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Теорія й історія держави і права
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВА  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті обґрунтовано, що для більш поглибленого пізнання права в умовах 
глобалізаційних процесів важливе значення має виявлення основних тенденцій 
його розвитку. Це дозволяє з’ясувати сучасний стан права, окреслити загальний 
напрямок його розвитку в майбутньому.

Ключові слова: глобалізація, універсалізація права, уніфікація права, при-
нципи права, судовий прецедент, наднаціональність, регіоналізація, децентралі-
зація.

Глобалізація, як об’єктивний 
процес, детермінує кардиналь-
ні зміни базових засад у житті 
суспільства. Її яскраві правові 
прояви простежуються у змінах 
не тільки змісту основних пра-
вових понять, категорій, а й у 
їх функціональному призначен-
ні, зумовлюючи в кінцевому під-
сумку трансформацію норма-
тивного, суб’єктивного, інтелек-
туально-психологічного, діяль-
н існого й результативного 
складників правових систем су-
часного юридичного світу.

У юридичній науковій літе-
ратурі правильно із цього при-
воду підкреслюється, що гло-
балізація суттєво впливає «на 
трансформацію, зміну й модер-

нізацію державно-правових ін-
ститутів, норм і відносин на 
всесвітньому, макрорегіональ-
ному і внутрішньодержавному 
рівнях, стимулює, прискорює й 
поновлює процеси універсалі-
зац і ї  в  га луз і  права» [16, 
c. 38].

Для більш поглибленого й 
багатостороннього пізнання 
права в умовах наростаючого 
процесу глобалізації світу важ-
ливе значення мають розгляд і 
виявлення основних тенденцій 
його розвитку. Акцентування 
уваги на цій стороні правової 
матерії дозволяє чітко визна-
чити не тільки її стан у період 
сьогодення, а й перспективи і 
загальний напрямок розвитку 
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права в майбутньому, побачити 
його не тільки у статиці, а й у 
динаміці.

1. Серед тенденцій глобаль-
ного й регіонального рівнів слід 
виокремити перш за все тенден-
цію універсалізації й уніфікації 
права. Передумовою зближення 
правового регулювання слід вва-
жати широку інтернаціоналізацію 
у найрізноманітніших сферах 
життєдіяльності людей [1, c. 14]. 
У підґрунті виникнення й поси-
лення цієї, а також інших подіб-
них їй тенденцій, на думку М.
М.Марченка ,  знаходиться 
об’єктивний процес інтеграції сві-
тової економіки, фінансів, засобів 
зв’язку, масової інформації та ін-
ших засобів і царин життя сус-
пільства, що, звичайно, відбило-
ся як на еволюції права в цілому, 
так і на тенденціях його подаль-
шого розвитку. Однак, незважа-
ючи на те, що універсалізація й 
уніфікація права простежуються 
практично на всіх історичних ета-
пах еволюційного розвитку де-
ржавно-правової матерії, в умо-
вах глобалізації вони виявляють-
ся найбільш яскраво і мають 
скоріше не еволюційний, а вибу-
ховий, революційний характер 
[13, c. 279, 280].

Унаслідок цього сам процес 
глобалізації не випадково харак-
теризується іноді як «макромас-
штабний, багатоплановий», хоча 
і «внутрішньо суперечливий про-
цес нарощування загального в 

елементах світових економічної, 
соціальної та правової системи» 
[3, c. 83].

Як відзначається багатьма 
дослідниками, універсалізація 
права, яка проявляється в праг-
ненні виробити загальні, всео-
сяжні підходи до права, та його 
уніфікація, що означає введення 
до правових систем держав од-
номанітних норм, – явища не нові 
в державно-правовому житті різ-
них країн. Аналізуючи цю пробле-
му, B. C. Нерсесянц відзначав, 
що за всі особливості національ-
них систем, право, по суті, стано-
вить собою історію його все біль-
шої універсалізації й уніфікації, 
історію просування до все більш 
глобального права, і такі історич-
но прогресуючі властивості й ха-
рактеристики права, що розви-
вається, знаходять своє вира-
ження, закріплення і здійснення 
як в окремих національно-де-
ржавних системах права, так і в 
міжнародному праві [16, c. 40].

Універсалізація національ-
ного права, на думку багатьох 
ф а х і в ц і в ,  м о ж е  м а т и  я к 
об’єктивний, так і цілеспрямова-
ний характер. Перший відбиває 
сучасний стан суспільного роз-
витку, що полягає у взаємоза-
лежності і взаємодії українського 
й міжнародного права. Що сто-
сується другого, то він є проду-
маним запланованим процесом, 
для реалізації якого необхідно 
використовувати конкретні кроки, 
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способи і прийоми, серед яких 
І. І. Лукашук та С. В. Поленіна на-
зивають рецепцію, гармонізацію, 
уніфікацію, стандартизацію та ін. 
[9, c. 44]. Ю. О. Тихомиров, до-
сліджуючи це питання, вказані 
способи й методи називає «фор-
ми», «канали інтелектуального 
впливу», що забезпечують курс 
держав на зближення законо-
давств [Див.: 4, c. 78, 79; 20, 
c. 184].

2. Зростання ролі права в 
удосконаленні управління со-
ціальними процесами знаходить 
свій прояв також у розширенні й 
поглибленні правового регулю-
вання, появи нових галузей, під-
галузей та інститутів права. 
Ця тенденція, зумовлена поси-
ленням приватноправових засад 
у правовому впорядкуванні сус-
пільних відносин, ускладненням 
предмета правової регламента-
ції, є характерною як для України, 
так і для всього світу. Розширен-
ня царини правового регламен-
тування пов’язується з поширен-
ням дії права як на зовсім нові 
сфери соціальної дійсності, так і 
на ті з них, що не перебували в 
полі зору вітчизняного законо-
давця. З’явилися нові галузі, інс-
титути права й законодавства – 
інформаційного, космічного, 
транспортного, соціального, про 
навколишнє природне середови-
ще, про науку й техніку, про енер-
гетику, про охорону здоров’я 
тощо.

Як відзначає А. С. Піголкін, 
поглиблення правового регу-
лювання – це головний магіст-
ральний шлях розвитку сучас-
ного законодавства [18, c. 20]. 
Підґрунтя глобальної юридиза-
ції суспільних відносин станов-
лять насамперед процеси пра-
вової модернізації, які можна 
розглядати в різних аспектах, 
− інституціональному, правот-
ворчому (що полягає у збли-
женні правових систем сучас-
ності), правореалізаційному 
(де особливий інтерес викли-
кає формування наднаціональ-
них юрисдикційних органів) в 
аспекті затвердження нової 
правової ідеології, нового типу 
правосвідомості і  правової 
культури (що виражається в 
уніфікації правових цінностей і 
зближенні фундаментальних 
характеристик національних 
правових культур) та ін.

Зрощення глобалізацій різ-
них якісних напрямків у сучас-
них умовах призвело до появи 
унікальних у своїй основі юри-
дичних інститутів. Ідеться про 
такі феномени, як «Інтернет-
право», «право Макдональдса» 
та ін. («право Макдональдса» 
− стандартизовані правові 
конструкції, які були вироблені 
в надрах крупних транснаціо-
нальних корпорацій).

3. Ускладнення всіх сторін 
суспільного життя людства на по-
чатку XXI ст. викликало активну 
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політизацію суспільства, його 
соціальних інститутів, у тому чис-
лі і правових. Як на державному, 
так і на наддержавному рівні 
зростає роль публічного права. 
За останнє десятиліття українсь-
ке конституційне право оновило-
ся повністю, його предмет суттє-
во розширився і ця тенденція 
триває. Кардинальні зміни торк-
нулися й виборчого права, діяль-
ності представницьких органів 
влади, законодавчо забезпе-
чується багатопартійність, полі-
тичний та ідеологічний плю-
ралізм, гласність, існування опо-
зиції, свободи слова. Опосеред-
кування правовими нормами 
більш широкого спектру політич-
них відносин у державі й на між-
народній арені свідчить про тен-
денцію політизації права й появи 
низки нових проблем. На особли-
ву увагу заслуговують системні 
взаємозв’язки між правовою гло-
балізацією й конституціоналіза-
цією правопорядку, що в най-
більш загальному вигляді вира-
жається в інтернаціоналізації су-
часного конституціоналізму, з 
одного боку, й конституціоналіза-
ції самих процесів юридизації со-
ціальної дійсності − з другого. 
Розкриття змісту і з’ясування суті 
цих зв’язків і залежностей − є за-
порука чіткого бачення перспек-
тив формування єдиного світово-
го правопорядку, місця України у 
відповідних процесах правової 
глобалізації.

4. Як свідчить аналіз норма-
тивно-правових документів, що 
приймаються на міждержавному 
й наддержавному рівнях, поряд 
з тенденцією універсалізації й 
уніфікації права в умовах гло-
балізації все яскравіше вияв-
ляється тенденція більш широ-
кого формування й активнішого 
використання принципів права 
як регулятора суспільних відно-
син. У системі регулятивних за-
собів принципи права відіграють 
усе важливішу й активнішу роль. 
Особливо це стосується принци-
пів права, що використовуються 
на глобальному й регіональному 
рівнях [7, c. 255, 256]. Маючи без-
посереднім предметом свого 
впорядкування перш за все від-
носини, що виникають між держа-
вами, між державами й трансна-
ціональними корпораціями та ін-
шими інститутами, так чи інакше 
причетними до процесу глобалі-
зації, принципи права не тільки 
створюють підвалини механізму 
правового регулювання на гло-
бальному й регіональному рів-
нях, а й відчутно впливають як на 
характер, так і на шляхи розвитку 
відповідної правової матерії.

5. Поруч з названими тен-
денціями на глобальному й ре-
гіональному рівнях у різних фор-
мах виявляються й інші. Зокрема, 
звертає на себе увагу тенденція 
посилення ролі і значення судо-
вого права, а разом з ним і його 
джерел у виді прецеденту й су-
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дової практики. У наукових юри-
дичних джерелах закріплюється: 
оскільки з розвитком процесу гло-
балізації «право стає все склад-
нішою системою», а «передбачи-
ти все в законах неможливо, … 
неминуче підвищується роль су-
дової практики у вирішенні низки 
питань» [10, c. 113].

Це стосується не тільки сис-
теми загального (англосаксонсь-
кого) права, де традиційно право, 
яке породжується судами, а ра-
зом з тим і джерела цього права 
у виді прецеденту відіграють важ-
ливу роль. Зазначена тенденція 
виявляється також і в інших пра-
вових сім’ях і національних пра-
вових системах, включаючи ро-
мано-германське право [15, 
с. 236], де в більшості країн, що 
належать до континентальної 
правової сім’ї, судове право, як 
свідчить практика, існує у виді 
прецеденту фактично, але не 
визнається офіційно, формаль-
но-юридично [Див.: 25− 27].

Сьогодні визначилася яскра-
во виражена тенденція фактич-
ного, а також частково і юридич-
ного визнання прецеденту як 
джерела романо-германського 
права, причому не тільки на рівні 
національно-правових систем, а 
й у масштабі загальноєвропейсь-
кого права, точніше, права Євро-
пейського Союзу в цілому.

Таким чином, роль судової 
практики підвищується в тих краї-
нах романо-германської правової 

сім’ї, які є членами Європейських 
Співтовариств. Це пов’язано з 
тим, що в ЄС рішення Європей-
ського суду с прав людини виз-
нані як маючі прецедентний ха-
рактер, а їх статус − найважливі-
шими джерелами європейського 
права. Оскільки останнє вва-
жається складовою частиною на-
ціонального права країн − членів 
ЄС, рішення цього Суду суттєво 
впливають на національні пра-
вові системи.

6. Серед загальних тенден-
цій розвитку права в умовах гло-
балізації все чіткіше виокремлю-
ються також інші, як-то тенден-
ція розширення юридичного сек-
тора, який стосується прав лю-
дини і громадянина, або тенден-
ція гуманізація права. Аналіз за-
конодавства, прийнятого після 
другої світової війни й особливо 
наприкінці XX ст., свідчить, що ця 
тенденція значною мірою вияв-
ляється як на національному, так 
і на глобальному й регіонально-
му рівнях [13, c. 289].

На початку 3-го тисячоліття 
гуманізація права постає необ-
хідним, нагальним і водночас су-
перечливим процесом, прагнен-
ням суспільства убезпечити себе 
й майбутні покоління від усклад-
нених процесів соціалізації й ін-
дивідуалізації, негативних на-
слідків глобалізації й інтернаціо-
налізації, спробою знайти шляхи 
перманентного стану відчуження 
людини від влади і права, влас-
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ності.
Світова тенденція гуманіза-

ції підсилюється й у національно-
му праві та законодавстві. Гу-
манізація українського права 
фактично розпочалася з антро-
пологічного повороту, започатко-
ваного прийняттям нової Консти-
туції, яка проголосила, що люди-
на, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю (ст. 3) і виз-
нала пріоритет загальнолюдсь-
ких цінностей над класовими. 
Зважаючи на юридичні властиво-
сті Конституції як Основного За-
кону держави у правовій системі 
України розпочався процес гу-
манізації всіх її елементів. Для 
нас важливим є той факт, що в 
центр усього правопорядку пос-
тавлено людину, далі інститути 
громадянського суспільства, а 
вже потім держави. Із прийняттям 
нової Конституції значно розши-
рилися конституційні права та 
свободи людини і громадянина, 
були закладені підвалини право-
вої охорони приватного життя і 
встановлені основні напрямки 
відповідного законодавчого регу-
лювання.

Україна у своєму законо-
давстві враховує сформовані у 
XX ст. міжнародні стандарти 
прав людини, закріплені в За-
гальній декларації прав людини, 
пактах про політичні, цивільні, 
економічні, соціальні й культурні 

права, міжнародних конвенціях 
про захист тих чи інших категорій 
громадян (дітей, жінок та ін.). 
Приєднання України до Європей-
ської конвенції про захист прав і 
основоположних свобод людини 
та протоколів до неї, визнання 
юрисдикції Європейського суду з 
прав людини (особливо з питань 
тлумачення й застосування вка-
заної Конвенції і протоколів до 
неї) ставить перед українською 
державою завдання подальшого 
вдосконалювання законодавства 
з врахуванням прецедентного 
права Ради Європи.

7. Подальше посилення 
впливу міжнародного права на 
національне право. Найважливі-
шим напрямом дії глобалізацій-
них процесів на національну пра-
вову систему є зміна співвідно-
шення міжнародного і національ-
ного права.

Перед міжнародним правом 
періоду глобалізації постає низка 
нових завдань, вирішення яких 
вимагає застосування нових спо-
собів і підходів у взаємовідноси-
нах між державами й міжнарод-
ними організаціями, перш за все 
подальшої правової інтеграції в 
різних царинах суспільного жит-
тя, що зумовлює активізацію 
взаємозв’язку і взаємозалежності 
правових систем. За сучасних 
умов міжнародне право не може 
обмежуватися лише впорядку-
ванням міждержавних відносин, 
а стає найважливішим інструмен-
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том універсалізації національно-
го права [14, c. 269, 270]. Вплив 
міжнародного права на націо-
нальне здійснюється шляхом 
безпосереднього застосування 
принципів і норм, а також преце-
дентів міжнародного права в 
рамках національного права. Та-
кий вплив відбувається і шляхом 
приведення у відповідність до 
встановлених міжнародних стан-
дартів правових норм національ-
ного права. Це ставить на поря-
док денний вдосконалення зако-
нодавчої бази матеріального і 
процесуального права в рамках 
національної правової системи.

За умов глобалізації на зміну 
примату національного права 
фактично прийшов примат права 
міжнародного. Якщо раніше 
участь національних держав у 
формуванні міжнародного права 
була більш визначною, то за су-
часних умов державам частіше 
доводиться зважати на вже при-
йняті норми міжнародного права. 
В епоху глобалізації необхідність 
визнання примату міжнародного 
права пов’язується із загальними 
проблемами, що стоять перед 
людством і потребують мобіліза-
ції можливостей і зусиль усієї сві-
т о в о ї  с п і л ь н о т и  щ о д о  ї х 
розв’язання [2, c. 107, 108].

Слід також відзначити, що 
динаміка співвідношення міжна-
родного й національного права 
свідчить про поширення сфери 
регламентації міжнародного пра-

ва перш за все за рахунок залу-
чення до його орбіти нових на-
прямків, пов’язаних з міжнарод-
ним співробітництвом. Крім того, 
поширюється царина так званого 
спільного впорядкування суспіль-
них відносин нормами міжнарод-
ного й вітчизняного права, при-
кладом чого є регулювання таких 
важливих сфер, як права люди-
ни, екологія, міжнародне приват-
не право, що регламентує еконо-
мічну співпрацю.

Як бачимо, норми міжнарод-
ного права все глибше проника-
ють у структуру української пра-
вової системи завдяки всеосяж-
ній інтеграції й діяльності держав 
у національних (регіональних) і 
міжнародних організаціях і струк-
турах [12, c. 62, 63]. Вивчення 
проблеми взаємодії міжнародно-
го й українського права є важли-
вим стосовно права різних де-
ржав. Взаємозалежність і взає-
модія міжнародного й національ-
ного права віддзеркалюють су-
часну об’єктивну реальність. 
Вони зумовлені нагальною пот-
ребою співіснування і взаємодії 
світової спільноти.

8. Тенденція більш помітно-
го вторгнення публічного права 
у сферу приватного права, пос-
тупового стирання кордонів між 
публічним та приватним пра-
вом. У наукових правових джере-
лах із цього приводу закріплюєть-
ся, що за умов глобалізації «все 
більше розширюється поєднання 
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приватноправових і публічно-
правових методів регулювання» 
у різних галузях права. Що сто-
сується системи права України, 
Росії та інших держав, цю тен-
денцію позначають «як стирання 
кордонів між приватним і публіч-
ним правом», а щодо до системи 
законодавства – «як нарощуван-
ня комплексного нормативного 
регулювання суспільних відно-
син» [13, c. 290].

9. Зростання впливу регіо-
нального права на національну 
правову систему. Як 2 основні 
тенденції розвитку соціуму за су-
часних умов називають глобалі-
зацію й регіоналізацію. Незважа-
ючи на їх різний зміст, погодити-
ся з тим, що вони суперечать 
одна одній не можна.

Регіоналізація – це прояв ін-
теграційних процесів, у рамках 
яких найбільшою мірою беруться 
до уваги особливості і специфіка 
функціонування різних цивіліза-
ційних спільнот. Урахування 
цивілізаційно-культурних тради-
цій і цінностей, історичної долі, 
економічних чинників зростання 
конкретних спільнот надає мож-
ливості інтегрувати потенціал їх 
національних правових систем у 
рамках єдиного регіонального 
об’єднання. На сучасній політич-
ній і правовій карті світу виникла 
низка утворень та об’єднань, у 
межах яких ідея регіоналізації й 
регіонального права набула ре-
ального втілення (ЄС, СНД, 

ЄврАзЕС, ОХАДА, МЕРКОСУР 
та ін.).

10. Однією з характерних 
рис розвитку правового регулю-
вання в сучасному світі є тен-
денція до децентралізації тако-
го впорядкування, що виражаєть-
ся в перерозподілі ролі й обсягу 
загальнодержавного й місцевого 
законодавства.

11. На підставі горизон-
тальної і вертикальної взаємодії 
правових систем сучасних де-
ржав, формується так зване 
«глобальне право». Перша вира-
жається в тому, що всі відомі ос-
новні правові сім’ї зближаються 
деякими своїми параметрами − 
джерелами права, правовою 
культурою, юридичною технікою, 
термінологією та ін. Друга вияв-
ляється у взаємовпливі внутріш-
нього права держав і міжнарод-
ного права.

У глобальній правовій сис-
темі, що формується, виникають 
ще 2 важливих компоненти, щодо 
правової природи яких точиться 
полеміка, – право транснаціо-
нальне й наднаціональне. На 
думку науковців, загальний зміст 
концепції транснаціонального 
права полягає в тому, що учас-
ники міжнародних відносин (го-
ловним чином багатонаціональні 
підприємства, транснаціональні 
банки) самі виробляють норми 
поведінки, які перебувають за 
рамками як внутрішнього, так і 
міжнародного права. Прикладом 
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можуть бути уніфіковані правила, 
розроблені Міжнародною торго-
вельною палатою для міжбан-
ківських операцій; сюди також 
варто додати процесуальні, 
колізійні норми та ін. [21, c. 416].

Наднаціональне право впо-
рядковує переважно відносини, 
які не регулюються ні внутрішнім, 
ні міжнародним правом, а вироб-
лені ним норми виходять за межі 
як національного, так і міжнарод-
ного права, оскільки суспільні від-
носини, що регламентуються 
цими нормами, ними не охоплю-
ються. Разом із тим наднаціо-
нальне право – це особлива сфе-
ра правової регламентації, яка 
включає як публічно-правові, так 
і приватноправові відносини, у 
межах якої взаємодіють суб’єкти 
національного й міжнародного 
права. Суб’єктами наднаціональ-
ного права виступають особи як 
приватні (індивіди та юридичні 
особи), так і публічні (держави, 
міжнародні організації).

Регіональне право теж має 
наднаціональний характер у мас-
штабах відповідного регіону, що 
властиво діяльності більшості ре-
г іональних орган ізац ій  та 
об’єднань. Європейський Союз 
на підставі Ліссабонського дого-
вору отримав міжнародну 
правосуб’єктність. Це означає, 
що він виступає повноправним 
суб’єктом міжнародних відносин 
щодо здійснення зовнішньополі-
тичної діяльності ЄС. Крім того, 

він має право законотворчої 
діяльності, завдяки якій розроб-
ляє правові норми в межах рег-
ламентів і директив, що мають 
право прямої дії на території 
своїх держав-членів.

Попри те, що питання фор-
мування глобальної правової 
системи на підставі наднаціо-
нального права сприймається 
дослідниками неоднозначно, ре-
алії сьогодення демонструють 
становлення останньої. Це не оз-
начає, що з появою глобальної, 
наднаціональної правової систе-
ми повинна зменшуватися функ-
ціональна цінність національних 
і міжнародних правових систем.

Наднаціональне право, на 
відміну від національного, регла-
ментує суспільні відносини не в 
рамках окремо взятого регіону, а 
в масштабах всього світу, вклю-
чаючи різні регіони. Головне фун-
кціональне призначення фено-
мену наднаціональності полягає 
в однаковому регулюванні різних 
сфер життя суспільства. Це оз-
начає, що наднаціональність не 
виступає самоціллю, а є ефек-
тивним інструментом у мобіліза-
ції сил і засобів, якими оперують 
окремі національні правові сис-
теми у вирішенні нагальних пи-
тань, що стосуються інтересів не 
тільки однієї держави. Так, одна-
кове регулювання сфери міжна-
родної торгівлі є пріоритетним 
функціональним призначенням 
Міжнародного валютного фонду 
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і Всесвітнього банку. У своїх ви-
могах держави-члени цих органі-
зацій ставлять чіткі умови, спря-
мовані на дотримання цієї най-
важливішої вимоги.

12. Свої якісні детермінанти 
правова глобалізація сучасного 
типу має і в організаційному еле-
менті правових систем сучас-
ності. Іде, зокрема, про інтерна-
ціоналізацію інститутів юри-
дичної освіти, а також про тех-
нократизацію правотворчого і 
правозастосовчого процесів.

13. Детермінує трансформа-
цію організаційного елемента 
правових систем сучасності і пос-
туповий розвиток інформацій-
ного суспільства. Процес пра-
вотворчості і правозастосування 
в сучасних умовах якісно напов-
нюється новими технологічними 
можливостями. Приміром, офіцій-
не опублікування нормативно-
правових актів у низці європей-
ських країн набуло інтерактивні 
якості [Визнають джерелами 
офіційної публікації інтернет-
ресурси, зокрема, такі держави, 
як Франція, Бельгія, Республіка 
Бєларусь], Вищий Арбітражний 
Суд РФ на власному сайті надав 
можливості користувачам пода-
вати скарги через Інтернет, а та-
кож спостерігати (в запису) від-
повідні судові засідання [6, 
c. 147].

14. Вагомо впливає глобалі-
зація й на, здавалося б, раніше 
непорушні засади національно-

правової організації суспільства 
− на теорію і практику інституту 
державного суверенітету [24]. За 
висловом Ж.-Б. Обі, «глобаліза-
ція наносить йому рану в саме 
серце» [23].

Не слід перебільшувати зна-
чення глобалізації й недооціню-
вати роль державного суверені-
тету в умовах сучасності. На дум-
ку Р. Х. Макуєва, виклики гло-
балізації підсилюють роль право-
вої сторони суверенітету [11, 
c. 23]. Як слушно зауважує 
І. В. Яковюк, сам термін «надде-
ржавна» зберігає лише за тієї об-
ставини, коли її члени зберігають 
статус суверенної держави [22, 
c. 12].

Щоб держава залишалася 
суверенною, принципово важли-
во зберегти за нею право реалі-
зації певних основоположних су-
веренних прав незалежно від 
того, яку частку від загальної 
маси останніх вони становлять. 
До таких прав слід віднести пе-
редовсім права, що забезпечу-
ють економічну самостійність де-
ржави (на збирання податків і 
зборів, на енергетичні ресурси, 
на розробку природних ресурсів 
та управління ними), а також су-
веренне право на визначення 
своєї компетенції, здійснення 
примусу і проведення самостій-
ної зовнішньої політики. На під-
твердження цього можна навести 
ситуацію з Європейським Сою-
зом: попри передачу (делегуван-
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ня) права реалізації наднаціо-
нальним інститутам значної кіль-
кості суверенних прав, держави 
− члени ЄС залишаються неза-
лежними (самостійними), оскіль-
ки зберігають за собою реаліза-
цію перелічених вище прав, а ці 
кроки сприяють останній, зокре-
ма, здійсненню права на укла-
дення міжнародних договорів [8, 
c. 262] і вступ до міждержавних 
союзів.

Європейський Союз, у свою 
чергу, незважаючи на концентра-
цію у своїх руках значних повно-
важень, не може здійснити вер-
ховенство влади в межах власної 
території, бо він суттєво обмеже-
ний у питанні формування свого 
бюджету і не в змозі забезпечити 
реалізацію прийнятих ним рі-
шень, інакше як через звернення 
до органів влади держав − членів 
ЄС [5, c. 139].

Водночас підкреслимо, що 
вища влада не вправі відмовити-
ся від своєї незалежності на ко-
ристь інших держав чи між-
державних союзів, як і не має 
права поставити будь-яку іншу 
владу вище за себе [5, c. 140]. Це 
означало б забрати у себе вер-
ховенство й передати його ко-
мусь іншому, на що вона, звичай-
но, не має права, оскільки це 
було б порушенням прав народу 
як джерела влади, який створив 
її саме для забезпечення своєї 
суверенності, а не для того, щоб 
створена ним влада підкорила 

народ чужій волі і владі.
Отже, незважаючи на різні 

підходи науковців до порушеного 
питання, на сьогодні державні су-
веренітети учасників світового 
юридичного товариства ще здат-
ні відповідати глобалізаційним 
викликам. Прикладом цього може 
бути негативне голосування у 
2005 р. громадян Франції та Ні-
дерландів на референдумі з пи-
тання прийняття загальноєвро-
пейської Конституції. Таким чи-
ном, для громадянської спільно-
ти відповідних держав максими 
національної ідентичності вияви-
лися переконливішими всіх ра-
зом узятих «медяників» європей-
ської інтеграційної машини [6, 
c. 150].

Підсумовуючи викладене, 
можемо стверджувати, що в умо-
вах глобалізації відбувається 
становлення «універсальної» 
правової системи, в якій міжна-
родне право й національні пра-
вові системи стають багаторівне-
вими галузями й інститутами, а 
об’єктом регулювання − вся со-
ціальна система людської цивілі-
зації. Прикладом цього може 
бути феномен права Всесвітньої 
торговельної організації (ВТО), 
яка на сьогодні становить собою 
серцевину галузі глобального 
права, а в потенціалі регулює 
всю сферу світової торгівлі.

Як бачимо, глобалізація на 
рівні взаємовідносин національ-
них правових систем активно 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1� 2013/124

впливає на право, що призводить 
до посилення їх взаємозалеж-
ності й загострює проблеми сві-
тового (глобального) правопо-
рядку, а на рівні методології ак-
туалізує пошуки нової методоло-
гії права. Під впливом глобаліза-

ції відбуваються внутрішні зміни 
у праві: змінюється сутність пра-
ва не тільки на національному, а 
й на наддержавному, глобально-
му рівні, а також його зміст, цілі, 
завдання, призначення і джерела 
(форми) права.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Хаустова М. Г.
В статье проанализировано, что для более углубленного познания права 

в условиях глобализационных процессов важное значение имеет выявление ос-
новных тенденций его развития. Это позволяет выяснить современное состояние 
права, определить общее направление его развития в будущем.

Ключевые слова: глобализация, универсализация права, унификация права, 
принципы права, судебный прецедент, наднациональность, регионализация, де-
централизация.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LAW IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION

Haustova M. G.
The article substantiales that for the profound understanding of law that the 

exists in terms of globalization, is important to identify the main trends of its development. 
This allows to establish the current state of law, and also to outline the general direction 
of the development of law in the future.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ У ЗАКОНАХ  
І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ

У статті досліджуються проблеми визначення понять у законах і підзаконних 
актах України.
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зрозумілість, стислість термінів.

Визначення понять у зако-
нах, рішеннях Конституційного 
Суду й у постановах Пленумів 
Верховного й Вищого госпо-

дарського суду України, постано-
вах і розпорядженнях уряду, ме-
тодичних рекомендаціях та інших 
нормативних правових актах різ-
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них органів державної влади має 
велике значення у сфері сучас-
них наукових досліджень. Удоско-
налення правової термінології й 
вирішення її проблем неможливі 
без глибокого розроблення юри-
дичних понять, їх аналізу й точ-
ного визначення.  Якщо зако-
ни й нормативно-правові акти бу-
дуть високої якості, безперечного 
виконання, то краще буде забез-
печення й дотриманням прав і 
свобод людини й гідних умов її 
життя.

Метою цієї публікації є роз-
криття важливих теоретичних і 
практичних проблем удоскона-
лювання правил і способів виз-
начення критеріїв понять у зако-
нах і нормативно-правових ак-
тах.

Багаторічна робота над за-
конопроектами, нормативно-пра-
вовими актами, методичними ре-
комендаціями і внесення до них 
пропозицій і зауважень, вивчення 
і спостереження за змінами й до-
повненнями до законів і підзакон-
них нормативних актів, участь у 
роботі семінарів і конференцій, у 
тому числі міжнародних, у діяль-
ності робочих груп з розроблення 
законопроектів, підготовка науко-
вих праць дають підстави зроби-
ти певні висновки.

Прогалини в законодавстві й 
нормативно-правових актах, що 
виявляються в неточності, брак 
чіткості, зрозумілості ємкості і 
простоти понятійних конструкцій, 

суперечливість, непогодженість 
деяких правових норм, що міс-
тяться в законах і нормативних 
правових актах, невідповідність 
низки норм сформованим ре-
аліям життя в державі й суспіль-
стві ускладнюють виконання ор-
ганами державної влади, в тому 
числі правоохоронними, покла-
дених на них функціональних 
обов’язків. Правильне визначен-
ня правових понять необхідно 
для того, щоб виключити як не-
обґрунтоване розширення, так і 
невиправдане звуження їх змісту, 
що має важливе значення [8, 
с. 154].

Дуже важливим є дотриман-
ня понятійно-термінологічної виз-
наченості. Це означає, що термі-
ни й поняття в нових актах не по-
винні відрізнятися від тих, що 
вживаються в Конституції й зако-
нах України, в нормативно-пра-
вових актах, що регулюють від-
повідну сферу діяльності і знахо-
дяться в їх системному зв’язку. 
Науковий термін — це втілення 
сутності того чи іншого явища. 
Тому добирати і трактувати їх не-
обхідно дуже уважно й точно. 
Кожна галузь науки і права має 
свою спеціальну, притаманну 
тільки їй термінологічну систе-
му.

Слід мати на увазі, що сут-
тєвим для будь-якого поняття є 
його значення, що розкриває 
зміст. Тому треба знати етимоло-
гію й сутність кожного терміна. 
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Якщо дотримуватися правил лін-
гвістики, то будь-яке слово має 
власний зміст. Порушення цього 
правила призводить до ототож-
нення кількох понять (слів) і різ-
ного їх тлумачення [7, с. 204]. 
Брак єдиних однозначних під-
ходів до законодавчої техніки 
призводять до різночитання, роз-
біжності у тлумаченні норматив-
но-правових актів, а отже, й до 
неоднакового їх застосування 
різними органами державної вла-
ди.

Для пересічних громадян ро-
зуміння законів і підзаконних ак-
тів складне заняття. Так, власник 
підприємства звернувся в редак-
цію газети, де розповів, що що-
денно, а іноді й по декілька разів 
на день, його магазини перевіря-
ють посадові особи 7-ми право-
охоронних служб. А працівники 
міліції без згоди його як власника 
й без ордера на обшук змусили 
відчинити всі склади, погрожуючи 
тим, що вони мають право поса-
дить його. Власник просив допо-
могти йому розібратися в тому, 
яким органам надано право пе-
ревіряти, як часто, чи правомірні 
дії цих працівників міліції? У 
зв’язку із цим автором була під-
готована й опубліковано стаття 
[11, с. 4].

Помилки, яких припускають-
ся при підготовки проектів законів 
і нормативно-правових актів, ме-
тодичних рекомендацій тощо, 
зводяться до порушення вимог 

того чи іншого правила логіки − 
тотожності, протиріччя, достат-
ньої підстави тощо. Забезпечен-
ня правотворчої діяльності має 
відбуватися на підставі методо-
логічних принципів – модерніза-
ції, системності, якості й ефектив-
ності законодавства.

З метою підвищення ефек-
тивності роботи в цьому напрям-
ку потрібно домагатися терміно-
логічної точності й чистоти, зро-
зумілості, простоти і стислості 
законів і нормативно-правових 
актів. Необхідно прагнути до пра-
вильного передбачення резуль-
татів прийнятих рішень і попе-
редження негативних соціальних 
наслідків, до приведення підго-
товлених рішень у відповідність 
із принципами й вимогами зако-
нодавчої політики. Тому ця діяль-
ність повинна бути комплексною, 
системною й науково обґрунто-
ваною.

Однак існують факти, коли 
допускаються помилки у тлума-
ченні юридичних термінів. Аналіз 
прокурорської, слідчої практики і 
юридичної літератури дає змогу 
зробити висновок, що поняття 
«права людини» і «права грома-
дянина» ототожнюються. Але ж 
ці категорії не можуть бути тотож-
ними.

Конституція України (як і кон-
ституції багатьох держав) окремо 
визначила права та свободи лю-
дини і громадянина. Звернімо 
увагу на те, що права і свободи 
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людини в Основному Законі де-
ржави постають на першому міс-
ці. Уперше в історії визначено 
нормативну різницю між поняття-
ми «природні права людини» і 
«права громадянина». Це свід-
чить про те, що Україна відповід-
но до положень Міжнародного 
пакту про цивільні й політичні 
права, закріплених Загальною 
декларацією прав людини, на 
конституційному рівні запровади-
ла в національне законодавство 
норми забезпечення прав і сво-
бод людини.

На території України можуть 
перебувати особи, які мають 
громадянство іноземних держав 
або взагалі не мають його. Нез-
важаючи на це, Конституцією їм 
гарантуються основні права і сво-
боди людини. При цьому терміни 
«кожна людина», «кожен грома-
дянин» містяться в більшості ста-
тей ІІ розділу Основного Закону 
країни.

Людина (індивід) − біосо-
ціальна істота. ЇЇ права та свобо-
ди є природними й невідчужува-
ними, вони надані їй від народ-
ження, визнаються найвищою 
соціальною і юридичною цінніс-
тю. У суспільстві й державі люди-
на може виступати як особа без 
громадянства, іноземець.

Громадянство — це постій-
ний політико-правовий зв’язок 
особи з державою, що вира-
жається у здійсненні прав, сво-
бод,  законних  інтерес ів  і 

зобов’язань людини як у державі, 
так і за її межами [4, с. 153]. Гро-
мадянство України — це належ-
ність фізичної особи до України, 
що знаходить свій прояв у стій-
кому правовому зв’язку з краї-
ною, завдяки чому ця особа здо-
буває права і свободи громадя-
нина України,  виконує вс і 
обов’язки громадянина згідно з її 
законодавством, а також здобу-
ває право на захист себе і влас-
них інтересів з боку держави як у 
межах української території, так 
і поза ними. Про правовий статус 
людини йдеться в Законі України 
«Про громадянство України». 
Цивільні права і свободи — це 
права і свободи, що визначають 
правовий статус громадянина з 
урахуванням можливостей його 
участі у всіх сферах життя держа-
ви й суспільства. До того ж ви-
щевказані поняття свідчать про 
різне юридичне положення 
прав.

У ст. 65 Конституції України 
передбачено, що громадянин 
відбуває військову службу, чого 
позбавлені людина без грома-
дянства й іноземець. Відповідно 
до ст. 70 Основного Закону де-
ржави право голосу на виборах і 
референдумах мають громадяни 
України, в тому числі при обран-
ні її Президента. За ст. 76 Конс-
титуції народним депутатом 
може бути тільки громадянин Ук-
раїни. Людина без громадянства 
й іноземець не мають права пра-
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цювати суддею загальної юрис-
дикції й суддею Конституційного 
Суду України, в органах прокура-
тури, Службі безпеки і Службі 
зовнішньої розвідки України, в 
органах внутрішніх справ, інших 
органах державної влади.

Звернімо увагу на те, що по-
ложення людини в суспільстві ха-
рактеризується поняттям «осо-
ба», що пов’язано переважно з 
загальнолюдськими соціальними 
цінностями. Особа в суспільстві 
може виступати громадянином 
держави, особою без громадянс-
тва, іноземцем.

Резюмуючи вищевикладене, 
констатуємо, що між категоріями 
«права людини» і «права грома-
дянина» існують певні розход-
ження. Ці поняття знаходяться в 
тісному взаємозв’язку, а права і 
свободи громадянина будуть на-
далі розширюватись. У зв’язку із 
цим вважаємо за необхідне вне-
сти доповнення до назв і редак-
цій статей 1, 2, 7, 8, 11, 13, 14 та 
інших статей Закону України 
«Про звернення громадян», де 
після слова «звернення» має сто-
яти слово «людини і», а далі − за 
текстом. Наголосимо, що з назви 
зазначеного Закону та його зміс-
ту виходить, що суб’єктом звер-
нень є громадяни, тобто фізичні 
особи. Однак у ньому не перед-
бачено право звернення юридич-
них осіб різних форм власності, 
зокрема підприємців, що може 
спричинити виникнення проблем 

у правозастосовній практиці й 
різне тлумачення в юриспруден-
ції.

На підставі вищевикладено-
го для вдосконалення процедури 
реалізації юридичними особами 
права, передбаченого ст. 40 Кон-
ституції, пропонуємо ст. 1 цього 
Закону після слова «громадяни 
України» доповнити словами «а 
також юридичні особи, зокрема 
підприємці» ( а далі − за текс-
том).

Стаття 3 розглядуваного За-
кону йменується «Основні термі-
ни, що вживаються в цьому За-
коні». У ній ідеться про слова або 
словосполучення, якими назива-
ють певні поняття, що є правиль-
ним. Однак у назві ст. 17 «Термін 
напряму скарги», у її тексті і в тек-
сті ст. 20 Закону слово «термін» 
вживається неправильно. Адже 
згідно з тлумачним словником 
«термін» у першому значенні оз-
начає слово або словосполучен-
ня, що є назвою певного поняття 
будь-якої спеціальної галузі на-
уки, техніки, мистецтва [3, с. 779]. 
Тому пропонуємо в назвах та у 
відповідних частинах статей 17 і 
20 слово «термін» замінити сло-
вом «строк», а далі − за текс-
том.

Пункт 2 ст. 301 КПК України 
терміном «строки» визначаються 
особливості закінчення досудо-
вого розслідування кримінальних 
проступків. Водночас, у п. 3 цієї 
ж статті містяться словосполу-
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чення «тридцятиденний термін», 
що, звичайно, неправильно з точ-
ки зору семантики, а тому в ньо-
му слово «термін» треба заміни-
ти на слово «строк» (а далі − за 
текстом).

Із наукової і практичної точок 
зору виникає й така проблема. 
Вивчення матеріалів проку-
рорсько-слідчої практики, актів 
прокурорського реагування, дові-
док, публікацій у засобах масової 
інформації, юридичної наукової 
й навчальної літератури свід-
чить, що часто поняття «закон», 
«нормативно-правовий акт» і 
«правовий акт» (зокрема відом-
чий) вживаються як тотожні, од-
накові за своєю юридичною си-
лою. Як бачимо, існують неод-
нозначні підходи в теорії й у прак-
тиці юридичної діяльності до ро-
зуміння вказаних понять.

У науковій юридичній літера-
турі зроблено висновок, що нор-
мативно-правовий акт — це 
офіційний письмовий документ, 
що приймається уповноваженим 
органом держави і встановлює, 
змінює, припиняє чи конкретизує 
певну норму права. Такі акти зна-
ходяться між собою в ієрархічній 
підпорядкованості, яка й ви-
значає юридичну силу докумен-
та. До них належать закони й під-
законні акти: укази й розпоряд-
ження глави держави, постанови 
уряду, акти центральних органів 
виконавчої влади та ін. [1, 
с. 192].

Заслуговує на увагу те, що 
закони в державі мають вищу 
юридичну силу стосовно інших 
нормативно-правових актів. Усі 
нормативно-правові акти є підза-
конними, повинні відповідати 
Конституції і прийматися на ви-
конання законів [12, с. 352]. Слід 
розуміти, що підзаконний право-
вий акт має меншу юридичну 
силу порівняно із законом. Прий-
мається він на підставі законів, 
на їх виконання й не повинен су-
перечити їм. Нормативні акти 
встановлюють, змінюють або 
припиняють дію норм права, ма-
ють локальний характер, розра-
ховані на широке коло осіб і за-
стосовуються неодноразово. 
Якщо існують суперечності, пе-
ревага надається закону.

До підзаконних нормативних 
правових актів належать укази 
Президента України, постанови 
й розпорядження Кабінету 
Міністрів України, накази мініс-
терств і відомств, розпорядження 
місцевих державних адміністра-
цій, рішення органів місцевого 
самоврядування тощо. Можна 
дійти висновку, що доцільніше в 
актах прокурорського реагуван-
ня, у доповідних записках, довід-
ках, інформаціях, повідомленнях, 
актах управління, де йдеться про 
прокурорський нагляд за додер-
жанням і застосуванням законів, 
посилатися на конструкцію «за-
кони й нормативно-правові акти». 
У відповідних галузевих наказах 
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Генерального прокурора України 
необхідно вказувати, що органи 
прокуратури здійснюють нагляд 
за дотримання і застосуванням 
законів і нормативно-правових 
актів.

У статтях 1 − 3 Закону Украї-
ни «Про прокуратуру», в актах 
прокурорського реагування та ін-
ших вищевказаних документах 
містяться словосполучення «про 
прокурорський нагляд за додер-
жанням і застосовуванням за-
конів», яке вважаємо неповним. 
Адже прокурорський нагляд сто-
сується також додержання й під-
законних актів − постанов і роз-
поряджень Кабінету Міністрів Ук-
раїни, наказів міністерств і ві-
домств, розпоряджень місцевих 
державних адміністрацій, рішень 
органів місцевого самоврядуван-
ня, різних договорів, положень, 
інструкцій тощо. Тому в указаних 
статтях цього Закону після слів 
«застосуванням законів» треба 
додати «та нормативно-правових 
актів» (далі − за текстом).

Реалізація конституційної 
функції представництва інтересів 
громадянина або держави в суді 
– один із діючих засобів затвер-
дження верховенства права, зміц-
нення правопорядку, захисту й 
відновлення порушених прав і за-
конних інтересів громадян. Але 
гострою й дискусійною зали-
шається проблема понятійного 
апарату: що саме слід розуміти 
під функцією представництва ін-

тересів громадян або держави [9, 
с. 27]? У п. 2 ст. 121 Конституції 
України зазначено, що на проку-
ратуру покладається представ-
ництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, 
визначених законом. Однак тер-
мін «представництво» тут вибра-
но не зовсім точно. Це слово оз-
начає: (а) виконання обов’язків 
представника; (б) установу, що 
представляє інтереси кого-не-
будь; (в) вибори, а також право, 
порядок виборів представників у 
які-небудь органи [3, с. 570].

Згідно з нормами цивільного 
права України представництво 
— це правовідносини, у яких 
одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право роби-
ти правочин від імені іншої сто-
рони, яку вона представляє. Вони 
повинні виникати на підставі до-
говору, закону, акта органу юри-
дичної особи. Відповідно до з ч. 2 
ст. 45 ЦПК України представниц-
тво означає діяльність від імені 
кого-небудь, за дорученням пев-
ної особи. За своєю юридичною 
природою представником може 
бути уповноважений лише на ті 
правочини, право на здійснення 
яких має особа, яку він представ-
ляє. Представницька діяльність 
прокуратури в суді є специфіч-
ною, оскільки їй не потрібні 
доручення, договори чи інші до-
кументи. Тому прокурор або його 
заступник має діяти від імені не 
когось, а держави на користь лю-
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дини і громадянина, держави чи 
суспільства в установлених зако-
нодавством межах. Викладене 
дає підставу зробити висновок, 
що в законодавстві має місце кон-
флікт, колізія у праві. Для усунен-
ня цих протиріч рекомендуємо в 
проекті нового Закону України 
«Про прокуратуру» у гл. 9 і від-
повідних статтях термін «пред-
ставництво» замінити на «за-
хист», (далі − за текстом). У п. 2 
ст. 121 Конституції України тер-
мін «представництво» теж необ-
хідно замінити на «захист» (далі 
− за текстом).

Варто підкреслити, що в ак-
тах прокурорського реагування, 
а також у науковій юридичній лі-
тературі нерідко вживаються по-
няття «захист» і «охорона», які 
за своїм смисловим навантажен-
ням ототожнюються. Їх відокрем-
лення вважаємо цілком обґрун-
тованим, що дозволить більш 
поглиблено вивчати відповідну 
діяльність державних органів, яку 
мають здійснювати взагалі всі де-
ржавні органи і правоохоронні, 
зокрема.

Як зазначається в наукових 
джерелах, охорона охоплює за-
ходи, застосовані до моменту по-
рушення прав і свобод, а захист 
— заходи, вжиті після вчинення 
правопорушення для відновлен-
ня порушеного права [13, с. 1-15]. 
Слово (поняття) «охороняти» 
тлумачиться як стерегти, бере-
гти, оберігати, сторожити, варту-

вати, тримати в цілісності [2, 
с. 774].

Вищевикладене дозволяє 
підсумувати: розглядувані термі-
ни за змістом близькі між собою, 
але все ж таки мають відмінні оз-
наки. На наше переконання, вони 
різняться насамперед за смисло-
вим обсягом. Поняття «охорона» 
ширше ніж «захист», воно охоп-
лює комплекс правових заходів, 
дій, заходів, спрямованих на при-
пинення правопорушуючих дій.

За своєю суттю захист — це 
наступний етап після охорони, 
коли вжиті з охорони права захо-
ди виявилися марними для лю-
дини і громадянина. Захист за-
стосовується, коли правоохорон-
ні органи, зокрема прокуратура, 
мають справу з правопорушен-
нями, що відбулися, і з особами, 
права яких порушені [10, с. 52]. 
Захисні правовідносини виника-
ють як реакція державних і сус-
пільних органів на протиправне 
поводження суб’єкта права.

Захист порушених або запе-
речуваних прав, здійснюється 
шляхом визнання права, понов-
лення положення, що існувало 
до правопорушення, припинення 
незаконних дій і забезпечення 
осіб їх правами. Форми і способи 
охорони й захисту залежать від 
повноважень правоохоронного 
органу й органів прокуратури зок-
рема. Ці та інші пропозиції й за-
уваження до Закону України 
«Про прокуратуру» свідчать про 
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потребу його суттєвого доопра-
цювання з урахуванням рефор-
мування органів прокуратури.

Важливим є те, що кожен за-
головок, назва законопроекту і 
проекту нормативно-правового 
акта мають по можливості бути 
короткими, хоча й надмірна його 
стислість не є бажаною. Чим ко-
ротше заголовок, назва законо-
проекту чи нормативно-правово-
го акта, тим він ширше за своїм 
змістом. Однак і це твердження 
можна вважати проблематич-
ним.

Визнавши необхідність екс-
пертних висновків у кримінально-
му провадженні, слідчий або про-
курор виносить умотивовану пос-
танову, а слідчий суддя чи суд 
– ухвалу, які і є підставою для 
проведення експертизи. Зазна-
чені акти мають відповідати ос-
новним вимогам: бути правови-
ми, конкретними й лаконічними. 
Указані особи (за старим КПК − 
слідчий, орган дізнання, проку-
рор і суд) призначають судово-
авторознавчу, судово-акустичну, 
судово-бухгалтерську, судово-
економічну, судово-товарознав-
чу, судово-дактилоскопічну, су-
дову залізнично-транспортну, су-
дово-імунологічну, судово-
психіатричну, судово-трасологіч-
ну, судово-фонетичну та інші ек-
спертизи з указівкою «судово-». 
Про призначення таких експертиз 
ідеться і в методичних рекомен-
даціях, і в юридичній літературі.

У той же час призначаються 
й автотехнічна, криміналістична, 
комп’ютерно-технічна, почеркоз-
навча, фототехнічна, фінансово-
економічна та інші види експер-
тиз без слова «судово-», що свід-
чить про неоднозначність підходу 
до їх назви. Більшість експертиз 
призначається на стадії досудо-
вого розслідування, а деякі з них 
слідством закриваються. Судами 
при розгляді кримінального про-
вадження експертизи признача-
ються набагато рідше. Ця проце-
дура проводиться в експертних 
установах МВС, охорони здоров’я 
та інших, які не належать до сис-
теми органів судової влади. Дру-
кування слова «судово-» займає 
певний час, створює громіздкість 
у текстах процесуальних і служ-
бових документів, а за своєю сут-
тю воно є зайвим. Більше того, 
деякі норми КПК України взагалі 
не оперують ним при призначен-
ні відповідних експертиз. Так, п. 2 
ст. 197 КПК України передбачає 
проведення психіатричної екс-
пертизи, а п. 3 ст. 242 − залучен-
ня особи для проведення експер-
тизи медичної або психіатрич-
ної.

За п. 8 ч. 1 ст. 309 КПК пере-
дбачається направлення особи 
до медичного закладу для про-
ведення психіатричної експерти-
зи. Проте п. 3 ст. 238 і п. 1 ст. 241 
КПК вживають, відповідно, конс-
трукції «призначення судово-ме-
дичної й судово-психіатричної 
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експертиз», що не повністю від-
повідає вищевказаним статтям 
Кодексу стосовно назв експертиз 
і їх призначенню.

З метою мінімізації зайвих 
термінів, економії часу для дру-
кування, точного й одностайного 
підходу щодо призначення екс-
пертиз у п. 3 ст. 238 КПК України 
після слів «для проведення» сло-
во «судово-» треба виключити 
(далі − за текстом). У п. 1 
ст. 241 КПК України після словос-
получення «не потрібно проводи-
ти» пропонуємо слово «судово-» 
теж виключити (далі − за текс-
том).

З врахуванням вищевикла-
деного й можливого різного тлу-
мачення в назві Закону України 
«Про судову експертизу» слово 
«судову» пропонуємо усунути. 
Відповідні зміни необхідно вне-
сти й у назви проекту Закону Ук-
раїни «Про судово-експертну 
діяльність». У статтях 1 і 7 цього 
Закону слово «судова», а також 
у ч. 2 ст. 15 та в інших статтях 
слово «судових» теж виключити 
(далі − за текстом).

Ось чому в назві й у тексті 
наказу Міністерства юстиції Ук-
раїни «Про затвердження Інс-
трукції про призначення та про-
ведення судових експертиз» й 
Науково-методичних рекоменда-
цій з питань підготовки та призна-
чення судових експертиз та екс-
пертних досліджень від 8 жовтня 
1998 р. терміни «судових» і «на-

уково-» рекомендуємо усунути.
У Переліку регіональних зон 

обслуговування науково-дослід-
ними установами судових екс-
пертиз (цієї Інструкції), напри-
клад, у назві «Харківський науко-
во-дослідний інститут судових 
експертиз імені заслуженого про-
фесора М. С. Бокаріуса» та ін-
ших установ слова «судових» 
треба виключити.

У назві «Науково-методичні 
рекомендації з питань підготовки 
та призначення судових експер-
тиз та експертних досліджень» 
слова «науково-» й «судових» 
слід усунути, а термін «питання» 
замінити на «щодо» чи «про» 
(далі − за текстом), що зменшить 
громіздкість цієї назви, адже в 
діяльності правоохоронних та ін-
ших органів існує практика скла-
дання таких документів під на-
звою «Методичні рекомендації 
щодо …», в текстах яких ідеться 
про науковість.

У зв’язку із введенням в дію 
нового КПК України і прийняттям 
законів і нормативних правових 
актів, що регулюють функціону-
вання досудового розслідування, 
виникла потреба внесення від-
повідних змін до Конституції Ук-
раїни або прийняття нової. Так, 
у ст. 31 Основного Закону після 
словосполучення «під час розслі-
дування» стоять слова «кримі-
нальних справ». Таке викладен-
ня слід визнати неправильним, 
адже відповідно до норм ук-
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раїнської (чи російської) мови 
розслідується саме злочин, а не 
кримінальна справа.

У п. 4 Положення про поря-
док проведення атестації проку-
рорсько-слідчих працівників ор-
ганів прокуратури від 12 вересня 
2005 р. передбачено, що атеста-
ція прокурорів, слідчих і праців-
ників навчальних закладів, яким 
присвоєно класні чини, здійс-
нюється один раз у 5 років, що 
можна розуміти по-різному. Існу-
ють факти, коли працівника з 
районної, місцевої, обласної про-
куратури чи з Академії перево-
дять на службу в Генеральну 
прокуратуру України на вищу по-
саду. Тому цей пункт Положення 
можна розуміти так, що для атес-
тації строк має спливати з при-
значенням працівника на конк-
ретну посаду. Згодом, пропрацю-
вавши декілька місяців (або 
років), працівникам стає відомо, 
що стосовно них готуються доку-
менти для проведення атестації, 
що, звичайно, викликає у них за-
перечення й навіть обурення. Ці 
працівники пояснювали, що рані-
ше атестація вже проводилась, 
а на новій посаді в Генеральній 
прокуратурі вони працюють лише 
деякий час, а тому атестація по-
винна проводитися через 5 років. 
Однак, незважаючи на це, щодо 
таких працівників здійснюється 
атестації, що можна розцінювати 
як порушення їх прав і свобод.

Для недопущення різного 

тлумачення й конфлікту інтересів 
важливо вдосконалити цей пункт 
зазначеного Положення, а також 
деякі словосполучення, що міс-
тяться в ньому. До того ж до За-
кону України «Про прокуратуру» 
внесено суттєві зміни й допов-
нення, підготовлено новий його 
проект, а тому слід розробити і 
ввести в дію і більш якісне Поло-
ження.

В Інструкції з діловодства в 
органах прокуратури України, за-
твердженої наказом Генерально-
го прокурора від 15 січня 2013 р., 
пп. 1.6 має назву «Тлумачення 
термінів», які використовуються 
у цій Інструкції…». У графі «До-
даток 1 до п.1.6» є назва «Термі-
ни, які використовуються у межах 
Інструкції, вживаються у такому 
значенні». Однак підпункти 2.2, 
2.11, 3.2, 4.1.11. 5.8, 8.11 цього 
документа містять слово «термі-
ни», яке за змістом вживається 
як час (строк) виконання роботи, 
тому це слово треба замінити на 
«строк». В абз. 4 пп. 9.2.4 «Скла-
дання наказів» (ідеться про цю ж 
Інструкцію) указано, що текст на-
казу складається з параграфів 
(пунктів). У змісті й по тексту де-
яких наукових праць мають місце 
параграфи. Ось термін «параг-
раф» слід усунути як застарілий, 
про що вже вказувалося рані-
ше.

Нерідко терміни «аналіз» і 
«узагальнення» ототожнюються, 
чого не можна робити [5, с. 35; 6, 
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с. 47].
У пп. 16.4.2 цієї Інструкції чи-

таємо: «Під час транспортування 
документи вміщуються у валізи, 
чемодани… «. Проте останні 2 
слова є тотожним, а тому одне є 
зайвим. Так, відповідно до ново-
го російсько-українського слов-
ника-довідника слово «чемодан» 
по-українськи означає чемодан, 
валіза.

Розглядувана нами Інструк-
ція з діловодства в органах про-
куратури України за змістом та 
обсягом є доволі об’ємна і склад-
на. Щоб зручніше було її вико-
ристовувати, треба її зміст, що 
знаходитися наприкінці докумен-
та, помістити на початку, як це 
передбачено в методичних реко-
мендаціях, а також деяких під-
ручниках і монографіях.

Вивчення Регламенту Гене-
ральної прокуратури України, на-
казів і вказівок Генерального про-
курора показало, що вони не міс-
тять дефініцій конструкції «фор-
ми й методи прокурорської діяль-
ності». Брак обґрунтування нау-
кових понять і методичних під-
ходів до них призводить до різ-
ного їх тлумачення в теорії й у 
практиці прокурорського нагля-
ду. У зв’язку із цим у проекті За-
кону України «Про прокуратуру» 
або в указаних нормативно-пра-
вових актах потрібно помістити 
формулювання поняття «форми 
й методи прокурорського нагля-
ду».

Із філософії відомо, що фор-
ма повинна відповідати змісту. 
Отже, форми прокурорського на-
гляду − це правові засоби реалі-
зації повноважень прокурора, 
визначені законом, наказами і 
вказівками Генерального проку-
рора України. Методика – це спо-
соби, прийоми, шляхи здійснення 
нагляду його повноважень.

Як уже зазначалося, кожен 
заголовок і назва законопроекту 
і проекту підзаконного акта ма-
ють бути по можливості коротки-
ми. На наше переконання, вели-
ку назву «Кодекс законів про пра-
цю України» варто замінити на 
«Трудовий кодекс України», а 
«Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення» замінити 
на «Адміністративний кодекс Ук-
раїни».

На підставі Конституції Ук-
раїни втілюються в життя й роз-
виваються права, що становлять 
юридичні гарантії права на пра-
цю. Посиленням останніх повин-
но бути вдосконалення правових 
норм, які реалізуються на під-
ставі відповідних статей трудо-
вого законодавства. Якщо ж вони 
порушені, то захищаються шля-
хом розгляду трудових спорів. На 
жаль, у теорії і практиці ця акту-
альна проблема залишається 
невирішеною.

Працівник установи в ході 
трудової діяльності домовився з 
роботодавцем (керівником) або 
його заступником іншої установи 
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про прийняття його на роботу. 
Для цього він звільнився з попе-
редньої роботи на підставі при-
пинення дії трудового договору 
(за угодою сторін) і розірвання з 
його ініціативи договору, укладе-
ного на невизначений або визна-
чений строк. Потім керівник цієї 
установи або його заступник 
(далі − роботодавець) відмовив 
у прийнятті колишнього праців-
ника, бо взяли на роботу іншого. 
Такі факти є й будуть. Нерідко 
мають місце факти, коли праців-
ник підприємства, установи чи 
організації домовляється з робо-
тодавцем, що після його звіль-
нення він знову буде працевла-
штований. Причини можуть бути 
різні, у тому числі звільнення у 
зв’язку з виходом на пенсію, дог-
ляд за хворим близьким родичем 
тощо. Після звільнення ці особи 
звертаються до керівництва сто-
совно працевлаштування, однак 
їм теж відмовляють у прийнятті 
на роботу. Для підтвердження 
цього факту доказами можуть 
бути заява особи до роботодав-
ця або усні пояснення.

З метою реалізації конститу-
ційного права громадянина на 
працю пропонуємо у відповідної 
статті проекту закону про працю 
передбачити обов’язок робото-
давця прийняти на роботу особу, 
з якою раніше була домовленість 
про працевлаштування.

Актуальною залишається 
проблема оформлення підручни-

ків, навчальних посібників, моно-
графій. Вивчення зазначених 
публікацій, а також наукових пра-
ць показує, що майже всі вони 
оформляються по-різному. Нап-
риклад, різняться їх структурні 
частини: у деяких наукових пра-
цях у змісті вказано глави арабсь-
кими або римськими цифрами, у 
виді певного знаку містяться па-
раграфи й, відповідно, заголов-
ки, що зустрічаються навіть без 
параграфів. Існують наукові ро-
боти, зміст яких поміщено напри-
кінці, а структура праці скла-
дається з передмови, розділів, 
списку рекомендованої літерату-
ри. Зміст навчального посібника 
складається з передмови, роз-
ділів, глав, параграфів, додатків, 
списків використаної й рекомен-
дованої літератури. Приміром, 
зміст відповідного навчального 
посібника з кримінального про-
цесу України становлять перед-
мова, загальна й особливі части-
ни, теми з номерами й парагра-
фами.

Існують навчальні посібни-
ки, де і у змісті вказані розділи і 
глави, які об’єднані в параграфи. 
Зміст одного з навчальних посіб-
ників (2007 р.) складається зі 
вступу, глав, цифрових знаків в 
арифметичної прогресії (які мож-
на зрозуміти як підглави), параг-
рафів і списку рекомендованої 
літератури. У деяких з них росій-
ською мовою зміст (оглавление) 
поміщено наприкінці і складаєть-
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ся з глав і параграфів. У наукових 
виданнях у змісті наприкінці ро-
боти іноді немає ні глав, ні роз-
ділів, ні параграфів. Природно, 
виникає запитання: чому така не-
системність у рубрикаціях?

Звертають на себе увагу й 
такі факти. На кожну цитату в ро-
боті дається посилання на дже-
рело, яке розміщується в нижній 
частині сторінки або наприкінці 
наукової праці у списку вико-
ристаної літератури. Нумерація 
сторінок проставляється в цент-
рі або у правому нижньому кутку 
сторінки, в центрі або у правому 
верхньому кутку, іноді з прочер-
ками. У деяких працях внизу 
сторінки перед кожним посилан-
ням на цитоване джерело вказа-
но: «Див.:» або «Див., напр.:». 
Виникає запитання: навіщо ство-
рювати таку громіздкість? Біль-
ше того, в одному з аналізованих 
посібників у посиланні на автора 
праці вказано спочатку ініціали, 
потім прізвище, що, звичайно, 
неправильно, оскільки останнє 
завжди передує ініціалам. У ба-
гатьох працях посилання на дже-
рело вказується у списку реко-
мендованої літератури або прос-
то літератури, звичайно, непра-
вильно. Це можна пояснити тим, 
що в публікаціях посилання на 
наукову працю, закон або підза-
конний акт є фактом використан-
ня джерел як доказ для підтвер-
дження тези, а не як рекоменда-
ція до використання. У таких пра-

цях є чимало посилань на конс-
титуцію, закони й підзаконні нор-
мативні правові акті, які не слід 
ототожнювати з літературою. У 
деяких виданнях указуються й 
інші елементи оформлення, які 
явно є зайвими.

На підставі викладеного 
можна зробити висновок, що до 
структури оформлення змісту 
підручників, навчальних посібни-
ків і монографій немає одностай-
ного підходу. Вимоги ж до таких 
видань не уніфіковані й не вре-
гульовані нормативно-правовим 
актом, а визначаються самим ав-
тором.

Для точного й однозначного 
оформлення публікацій, мінімі-
зації зайвих термінів, економії 
часу в пошуках інформації до та-
ких видань повинні бути встанов-
лені певні вимоги. Їх зміст має 
складатися зі вступу, розділів, 
підрозділів, які мають заголовки; 
нумерують їх арабськими циф-
рами в межах усієї праці. Вступ 
як розділ не нумерується. Номе-
ра розділу й підрозділів відо-
кремлюються крапкою. З метою 
підвищення оперативності для 
пошуків інформації та ознайом-
лення з нею потрібно зміст роз-
міщувати на початку роботи. Він 
повинен містити найменування й 
нумерацію арабськими цифрами 
всіх розділів, підрозділів, список 
використаних джерел, додатки, 
а в монографіях також висновки. 
Порядковий номер сторінки про-
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ставляється арабськими цифра-
ми у правому верхньому куту без 
крапки і прочерків. Така структу-
ра змісту наукового видання має 
точно відповідати тексту. Для ви-
рішення цієї проблеми Міністерс-
тву освіти та науки України необ-
хідно доповнити свій відповідний 
наказ, у якому окреслити порядок 
оформлення структури і змісту 
наукових і навчальних видань.

Досить часто в новинах по 
телебаченню й у засобах масо-
вої інформації, коли йдеться про 
вбивство, загибель людей, про 
постраждалих, оперують термі-
ном «жертва». У деяких проектах 
законів України, методичних ре-
комендаціях, статтях та інших 
наукових працях також зустрі-
чається цей термін, який є неточ-
ним, абстрактним і розуміється 
по-різному. Так, один із жур-
налістів у новинах на телеканалі 
сказав про подію: «Жертв немає, 
але є постраждалі». У титрах но-
вин 5-го каналу були такі слова: 
«У Криму літак приземлився й 
перекинувся. Жертв і потерпілих 
немає». Останнє речення розп-
ливчате, а одне слово є зайвим. 
На комп’ютері у програмі «Ян-
декс» читаємо: «Жертвами ДТП 
у Запорізькій області стало троє 
людей». Тому обґрунтовано ви-
никає запитання: ці люди є за-
гиблими чи постраждалими?

На нашу думку, в подібних 
передачах, у публікаціях чи до-
кументах для правильного ро-

зуміння і юридичної кваліфікації 
має йтися про вбитих, загиблих 
або постраждалих (відповідно до 
обставин).

Термін «резолюція» похо-
дить  в ід  лат .  reso lu t io  — 
розв’язання, дозвіл. Він тлума-
читься як напис службової особи 
на діловому папері зі стислим 
викладенням рішення щодо пи-
тань, порушених у даному доку-
менті. До організаційно-розпо-
рядчих форм діяльності, які ре-
гулюють відносини керівника й 
підлеглих йому працівників нале-
жать письмові резолюції на до-
кументах, що стосуються діяль-
ності всіх органів державної вла-
ди, підприємств, організацій та 
установ різних форм власності. 
Зазначимо, що в порушення по-
нятійно-термінологічної визначе-
ності, закону логіки тотожності 
указане слово («резолюція») 
вживається по-різному. Напри-
клад: «Резолюція з’їзду громад-
ських організацій Дарницького 
району м. Києва про підтримку на 
парламентських виборах 28 жов-
тня 2012 р. відповідного канди-
дата у народні депутати Украї-
ни». А за змістом цей документ 
повинен мати назву «Звернен-
ня».

Викладене дозволяє зроби-
ти висновок, що запропоноване 
буде позитивно сприйняте при 
вирішенні зазначених проблем, 
що стосуються підготовки проек-
тів законів і підзаконних актів.
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Теорія й історія держави і права

Наука історії держави і пра-
ва, знаходячись на перетині 
предметних сфер історичної і 
правової науки, набуває значної 
специфіки, яка виявляється пе-
редусім у її методології. Спе-
ціально-наукові історичні і пра-
вові методи, зазнаючи в істори-
ко-правовій науці перехресного 
взаємовпливу, породжують нові, 
досить цікаві засоби наукового 
пізнання історико-правової ма-
терії. Унаслідок тривалої відсут-
ності належної уваги до методо-
логічних проблем науки історії 
держави і права її спеціально-на-
укові методи, породжені в ре-
зультаті інтегративної комбінації 
«історичного» і «правового», й 

донині залишаються малодослід-
женими, а їх роль і значення в 
ході проведення історико-право-
вих досліджень ще не до кінця 
з’ясовані. Одним з таких методів, 
який останнім часом здобуває 
все більшого поширення в науко-
вих працях з історії держави і 
права, є історико-правовий порів-
няльний метод, у підґрунті якого 
лежать порівняльно-історичний і 
порівняльно-правовий методи 
спеціально-наукового пізнання. 
Будучи досить ефективним засо-
бом вирішення низки важливих 
завдань, що виникають під час 
історико-правового дослідження, 
історико-правовий порівняльний 
метод разом із тим фактично є 
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«tabula rasa» в методології науки 
історії держави і права, а тому 
потребує свого поглибленого 
розроблення.

Актуальність даної наукової 
публікації полягає в тому, що в 
умовах нерозробленості мето-
дології вітчизняної історико-пра-
вової науки ми привертаємо ува-
гу до такого важливого питання, 
як забезпеченість цієї науки 
власним спеціально-науковим 
методологічним інструмен-
тарієм. Мета статті зумовлена 
прагненням її автора розробити 
теорію історико-правового порів-
няльного методу як один з важ-
ливих елементів його структури. 
Наукова новизна публікації ви-
ражається в тому, що вперше у 
вітчизняній історико-правовій 
науці головні аспекти теорії істо-
рико-правового порівняльного 
методу як спеціально-наукового 
засобу пізнання отримують 
всебічне й детальне опрацюван-
ня.

Обов’язково слід відзначити 
тих вчених-істориків і правознав-
ців, − які у своїх наукових працях 
вивчали методологію порівняль-
но-історичних і порівняльно-пра-
вових досліджень. До найбільш 
яскравих представників цього 
напрямку в науці, можна віднес-

ти таких дореволюційних, ра-
дянських і сучасних науковців, 
як В. І. Бартон [3], Х. Бехруз [4], 
О. В. Бочаров [5], М. А. Дамірлі 
[6, 7], В. В. Іванов [8], Д. А. Кери-
мов [9], М. М. Ковалевський [10], 
І. Д. Ковальченко [11], Х. Кьотц 
[27], Л. А. Луць [12], М. М. Мас-
ленніков [13], Б. Г. Могильниць-
кий [14], О. В. Петришин [16], 
С. П. Погребняк [16], А. Х. Саї-
дов [17], В. І. Синайський [18], 
І. М. Ситар [19], О. Л. Чорнобай 
[19] ,  О. Ф. Скакун [20,  21] , 
В. М. Сирих [22], А. А. Тілле [24], 
М. М. Файзієв [26], К. Цвайгерт 
[27], Г. В. Швеков [24] та ін. Ра-
зом з тим, незважаючи на значну 
кількість наукових публікацій і 
монографій з питань методології 
порівняльних досліджень, струк-
тура історико-правового порів-
няльного методу й донині зали-
шається маловивченою.

Провідними структурними 
елементами наукового методу 
виступають його теорія, методи-
ка й техніка дослідження. Усі 
вони тісно пов’язані між собою й 
виступають у своїй діалектичній 
єдності. При цьому ядром, сер-
цевиною методу є саме його те-
орія, навколо якої формується 
вже відповідна методика й тех-
ніка дослідження.
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Показово, що в дослідниць-
кій практиці формування нового 
методу може відбуватися не 
лише по такій лінії, як проблема 
– теорія – методика – техніка. До-
сить часто розроблення науково-
го методу розпочиналося з вико-
ристання нових технічних засобів 
дослідження, які врешті-решт й 
обумовлювали постановку пи-
тання про виділення нового за-
собу наукового пізнання з від-
повідною внутрішньою структу-
рою.

У цілому ж теорію наукового 
методу слід розглядати у 2-х ас-
пектах – як центральний елемент 
внутрішньої структури методу і 
як філософсько-методологічне 

вчення про метод взагалі. У даній 
статті розглядатиметься пере-
важно перший аспект. Відзначи-
мо також, що серед усього роз-
маїття поглядів на теорію науко-
вого методу найбільш виваже-
ною і обґрунтованою щодо змісту 
й основних складників теорії ме-
тоду, на нашу думку, є позиція 
І. Д. Ковальченка, представлена 
у його фундаментальній праці 
«Методи історичного досліджен-
ня» [11, с. 39-45]. Так, згідно з 
його концепцією теорія методу 
включає й органічно поєднує такі 
елементи, як (а) постановка про-
блеми, яку слід вирішити за до-
помогою нового засобу науково-
го пізнання; (б) основний науко-

Рис. 1. Структура наукового методу
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вий підхід, що лежить у підґрунті 
нового методу, і (в) принципи, 
присутні відповідному науковому 
підходу, що зумовлюють форму 
цього методу. Відзначимо, що не 
всі дослідники поділяють таку 
точку зору на структуру теорії на-
укового методу, виносячи за її 
межі постановку проблеми й на-
уковий підхід. Вважаємо це не-
вірним, оскільки метод без від-
повідної концептуальної визна-
ченості є не більше як сукупність 
способів і прийомів дослідження, 
практично нічим між собою не 
пов’язаних.

Що стосується історико-пра-
вового порівняльного методу, ос-
новною проблемою, на вирішен-
ня якої спрямовано цей засіб 
пізнання, є отримання нового 
знання за допомогою проведен-
ня порівнянь історико-правових 
джерел. Звичайно, гносеологічні 
можливості історико-правового 
порівняльного методу цим не ви-
черпуються, однак у контексті да-
ної наукової публікації важливе 
інше – відповідь на запитання, які 
умови вміщує основна проблема 
теорії цього засобу наукового 
пізнання? Як видно, для отри-
мання нового знання потрібні 3 
складники: (а) порівняння (у низ-
ці випадків також і аналогія), які 
є стандартною загальнонауко-
вою логічною операцією; (б) порів-
няння повинні характеризуватися 
своєю ретроспективністю, тобто 
бути історичними; (в) порівнюва-

тися повинна правова матерія. 
Лише поєднання цих 3-х умов 
становить зміст головної пробле-
ми теорії історико-правового 
порівняльного методу й висуває 
відповідні вимоги до основних 
підходів і принципів її вирішен-
ня.

Відсутність будь-якої з ви-
щевказаних умов у постановці 
проблеми, на вирішення якої 
спрямовано історико-правове 
порівняльне дослідження, не 
тільки унеможливлює отримання 
достовірних висновків, а й робить 
неможливим застосування в ході 
наукової роботи історико-право-
вого порівняльного методу. Так, 
брак «історичного» у порівняль-
ному дослідженні, дозволяє об-
межитися порівняльно-правовим 
методом як центральним еле-
ментом усього застосовуваного 
методологічного арсеналу, а 
брак «правового» дає можливість 
з легкістю обійтися порівняльно-
історичним методом. Тільки ін-
тегративне поєднання «історич-
ного» і «правового» в порівнян-
нях з необхідністю ставить питан-
ня про застосування іншого – іс-
торико-правового засобу спе-
ціально-наукового пізнання, ос-
кільки для дослідження історико-
правової матерії гносеологічного 
потенціалу як порівняльно-істо-
ричного, так і порівняльно-право-
вого методів уже не вистачає.

Постановка проблеми вима-
гає пошуків шляхів її вирішення, 
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якими є підходи, що визначають 
головний напрямок реалізації 
поставленого дослідницького за-
вдання. У сучасній науці в ре-
зультаті узагальнення науково-
дослідницької практики сформу-
валося чимало загальнонаукових 
підходів – як традиційних, які є 
вже давно відомими, так і нових, 
вироблених відносно нещодав-
но. До традиційних підходів мож-
на віднести логічний та історич-
ний, абстрактний і конкретний, 
аналітичний і синтетичний, індук-
тивний і дедуктивний, генетич-
ний, типологічний, порівняльний 
та ін. До числа нових загально-
наукових підходів входять сис-
темний, структурний, функціо-
нальний, інформаційний, мо-
дельний та ін. Важливо розуміти, 
що, незважаючи на т існий 
взаємозв’язок будь-якого методу 
майже з більшістю загальнона-
укових підходів, у його підґрунті 
має лежати виключно провідний 
підхід у вирішенні головної про-
блеми. При цьому, якщо метод є 
інтегративним за своєю сутністю, 
тобто утвореним на підставі де-
кількох загальнонаукових або 
спеціально-наукових засобів 
пізнання, в його основі також бу-
дуть лежати декілька провідних 
підходів, що намічають стратегію 
розв’язання порушеної пробле-
ми. Наприклад, ключовим у вирі-
шенні основної проблеми в теорії 
загальнонаукового порівняльно-
го методу буде порівняльний під-

хід, а для такої його спеціально-
наукової модифікації, як порів-
няльно-історичний метод, під-
ходів до розв’язання головної 
проблеми вже буде 2 – порів-
няльний та історичний.

Таким чином, коли ми вив-
чаємо підходи, що окреслюють 
головний напрямок вирішення 
центральної проблеми в істори-
ко-правовому порівняльному до-
слідженні, слід мати на увазі, що 
комбінація порівняльно-історич-
ного й порівняльно-правового 
методів обумовлює й комбінацію 
відповідних ключових підходів. 
Отже, провідними напрямками 
реалізації головного завдання в 
теорії історико-правового порів-
няльного методу будуть 3 – істо-
ричний, правовий і порівняль-
ний.

Історичний підхід виявляєть-
ся у спрямованості наукового 
пізнання із сучасності в минуле, 
що зумовлює його ретроспектив-
ний характер. Відповідно, такі ка-
тегорії, як час і простір, в історич-
ному контексті набувають своєї 
специфіки, яка перш за все зна-
ходить свій прояв у тому, що со-
ціально-історичний час стає аси-
метричним, незворотнім й завж-
ди спрямованим від минулого в 
майбутнє, а історичний простір у 
більшості випадків не співпадає 
з географічним. Крім того, істо-
ричне пізнання є опосередкова-
ним унаслідок віддаленості до-
слідника від історичного об’єкта 
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або досліджуваного явища, а 
тому позбавляє його безпосеред-
нього контакту з фактами мину-
лого. Звичайно, ретроспектив-
ність історичного підходу висуває 
особливі вимоги до роботи з іс-
торичними джерелами, які ста-
ють не лише засобами пізнання, 
а й його об’єктами.

Незважаючи на очевидні 
складнощі, що виникають при за-
стосуванні історичного підходу, 
він має декілька важливих пере-
ваг. По-перше, при вивченні 
будь-якого державно-правового 
явища дослідник має справу не 
лише з його «теперішнім у мину-
лому», а й з минулим і майбутнім. 
Це дає можливість у процесі до-
слідження розглянути будь-який 
державно-правовий об’єкт у його 
як історичній ретроспективі, так і 
перспективі, а також з’ясувати всі 
його сторони і внутрішні зв’язки 
не лише у синхронічному, а й 
діахронічному аспектах. Крім 
того, дослідження будь-якого де-
ржавно-правового процесу в іс-
торичному контексті дає підстави 
для побудови моделі, що імітува-
тиме його подальший розвиток. 
Результати цієї імітації внаслідок 
їх співвідношення з реальним 
підсумком розвитку можуть стати 
підґрунтям для вдосконалення 
моделей. Усе це сприятиме 
розробці якісних методів прогно-
зування наступного етапу де-
ржавно-правової еволюції сучас-
них країн.

Ще однією важливою рисою 
історичного підходу є його ре-
конструктивний характер, що 
прямо зумовлений неможливістю 
безпосереднього почуттєвого 
сприйняття минулого. Звідси – 
потреба відновлення у свідомості 
історика необхідних елементів 
минулого на підставі даних істо-
ричних джерел. Реконструктив-
ність в історичному пізнанні по-
я с н ю є т ь с я  д в о р і в н е в о ю 
суб’єктивацією історичного знан-
ня, в якій перший рівень має міс-
це при відображенні історичної 
дійсності творцями історичних 
джерел, а другий – при сприйнят-
ті цієї дійсності істориком через 
вивчення історичних джерел [11, 
с. 110-118].

Що ж до правового підходу, 
то він обумовлений існуванням 
права як специфічного явища 
суспільного життя. У правовій на-
уці існує чимало дефініцій термі-
на «право», однак «будь-яке виз-
начення права є неповним, від-
носним, оскільки не може охопи-
ти всього різноманіття різних 
його властивостей, рис, характе-
ристик, зв’язків» [23, с. 137]. Ви-
ходячи із цього для компара-
тивіста-правознавця актуальним 
є виокремлення тієї ознаки пра-
ва, яка була б визначальною в 
порівняльно-правовому дослід-
женні й наповнювала конкретним 
змістом саме правовий підхід. Ду-
маємо, що такою ознакою права 
виступає його нормативність, яка 
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зумовлює його існування як сис-
теми юридичних норм, що офіцій-
но визнаються державою і фор-
мально визначені, тобто функціо-
нують у певному матеріалістич-
ному вигляді.

Саме нормативність права в 
порівняльно-правовому дослід-
женні вимагає від дослідника 
вміння за допомогою формаль-
но-логічних, граматичних та ін-
ших засобів тлумачити норми 
права і правильно розуміти їх 
зміст. Результати трактування 
права, якщо вони були отримані 
без порушення основних вимог 
граматичного, логічного, систе-
матичного, історико-політичного 
і спеціально-юридичного спо-
собів тлумачення, служать підва-
линами для проведення порів-
няльного аналізу. Отже, право-
вий підхід у порівняльно-право-
вих дослідженнях означає перш 
за все процедуру інтерпретації 
правового джерела, що вира-
жається в сукупності прийомів і 
засобів, якими має володіти ком-
паративіст, і які дозволяють усві-
домити реальний смисл і зміст 
норми права й (або) нормативно-
правового акта.

Сутністю порівняльного під-
ходу в історико-правовому порів-
няльному дослідженні є співстав-
лення між собою 2-х або більше 
порівнюваних об’єктів за певни-
ми критеріями з метою отриман-
ня інформації про їх подібність 
або про ступінь їх схожості чи від-

мінності. В основі порівняльного 
підходу лежить логічна операція 
порівняння. У низці випадків цей 
підхід допускає проведення ана-
логій. При цьому коло відомих 
ознак об’єкта або явища, з яким 
проводиться співставлення, по-
винне бути ширше, ніж у дослід-
жуваного об’єкта. Крім того, про-
ведення аналогій передбачає от-
римання висновків, імовірних за 
ступенем достовірності.

Таким чином, історико-пра-
вовий характер порівняльних до-
сліджень виявляється у відповід-
них підходах і вимагає від дослід-
ника високого професіоналізму, 
в якому знання суто історичної 
спрямованості повинні гармоній-
но поєднуватися зі знанням тео-
рії права [25]. Ігнорування або 
нехтування в ході компаративно-
го дослідження з історії держави 
і права будь-яким з 3-х названих 
підходів, що лежать у підґрунті 
теорії історико-правового порів-
няльного методу, неминуче при-
зведе до недооцінки певних чин-
ників, не дозволить виявити не-
обхідні закономірності і провести 
якісний аналіз.

Підхід, визначаючи головний 
шлях вирішення центральної 
проблеми в теорії методу, ок-
реслює сам метод лише в найза-
гальніших рисах. Конкретизують 
зміст методу принципи, властиві 
відповідному підходу. За своїм 
функціональним місцем у теорії 
методу принципи є гносеологіч-
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но-методологічним засобом ре-
алізації певного підходу. Як ос-
новоположні засади вирішення 
тієї чи іншої проблеми, вони міс-
тять низку вимог, що мають нор-
мативно-регулятивний характер. 
Дотримання останніх – неодмін-
на умова успішного застосування 
відповідного методу.

Стосовно теорії історико-
правового порівняльного методу, 
принципи, що лежать в основі ре-
алізації його гносеологічного по-
тенціалу, доцільно розглядати 
окремо щодо кожного з 3-х назва-
них підходів вирішення головної 
проблеми цього засобу науково-
го пізнання. Так, порівняльний 
підхід може бути реалізований за 
принципами порівнюваності де-
ржавно-правових явищ, полі-
варіантності (широкого вибору) 
критеріїв порівняння, аналогії, ти-
пологізації тощо. Історичний 
може отримувати свою реаліза-
цію через принципи генетичного 
розгляду державно-правових 
явищ, всебічного вивчення істо-
ричних джерел, моделювання 
державно-правових процесів і 
явищ та ін. Правовий підхід кон-
кретизуватиметься через при-

нципи всебічного тлумачення іс-
торико-правових джерел, вико-
ристання різних способів інтер-
претації історико-правових доку-
ментів, урахування соціально-
економічних, ідеологічних і полі-
тичних чинників прийняття істо-
рико-правових актів тощо.

Таким чином, теорія істори-
ко-правового порівняльного ме-
тоду, обґрунтовуючи постановку 
проблеми, основні шляхи її вирі-
шення і принципові нормативні 
умови, визначає об’єктивну при-
роду цього засобу наукового 
пізнання, що виявляється у від-
повідній методиці й техніці істо-
рико-правового компаративного 
дослідження. При цьому внаслі-
док діалектичного взаємозв’язку 
між теорією й методом розвиток 
історико-правової компаративіс-
тики неминуче спричинятиме 
поступове поглиблення й удоско-
налення теоретичних засад істо-
рико-правового порівняльного 
методу. Тож, все сказане зумо-
влює відкритість дискусії щодо 
теорії історико-правового порів-
няльного методу й ставить пи-
тання про необхідність її подаль-
шого розвитку.
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ТЕОРИЯ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА
Шигаль Д. А.

В данной статье исследуется теория историко-правового сравнительного ме-
тода как нового способа специально-научного познания. Определяется место те-
ории в структуре любого метода. Анализируется содержание основной проблемы, 
на разрешение которой нацелен историко-правовой сравнительный метод. Рас-
сматриваются исторический, правовой и сравнительный подходы, определяющие 
направление реализации основной задачи в теории историко-правового сравни-
тельного метода. Указываются принципы, лежащие в основе каждого подхода.

Ключевые слова: историко-правовой сравнительный метод, теория истори-
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ко-правового сравнительного метода, историко-правовая компаративистика, ис-
торико-правовая наука, исторический подход, правовой подход, сравнительный 
подход.

THEORY OF A HISTORICAL AND LEGAL COMPARATIVE METHOD
Shygal D. A.

The theory of a historical and legal comparative method as a new way of special 
and scientific knowledge is investigated in this article. The theory place in the method 
structure is defined. The historical and legal comparative method is aimed at solving the 
main problem which content is analyzed. Historical, legal and comparative approaches 
which define the direction of realization of the main task in the theory of a historical and 
legal comparative method are considered. The principles underlying each approach are 
specified.

Key words: historical and legal comparative method; theory of a historical and legal 
comparative method; historical and legal comparativistic; historical and legal science; 
historical approach; legal approach; comparative approach.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КРЕДИТ У СИСТЕМІ 
ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ  
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

Проаналізовані види сільськогосподарського кредиту в системі земського са-
моврядування, який існував у Полтавській губернії кінця ХIХ − початку ХХ ст. у 
грошовій і товарній формах. Розкриті найважливіші напрямки взаємодії державних 
органів, земського самоврядування й кооперативних організацій у кредитуванні 
безпосередніх товаровиробників продукції рослинництва і тваринництва, а також у 
поліпшенні якості сільськогосподарських угідь.

Ключові слова: кредит, сільське господарство, земство, меліорація, прокатні 
пункти, товаровиробники.

Загальновідомим є факт, що 
в сучасній Україні місцеве само-

врядування ще не повною мірою 
задовольняє різноманітні потре-
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би своєї громади. Це стосується 
всіх сфер життєдіяльності сус-
пільства, включаючи, звичайно, 
й економіко-правову. Значний до-
свід щодо розв’язання невідклад-
них проблем мешканців певного 
регіону було накопичено в Україні 
на рубежі ХІХ – ХХ ст., коли такий 
суспільний феномен як земство, 
не обходило своєю увагою жод-
ної соціально-економічної про-
блеми. Як не дивно сьогодні це 
звучить, але земські органи після 
свого організаційного становлен-
ня в 1865 р. займалися навіть та-
кою на перший погляд нехарак-
терною для місцевого самовря-
дування діяльністю, як організа-
ція для сільськогосподарських 
товаровиробників товарно-гро-
шового кредиту. Історія банківсь-
кого й кооперативного кредиту в 
колишній Російській імперії кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. представле-
на багатьма працями правознав-
ців та економістів, серед яких ви-
р і з н я ю т ь с я  д о с л і д ж е н н я 
М. Я. Герценштейна, О. М. Голо-
вка, В. В. Гончаренка, А. Н. Зака, 
В. Є. Кириченка, А. О. Пантелей-
моненка, Н. А. Проскурякової, 
[Див.: 7 – 9; 12; 14; 23] та ін. Сто-
совно земських кредитів, то це 
питання ще не було в центрі ува-
ги дослідників. Ішлося лише про 
окремі сюжети, пов’язані з діяль-
ністю земства по створенню кре-
дитних спілок [Див.: 3; 15] згідно 
із законодавчими актами від 
5 червня 1895 р., 7 червня 1904 р. 

та 21 червня 1910 р., якими, 
власне, й регулювалася діяль-
ність найрізноманітніших кредит-
них установ. Серед останніх чіль-
не місце належало кредитним 
товариствам і земським касам 
дрібного кредиту.

Метою цієї публікації є 
аналіз діяльності земських уста-
нов (на прикладі Полтавської гу-
бернії) по забезпеченню сільсь-
когосподарських товаровиробни-
ків необхідними кредитами (в то-
варній або грошовій формах) для 
розв’язання тих чи інших про-
блем, життєво важливих для 
мешканців краю.

Об’єктом дослідження Пол-
тавська губернія ХІХ – початку 
ХХ ст. обрана не випадково, 
адже Полтавське земство, за пе-
реконанням такого авторитетно-
го російського історика, як 
А. М. Анфімов, не мало собі рів-
них [1, с. 151] з погляду вивчення 
як умов сільськогосподарського 
виробництва, так і ефективності 
своєї різнопланової роботи серед 
місцевого населення. До перших 
форм кредитування земством 
дрібних товаровиробників слід 
віднести створення в 1881 р. спе-
ціального фонду «Олександ-
рівський капітал» при Полтавсь-
кій губернській управі. Його фун-
даментом послужили кошти 
(75 000 крб), виділені губернсь-
ким земством для купівлі у вели-
ких землевласників сільськогос-
подарських угідь і перепродажу 
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їх дрібними ділянками беззе-
мельним і малоземельним селя-
нам. Кредит надавався не більше 
як на 10 років [20, с. 103], відсо-
тки по яких не перевищували то-
гочасні показники Державного 
банку, тобто 6 % річних. При ць-
ому згідно зі Статутом цього Фон-
ду, затвердженого губернським 
земством у 1882 р., земельна ді-
лянка на одного домогосподаря 
не повинна була «перевищувати 
6 дес., включаючи і його власну 
землю [22, с. 13].

Проте особливих успіхів у 
справі забезпечення сільської 
бідноти землею за допомогою ви-
щезгаданого земського капіталу 
досягти не вдалось. За 33 роки, 
що минули з часу його функціо-
нування, на кошти «Олександ-
рівського капіталу» було куплено 
лише 5 509 дес. землі, яка була 
поділена між 30 товариствами 
покупців і 990 окремими домогос-
подарями 19 населених пунктів у 
12 повітах Полтавської губернії 
[20, с. 10]. Основною причиною 
таких незначних успіхів було те, 
що з появою на теренах Пол-
тавського регіону в 1883 р. місце-
вого відділення Селянського по-
земельного банку, з допомогою 
якого можна було купити значно 
більшу ділянку землі, у непри-
вілейованих станів з’явилося 
більше можливостей по розши-
ренню свого землеволодіння. 
Однак інтерес до земського капі-
талу в селян все ж залишався, 

адже, на відміну від Селянського 
банку, Статут «Олександрівсько-
го капіталу» не передбачав вне-
сення при оформленні кредиту 
задатку, якого сільська біднота 
зазвичай не мала. Так чи інакше, 
але станом на 1915 р. цей Фонд 
с у т т є в о  з р і с ,  с я г н у в ш и 
254 00 крб.

У роки війни, врахувавши 
певні умови, Полтавські губернсь-
кі земські збори внесли деякі змі-
ни до Статуту «Олександрівсько-
го капіталу», зміст яких зводився 
до такого: а) купівлю великих ді-
лянок землі за рахунок цього 
Фонду для перепродажу селянам 
дрібними ділянками припинити; 
б) надалі купувати лише дрібні 
ділянки – до 18 дес. виключно в 
осіб, які виселялися за межі гу-
бернії; в) куплені ділянки прода-
вати лише постраждалим від вій-
ни 1914–1915 рр. інвалідам або 
родинам за собівартістю. Не за-
знали змін такі ключові положен-
ня Статуту, як виділення площі 
ділянки окремому домогоспода-
реві − до 6 дес. і встановлення 
строку кредиту – не більше 10-ти 
років [22, с. 13].

Виходячи з того, що кредит 
– це «відносини у зв’язку з пере-
дачею грошей або матеріальних 
цінностей у тимчасове користу-
вання за умови їх повернення» 
[28, с. 387], досить поширеною 
формою кредитування сільсько-
господарських товаровиробників 
органами земського самовряду-
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вання можна назвати діяльність 
земських складів і прокатних пун-
ктів. Перші склади, на яких клієн-
там пропонували переважно то-
вари сільськогосподарського 
призначення, на території Над-
дніпрянської України, включаючи 
й Полтавщину, з’явились у 80-х 
роках ХІХ ст. Так, 1889 р. було 
відкрито такий склад у Полтаві, 
1890 р. – у Кременчуці і Прилу-
ках, 1891 р. – у Кобеляках, 1892 р. 
– в Миргороді, 1893 р. – в Гадячі 
й Ромнах, 1894 р. – в Переяславі 
й Лохвиці, 1896 р. – в Пирятині 
[13, с. 20].

У 1891 р. Полтавське гу-
бернське земство вирішило на-
давати повітовим земствам без-
відсоткову позику – до 3000 крб 
на повіт. Таким чином, у 1895 р. 
вже всі 15 повітових земств мали 
такі склади. Спочатку відповідні 
товари відпускалися виключно за 
готівку. Не маючи на меті одер-
жання прибутку, а лише забезпе-
чення безперебійної роботи 
складу, тобто покриття організа-
ційних витрат на його утримання, 
земці зверх ціни товару робили 
надбавку в межах 3 – 20 % його 
вартості. «Коли ж склад продає 
товари з метою демонстрації но-
вих знарядь праці або насіння 
серед населення, – говорилось у 
відповідних рекомендаціях Мос-
ковського агрономічного з’їзду 
(1901 р.), – то можливий продаж 
і по заготівельній ціні і навіть ни-
жче її» [2, с. 191]. Починаючи з 

90-х років ХІХ ст. розширився 
продаж товарів у кредит, а про-
даж за готівку скоротився. При 
кредитуванні клієнт одержував 
товар на підставі поручительства 
особи, якій керівництво складу 
цілком довіряло. Згідно з існую-
чим на той час законодавством 
борги клієнта земського складу 
кваліфікувалися як приватні, що, 
на думку земців, значно усклад-
нювало процес їх стягнення [10, 
с. 198].

У роки столипінської аграр-
ної реформи своєрідною фор-
мою кредиту була діяльність про-
катних пунктів. Ініціативу щодо 
них виявило Головне управління 
землевпорядкування і земле-
робства (ГУЗ і З), за рахунок яко-
го влітку 1910 р. в Полтавському 
повіті було обладнано 6 прокат-
них пунктів, де селянам пропону-
валися куколевідбірники, сівалки, 
чотирилемішні плуги, культива-
тори та деякі інші товари. Восени 
того ж року у відповідь на запит 
місцевого населення повітове 
земство вирішило поповнити ці 
прокатні пункти своїми товарами: 
кільцевим катком, боронами типу 
«Липа», соломорізкою, кукуруд-
зяною молотаркою, віялкою се-
лянського типу й боронами, «які 
у селян дуже низької якості, якщо 
не сказати про їх повну непридат-
ність» [21, с. 18]. Та чи не най-
більшого поширення прокатні 
пункти набули в період контролю 
над ними створених за допомо-
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гою земства сільськогоспо-
дарських товариств – своєрідних 
кооперативних об‘єднань безпо-
середніх товаровиробників – з 
метою задоволення різноманіт-
них потреб у виробництві і збуті 
продукції рослинництва і тварин-
ництва. Ці об’єднання були ор-
ганізовані майже при кожному 
сільськогосподарському товарис-
тві з метою «пропаганди поліп-
шених сільськогосподарських ма-
шин і полегшення користування 
тим особам, які не мали можли-
вості купувати їх у власність..» 
[13, с. 109]. Станом на 1913 р. в 
розпорядженні 207 сільськогос-
подарських товариств Полтавсь-
кої губернії були: 381 сівалка, 
206 куколевідбірників, 429 зна-
рядь для обробітку ґрунту, 12 
зернозбиральних машин, 19 мо-
лотарок, 67 соломорізок, 123 об-
прискувачі, понад120 одиниць 
інших машин і знарядь праці [16, 
с. 110]. Наприклад, сівалками, за 
допомогою яких було засіяно 
8 262 дес. орної землі, в 1912 р. 
скористалися 3 435 осіб.

Умови користування маши-
нами і знаряддями праці були, 
звичайно, різними. При передачі 
товариству певної техніки земс-
тво обов’язково вказувало умови 
оренди. Найчастіше члени сіль-
ськогосподарського товариства 
сплачували за користування тех-
нікою кошти, які втроє-четверо 
були нижчими від тих, які мусили 
вносити пересічні громадяни. 

Сплачені орендарями кошти за 
знаряддя праці, які належали 
земству, ділилися порівну між то-
вариством і земством. «У деяких 
випадках земство (наприклад 
Миргородське) відпускає маши-
ни товариству безкоштовно із 
зобов’язанням утримувати, стра-
хувати й ремонтувати їх», – чи-
таємо в повідомленні земського 
економіста Т. В. Зенченка [13, 
с. 116].

На початку ХХ ст. Полтавсь-
ке губернське земство практику-
вало таку форму кредиту, як на-
дання безвідсоткових позик пові-
товим земствам для боротьби з 
ярами, пісками, для осушення 
боліт у басейнах річок Оржиця, 
Супій, Трубіж та ін. Зрозуміло, 
що цей кредит теж мав яскраво 
виражене сільськогосподарське 
спрямування, про що йшлося у 
постанові губернських земських 
зборів від 8 грудня 1908 р. [17]. 
Починаючи з 1909 р., коли, влас-
не, й розпочались активні роботи 
в Полтавській губернії з осушен-
ня боліт, близько половини всіх 
витрат брав на себе Відділ зе-
мельних поліпшень Головного 
управління землевпорядкування 
і землеробства, який, починаючи 
з 1910 р., щорічно публікував ре-
зультати своїх робіт окремою 
книгою [6].

У 1915 р. Полтавським гу-
бернським земським зборам 
було подано доповідь управи під 
символічною назвою «Про стан 
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робіт по осушенню боліт у Пол-
тавській губернії і необхідність 
ліквідувати борги, які накопичи-
лися за повітовими управами» 
[22, с. 127–131]. У ній повідомля-
лося про згоду Відділу земель-
них поліпшень перерахувати 
Полтавському земству 35 000 крб 
для меліоративних робіт у 1916 р. 
Одночасно губернська управа 
вимагала від повітових земств 
якнайшвидше погасити заборго-
ваність по меліоративному кре-
диту за попередній період [22, 
с. 131]. Поступово на Полтав-
щині було створено систему ус-
танов та організацій, що реалізу-
вали плани земства щодо поліп-
шення (у той чи інший спосіб) 
якості сільськогосподарських 
угідь. У 1915 р., наприклад, у гу-
бернії відповідну роботу прова-
дили такі підрозділи, як пол-
тавська пошукова партія Відділу 
земельних поліпшень ГУЗ і 3, 
гідротехнічна організація Пол-
тавського губернського земства, 
організація Полтавського гу-
бернського земства з меліорації, 
гідротехнічна частина при Хар-
ківсько-Полтавському управлінні 
землеробства й державного май-
на, Відділ по обстеженню боліт 
при агрономічному відділенні 
Полтавського губернського земс-
тва, спеціаліст по культурі боліт 
при державному інспекторі сіль-
ського господарства, піщано-
ярова партія департаменту ліс-
ництва.

Для координації всіх цих 
робіт у 1915 р. при Полтавському 
земстві було створено Меліора-
тивний комітет Полтавської гу-
бернії, виконавчим органом яко-
го стало бюро, на утримання яко-
го в 1916 р. було виділено 
6 000 крб [19, с. 59].

Беручи до уваги наявність у 
регіоні значної площі піщаних зе-
ме л ь  ( 8 6  1 8 5  д е с . )  і  яр і в 
(3 262 дес.), деякі з вищезгада-
них підрозділів вели певну робо-
ту по боротьбі із цим лихом. Згід-
но з даними, в 1900 – 1915 рр. 
було заліснено до 300 ярів [19, 
с. 55]. Фінансування цих робіт 
здійснювалося за рахунок як кре-
дитів губернського, так і коштів 
повітових земств. У 1911 р., при-
міром, губернське земство нада-
ло безвідсотковий кредит для 
боротьби з ярами в 10-ти пові-
тах, сума якого становила 
3 400 крб (25,7 %), тоді як пові-
тові земства зі свого бюджету 
виділили 9 795 крб (74,3 %). Ра-
зом це склало 13 195 крб, що 
становило в середньому 388 крб 
на один яр, або 724 крб на одну 
десятину зміцненої землі [17, 
с. 145].

Проте діяльність Полтавсь-
кого земства не обмежувалася 
вищезазначеними видами кре-
дитів. Ще в перші пореформені 
десятиліття після 1861 р. в Пол-
тавському земстві час від часу 
обговорювалося питання про за-
снування земського банку, в яко-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2013/124

му сільськогосподарські товаро-
виробники могли б одержувати 
на вигідних умовах потрібні їм 
кредитні ресурси. Певний досвід 
видачі останніх Полтавське 
земство вже мало. Ідеться не 
лише про діяльність фонду 
«Олександрівський капітал», а й 
про так званий посередницький 
кредит. Так, згідно з реформова-
ним у 1894 р. Статутом Держбан-
ку слід було «поставити банківсь-
кий кредит у такі умови, за яких 
він надавав би допомогу одній з 
найважливіших груп населення 
– дрібному землевласникові і 
дрібному промисловцеві, а також 
дрібним посередникам у торгів-
лі» [5, № 10767]. Відповідно до 
цієї тези Державним банком було 
введено таку операцію, видача 
кредитів через посередників, у 
числі яких земству відводилася 
головна роль. Після обговорення 
порядку видачі позик у повітових 
земствах губернські земські збо-
ри в 1897 р. затвердили схему 
видачі кредитів: (1) губернське 
земство звертається до місцево-
го відділення Державного банку 
з проханням видати певну суму 
з метою подальшого кредитуван-
ня дрібних товаровиробників че-
рез повітові земства; (2) щомі-
сячно повітові земства інформу-
ють губернське про видані кре-
дити, а це земство, у свою чергу, 
звітується перед Держбанком.

Для проведення кредитних 
кооперацій Полтавське губернсь-

ке земство просило керівництво 
Держбанку надати в його розпо-
рядження 200 000 крб, але одер-
жало лише половину цієї суми. 
Інші повітові земства (Гадяцьке, 
Кременчуцьке й Миргородське) 
відмовилися виступати в ролі по-
середників, а Костянтиноградсь-
ке вирішило організувати такий 
кредит без посередництва гу-
бернського земства. Середній 
розмір однієї позички в 11 пові-
тах, де протягом 1899 – 1901 рр. 
мали місце такі кредитні опера-
ції, коливався від 5 до 600 крб.

Цікаві дані були одержані гу-
бернським земством щодо со-
ціального складу отримувачів 
кредиту. За згадані роки серед 
користувачів такого кредиту се-
лян було 305 осіб (30,5 %), коза-
ків – 480 (48,0 %), міщан і купців 
– 164 (16,4 %), нижніх чинів – 9 
(0,1 %), дворян, чиновників і різ-
ночинців – 43 (5,0 %). Загальна 
сума виданих за цей час кредитів 
склала 62 840 крб, або 63 крб на 
одну позичку [27, с. 153].

Однак така схема земства 
не задовольняла користувачів, 
що й викликало на початку ХХ ст. 
новий спалах дискусій щодо за-
снування власного банку. Особ-
ливо активна полеміка із цього 
питання точилася в перебігу ро-
боти Місцевих комітетів з потреб 
сільськогосподарської промисло-
вості, створених урядом у 1902 р. 
для вивчення пропозицій місце-
вих органів влади й земського 
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самоврядування з метою розроб-
лення нового аграрного законо-
давства. Варто відзначити, що 
Особлива нарада з потреб сіль-
ськогосподарської промисло-
вості, яка в 1902–1905 рр. пра-
цювала під керівництвом голови 
Комітету Міністрів С. Ю. Вітте, в 
березні 1902 р. свою роботу роз-
почала саме з обговорення про-
блеми дрібного народного кре-
диту [26, с. 26].

Восени 1902 р. спеціальна 
комісія, обрана економічною на-
радою Полтавського губернсько-
го земства, підготувала проект 
Статуту банку Полтавського 
земства. Головні цілі цього бан-
ку: (а) надання населенню губер-
нії можливостей зручно й безпеч-
но розміщувати свої кошти для 
їх зростання за рахунок відсотків 
і (б) залучення місцевих громад-
ських і приватних коштів з метою 
задоволення потреб сільського 
населення в дешевому й загаль-
нодоступному кредиті. Керувати 
цією установою повинні були гу-
бернські земські збори, а безпо-
середнє управління здійснювала 
губернська земська управа.

Відповідна структура мала 
існувати й у межах кожного пові-
ту. Саме повітові земські збори 
й управи володіли компетенцією 
визначати розмір відсотків за 
кредит на такі цілі, як: (а) купівля 
землі, (б) іпотечний кредит за ра-
хунок «Олександрівського капі-
талу», (в) кредит на купівлю зем-

лі без її застави для забезпечен-
ня позики, (г) кредит на розши-
рення площі малих садиб тощо. 
Окрім цього, Статутом передба-
чалося надання кредиту на 
меліоративні потреби, кредит 
промисловий, речовий і грошо-
вий; кредит кустарям на оренду 
землі цілими громадами, а також 
видача позик під майбутній уро-
жай [24, с. 138].

Ознайомившись із запропо-
нованим проектом, деякі земства 
не підтримали ініціативи щодо 
заснування власного банку, мо-
тивуючи свою позицію тим, що 
функції передаточної інстанції 
можна покласти на губернську й 
повітові управи без створення 
для цього особливої установи 
[11, с. 143]. Хоча Полтавському 
губернському земству створити 
власний банк не вдалося, обго-
ворення такої актуальної про-
блеми, як дрібний кредит для 
дрібних товаровиробників, усе ж 
дав певні результати. Цьому 
сприяла публікація закону від 
7 червня 1904 р., за яким уста-
новам дрібного кредиту надава-
лися нові можливості для їх по-
дальшого розвитку. У ньому 
знайшлося місце і для безпосе-
редньої кредитної діяльності 
земських установ, яким відтепер 
дозволялося видавати позики на 
купівлю землеробського й реміс-
ницького інвентаря і здійснювати 
стягнення за кредитами [4, 
№ 24737].
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Після 1904 р. в губерніях із 
земським самоврядуванням, 
включаючи й Полтавщину, поча-
ли створювати земські каси дріб-
ного кредиту. Станом на 1912 р. 
у Полтавській губернії було ор-
ганізовано 5 повітових земських 
кас – Золотоніська, Зіньківська, 
Миргородська, Лубенська й Хо-
рольська, баланс яких становив 
1 245 200 крб. Кожна каса вста-
новлювала свої відсотки за на-
дані кредити (найчастіше це були 
8–10 % і тільки Миргородська ви-
магала 7 %). У більшості випадків 
клієнти своєчасно розраховува-
лися й не мали боргів, які потріб-
но було стягувати з допомогою 
поліції. Питома вага простроче-
них позик у середньому по 5-ти 
касах не перевищувала 10 % 
усієї суми [16, с. 62]. Існування 
заборгованості земці пояснюва-
ли тим, що правильно визначити 
кредитоспроможність позичаль-
ника виявилося досить складно. 
Найчастіше кредити видавалися 
після пред’явлення довідки во-
лосного правління щодо майно-
вого становища клієнта, які, ма-
буть, не завжди були об’єктивними. 
Якщо порівняти відсотки за кре-
дитами в земських касах і в при-
ватних осіб, де відповідний се-
редній показник складав 15 % 
[25, с. 48], то слід визнати, що 
кредити земських кас були вигід-
нішиими для малозабезпечених 
верств населення.

З усього наведеного можна 

зробити висновок, що саме по-
няття «сільськогосподарський 
кредит» у конкретно-історичних 
умовах функціонування земсько-
го самоврядування на українсь-
ких землях Російської імперії кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. є надзви-
чайно багатогранним.

Традиційне уявлення про 
кредит як використання грошо-
вих ресурсів суб’єктами цивіль-
но-правових відносин не повною 
мірою відповідає обставинам, 
що мали місце в нашій країні зі 
скасуванням у 1861 р. кріпосного 
права, після земської реформи 
1864 р. й реалізації відповідних 
законодавчих актів, які впоряд-
ковували всю палітру тогочасних 
кредитних відносин. Поряд із гро-
шовим кредитом для сільсько-
господарських товаровиробників 
(особливо з числа непривілейо-
ваних станів) важливу економіч-
ну роль відіграли товарні креди-
ти (машини, механізми і знаряд-
дя праці), а також кредити земс-
тва, спрямовані на поліпшення 
якості сільськогосподарських 
угідь (меліорація й боротьба з 
ерозією орних земель). Перспек-
тивним з погляду подальшого 
дослідження специфіки земських 
кредитів є,  як вбачається, 
з’ясування організаційно-норма-
тивного забезпечення кредитни-
ми ресурсами вітчизняного кус-
тарного виробництва в період 
функціонування в країні земсь-
кого самоврядування.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТ  
В СИСТЕМЕ ЗЕМСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ КОНЦА ХIХ–НАЧАЛА ХХ В.)
Селихов Д. А.

Проанализированы виды сельскохозяйственного кредита в системе земско-
го самоуправления, существовавшего в Полтавской губернии конца ХIХ – начала 
ХХ вв. в денежной и товарной формах. Раскрыты важнейшие направления взаи-
модействия государственных органов, земского самоуправления и кооперативных 
организаций в кредитовании непосредственных производителей продукции расте-
ниеводства и животноводства, а также в улучшении качества сельскохозяйствен-
ных угодий.

Ключевые слова: кредит, сельское хозяйство, земство, мелиорация, прокат-
ные пункты, товаропроизводители.

AGRICULTURAL CREDIT IN THE SYSTEM OF RURAL GOVERNMENT (BY 
EXAMPLE OF POLTAVA PROVINCE OF THE LATE NINETEENTH AND EARLY 

TWENTIETH CENTURIES)
Selichov D. A.

The types of agricultural credit in the system of rural government that existed in 
Poltava province of the late nineteenth and early twentieth centuries both in cash and 
in the form of commodities have been analyzed. The important areas of cooperation 
between public authorities, territorial self-government and co-operative organizations 
in lending direct producers of crops and livestock, as well as improving the quality of 
agricultural land have been disclosed.

Key words: credit, agriculture, zemstvo, melioration, rental stores, commodity 
producer.
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Конституційне і цивільне право

Обраний у серпні 1991 р. де-
мократичний вектор формування 
української державності зумо-
влює необхідність з’ясування де-
яких питань природи конституціо-
налізму в Україні як незалежній 
державі.

Вибір тематики статті пояс-
нюється її актуальністю: по-пер-
ше, за понад 20 років незалеж-
ності всі 4 Президенти України 
тією чи іншою мірою брали й бе-
руть участь у конституційному 
процесі; по-друге, за цей час 
було не лише прийнято Консти-
туцію, а й двічі її змінено; по-
третє, категорія «природа конс-
титуціоналізму» (в тому числі ук-
раїнського) в наукових джерелах 
трактується неоднозначно. Мож-

на сміливо стверджувати, що 
проблема конституціоналізму, 
зокрема, українського, є однією з 
найбільш дискусійних. Так, 
Н. В. Варламова, пояснюючи це, 
підкреслила, що конституціо-
налізм є поняттям ціннісно на-
вантаженим і, як наслідок, − «сут-
нісно оспорюваним», у зв’язку з 
чим полеміка щодо сутнісно ос-
порюваного значення будь-якого 
поняття зачіпає зміст явища, яке 
ним описується [5, с. 48]. Як під-
креслює І. Л. Честнов, оспорю-
ваність − невід’ємна частина са-
мого поняття, а його належне 
вживання неминуче передбачає 
нескінченні спори про його зміст 
[40, с. 146]. Зрозуміло, що дис-
кусії щодо сутністно оспорюван-
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Національний університет 
«Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого», 
м. Харків

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  
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ної природи Українського консти-
туціоналізму лише сприяють роз-
витку і збагаченню її розуміння. 
Детальний аналіз феномену кон-
ституціоналізму в Україні порів-
няно з державами розвиненої де-
мократії має невелику історію. 
М. П. Орзіх та А. Р. Крусян із цьо-
го приводу теж зазначають, що 
доктрина і практика конституціо-
налізму у вітчизняній науці конс-
титуційного права стала предме-
том дослідження порівняно не-
давно з акцентуванням уваги на 
науково-теоретичному аналізі ок-
ремих елементів системи цього 
явища. Ось чому вивчення остан-
нього має фрагментарний харак-
тер, у той час як для розкриття 
сучасного українського конститу-
ціоналізму потрібні багатоаспек-
тний розгляд та інтегральна його 
характеристика [28, с. 90]. Цим 
пояснюється бажання автора 
висловити своє ставлення до да-
ного складного явища й вико-
ристання інтегрального підходу 
як складника системного методу 
дослідження.

Обмеженість обсягу цієї пуб-
лікації дозволяє лише побіжно 
зупинитися на питаннях методо-
логічного підґрунтя дослідження. 
Вітчизняні автори, правники-на-
уковці, колеги з інших країн, як 
правило, вивчають і використо-
вують інтегральний і системний 
методи в основному як дещо од-
нопорядкові. У своїй більшості 
вони стають у нагоді в математи-

ці, в технічних та економічних на-
уках. Хоча за останні 35 − 40 
років указані методи з процесом 
інтеграції наук почали застосову-
ватись і в інших суспільствознав-
чих роботах, а їх вивченню й ви-
користанню присвячено доволі 
значна кількість наукових та уч-
бово-методичних праць [Див.: 2, 
с. 143-153; 7; 9, с. 174-188; 22, 
с. 8, 15-52; 35; 38, с. 370, 378-402; 
21, с. 38-116].

Однак уже почали з’являтися 
видання, в яких не тільки розгля-
даються й застосовуються ці ме-
тоди як відносно самостійні [Див.: 
4,с. 2; 37; с. 1-50; 8], а й роблять-
ся спроби розкриття їх системно-
го взаємозв’язку й системної су-
бординації [44, р. 1-27], що зовс-
ім не просто, тому що єдиного 
бачення сутності, приміром, ін-
тегрального методу бракує [8, 
с. 1]. А з системним методом і 
методом аналізу систем справа 
ще складніша через надзвичайну 
їх актуальність. Підтвердженням 
цьому − красномовні цифри: з 
1992 р. тільки в Україні пробле-
мам дослідження й задіяння сис-
темного методу було присвячено 
24 дисертації (жодна з них не сто-
сувалася суспільствознавчих пи-
тань), методу аналізу систем – 
223 (у 45 з них автори оперували 
ним при вивченні суспільних від-
носин у різних сферах) [Див.: 33; 
24]. Науковці далеко неоднознач-
но розуміють як сутність зазначе-
них методів, так, власне, й сис-
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теми.

Вважаємо за необхідне на-
вести власний погляд на інтег-
ральний і системний методи, на 
їх системну взаємодію й субор-
динацію виходячи з наступного:

1) усі принципи й методи до-
слідження мають бути внутріш-
ньо системно пов’язані. Російсь-
кий учений С. В. Ілларіонов пе-
реконує, що важливим є не стіль-
ки єдність наукових методів, 
скільки наявність певного ін-
варіанта, жорсткого ядра, яким 
усі методи об’єднуються в єдину 
цілісність [14, с. 271]. Із наведе-
ним погоджуємося, тому що вис-
ловлена ідея за умови її подаль-
шого опрацювання і втілення в 
життя має розкрити коректність 
результатів наукового пошуку;

2) у системі методів, якими 
зазвичай оперують у досліджен-
нях, важливе місце має посідати 
й метод урахування всіх внутріш-
ніх перемінних, взаємозв’язків як 
між ними, так і з навколишнім се-
редовищем, його станом, рівнем, 
розвитком (ідеться про зовнішні 
перемінні, які за певних соціаль-
но-економічних і політичних умов 
можуть трансформуватись у 
внутрішні й навпаки). Саме це, як 
вбачається, дозволить установи-
ти, що треба зробити, щоб інтег-
рація перетворилася на систему, 
тобто стала функціональною. Та-
кою видиться методологічна ос-
нова для вирішення поставлено-
го наукового завдання;

3) розкриття деяких питань 
природи українського конститу-
ціоналізму, в тому числі на під-
ставі системного методу, дозво-
лить дещо по-іншому подивитися 
на його розвиток як на один із 
суттєвих чинників державотвор-
чого процесу. Показати ж в ос-
танньому роль українського кон-
ституціоналізму можливо лише 
після з’ясування деяких теоре-
тичних питань його природи.

Поняття «природа» − філо-
софська категорія, що постійно 
була об’єктом полеміки багатьох 
мислителів, починаючи з анти-
чних часів. Оскільки вона не є 
предметом безпосереднього 
вивчення, вважаємо за можливе 
обмежитися розкриттям основ-
них положень дисертації російсь-
кого дослідника І. А. Іванова, яка 
спеціально присвячено цій про-
блемі [13]. У ході наукових розві-
док доходимо такого висновку: а) 
термін «природа», як один з ос-
новних термінів метафізики, он-
тології і гносеології, супроводжує 
такі категорії, як «першооснова», 
«буття», «сутність» тощо [13, 
с. 6]; б) природою будь-якого фе-
номену, в тому числі й суспільно-
го, може бути лише система, під-
порядкована відповідним зако-
нам, що можуть бути раціональ-
но осягнутими [13, с. 108]; в) роз-
криття природи будь-якого сус-
пільного феномену можливе за 
умови з’ясування місця й ролі лю-
дини як елемента у системі, так 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2013/124

і в оточуючому цей феномен се-
редовищі [13, с. 117-120]; г) кате-
горія «природа» є складною, як 
мінімум, із трьохрівневою реаль-
ністю.

Перший рівень − реальність 
сутності [13, с. 157], що охоплює 
потреби людей, інтереси різних 
соціальних верств і прошарків, 
націй і національних меншин, 
громадянського суспільства в ці-
лому як до моменту прийняття 
конституцій, так і після (С. Ю. Лу-
каш [20]). Ідеться перш за все про 
з’ясування феномену тієї со-
ціальної верстви, яка має потре-
бу в таких цінностях, як свобода, 
права людини, рівність усіх перед 
законом тощо. В. Зомбарт [10], 
Д. Мюллер [26], К. Маркс [23], 
Б. Рассел [31] та чимало інших 
учених на підставі досліджень 
становлення й розвитку капі-
талізму зробили висновок, що це 
і є буржуазний лад. Одним з най-
важливіших джерел виникнення 
капіталізму й буржуазного сус-
пільства, зазначав В. Зомбарт, 
було пограбування інших держав 
[12, с. 14-19].

Економічний інтерес буржу-
азії обумовив: (а) становлення 
раціоналізму, працелюбності і 
дбайливості як найважливіших 
рис буржуазного менталітету. Він 
вважав, що капіталізм виникає 
разом зі зміною ментальності, ос-
новних внутрішніх настанов лю-
дей [11, с. 10]; (б) народження 
вільного ринку; (в) розвиток осві-

ти, науки, культури, в тому числі 
технологічної, та ін.; (г) станов-
лення місцевого самоврядуван-
ня, його прав і гарантій, різних 
організацій, що були інструмен-
том захисту власних інтересів у 
боротьбі з феодалами й одночас-
но фундаментом започаткування 
й еволюції громадянського сус-
пільства. Прості люди, тобто 
вільні виробники, об’єднувалися 
з метою захисту своїх прав та ін-
тересів [42, р. 87]. Вони мораль-
но були вищі феодалів, тому що 
свої статки заробляли власним 
наполегливим трудом [20, с. 7, 8]. 
На думку американських дослід-
ників Л. Саламона і Г. Анхейєра, 
громадянське суспільство з його 
інституціями почало формувати-
ся ще в епоху Ренесансу, Рефор-
мації і Просвітництва [43, р. 18]. 
Я. В. Чернятевич зазначає із цьо-
го приводу, що феодалізм пере-
дбачав вертикальні зв’язки на 
всіх рівнях ієрархічно побудова-
ної піраміди, в той час як струк-
туроутворюючою основою серед-
ньовічних західноєвропейських 
міст були саме горизонтальні 
зв’язки як між членами окремих 
професійних груп, так і в межах 
міста як цілого [39, с. 100, 101].

Боротьба з феодалами за 
такі цінності, як свобода, права 
людини, справедливість, рівність 
усіх перед законом тощо, приз-
вела до буржуазних революцій і 
прийняття конституцій, підґрунтя 
для яких було підготовлено як 
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безпосередньо самими просвіт-
никами, так і багатьма норматив-
но-правовими актами ХVІІ – 
ХVІІІ ст., які певним чином обме-
жували сваволю монархів, фео-
далів, феодальних судів та ін. 
[15, с. 20-23]. І вже на підставі 
буржуазних конституцій завдяки 
активізації робітничого руху, ви-
никненню його політичних партій, 
що вже ставали парламентськи-
ми, здатності на компроміс пар-
ламентських неоліберальних 
політичних сил, основні закони 
доповнюються соціальними пра-
вами. У такий спосіб розши-
рюється соціальний складник за-
хідноєвропейського конституціо-
налізму. Вищесказане дає всі 
підстави вважати його органіч-
ним.

В Україні підприємницькі 
верстви населення виникли в до-
волі специфічних умовах. У пе-
ріод горбачовської перебудови, 
після червневого пленуму ЦК 
КПРС 1987 р., присвяченого еко-
номічній реформі, особливо вия-
вили себе процеси, пов’язані з 
тіньовим перерозподілом влас-
ності. У колах, які тією чи іншою 
мірою були наближені до влади 
і власності, складалися спе-
цифічні, часто неформальні со-
ціальні мережі. Нелегальна діяль-
ність забезпечувалася цілком ле-
гальним прикриттям [27, с. 14]. 
На переконання В. Є. Пилипенка, 
підприємництво, з одного боку, 
формувалося в результаті но-

менклатурної приватизації й ле-
галізації тіньового бізнесу, а з 
другого – було адекватною реак-
цією активних і діяльних людей 
на зміну суспільно-політичних 
умов [29, с. 62]. Становлення но-
вих соціальних мереж за участю 
підприємців відбувається не 
стільки по горизонталі (тобто в 
напрямку створення в них такої 
компоненти, як громадянське 
суспільство), скільки по верти-
калі. Мається на увазі проникнен-
ня до влади бізнесу, що знайшло 
свій прояв у взаємній залежності, 
особливо в середині 90-х років. 
На думку П. Андрусечка, можна 
сміливо вести мову про привати-
зацію крупним бізнесом українсь-
кої «політичної сцени» й ук-
раїнської політики [1]. Доречно 
зазначимо, що більшість ук-
раїнських міліардерів проігнору-
вали парламентські вибори 
2012 р., делегувавши у Верховну 
Раду України своїх представників 
як за мажоритарними округами, 
так і за списками різних політич-
них партій [30]. Як констатує 
О. Д. Куценко, формується певна 
залежність бізнесу від адміністра-
тивної й політичної влади, яка 
має досить умовну регіональну 
прив’язку. Посилаючись на думку 
двох третин експертів, дослідни-
ця переконує, що саме це зумо-
влює не суперництво інтересів 
бізнес-політичних груп на під-
ставі закону, а боротьбу за вижи-
вання [19, с. 175].
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Другий рівень − реальність 
явищ і визначень [13, с. 157]. 
Політики й дослідники (зокрема 
С. Ю. Лукаш [20]), які з урахуван-
ням аналізу соціально-економіч-
ного, національного, культурного 
й політико-правового розвитку 
суспільства й держави, співвід-
ношення політичних сил, гостро-
ти політичної боротьби тощо виз-
начають форму політико-право-
вого режиму, основні принципи 
конституційного ладу і зміст кон-
ституції. Висловлене положення 
про те, що формування консти-
туціоналізму розпочинається до 
прийняття конституції шляхом 
включення до нього соціального, 
соціально-правового й політико-
правового складників − політич-
них партій, що виражають інте-
реси тих чи інших соціальних сил 
насамперед у парламентах, 
сприймається в науковій літера-
турі неоднозначно, хоча, як вва-
жають М. П. Орзіх та А. Р. Кру-
сян, воно є доцільним.

Подібну точку зору вислов-
лює чимало науковців. Так, росій-
ський дослідник І. А. Кравець 
пише, що соціальною опорою 
конституціоналізму стає розвину-
тий і значною мірою незалежний 
від держави середній клас [17, 
с. 23-46]. Американський дослід-
ник Ч. Маклвейн формування 
цього явища пов’язує з протес-
тантами, в тому числі пуритана-
ми [42, р. 93-95]. А. Р. Крусян на-
голошує, що передумовою конс-

титуціоналізму є громадянське 
суспільство, бо саме воно здатне 
реально обмежити публічну вла-
ду в інтересах людини [18, с. 189]. 
Але вона розглядає останнє 
лише як переддень конституціо-
налізму, а не як його соціальний 
складник.

Водночас, більшість учених 
вбачають у підґрунтю конститу-
ціоналізму конституційні принци-
пи, норми, теорії, ідеологію й 
перш за все конституцію. Так, 
М. П. Орзіх та А. Р. Крусян під-
креслюють, що конституціо-
налізм тісно пов’язаний з консти-
туцією держави [28, с.  15]. 
П. Б. Стецюк наголошує, що кон-
ституціоналізм виникає після оп-
рацювання й утвердження конс-
титуції держави (в сучасному її 
розумінні) [34, с. 60]. В. М. Шапо-
вал підкреслює, що смисловим 
стрижнем теорії і практики конс-
титуціоналізму є поняття консти-
туції як основного закону держа-
ви [41, с. 22]. Подібні позиції мож-
на приводити і далі і при цьому 
розуміти цих авторів, тим більше, 
що серед них є ті, які висловлю-
ються за більш широке розуміння 
природи конституціоналізму. 
П р и м і р о м ,  М .  П .  О р з і х  т а 
А. Р. Крусян зазначають, що кон-
ституціоналізм є багаторівневою 
системою, яка функціонально ви-
ходить за межі конституції і права 
взагалі [28, с. 98]. А ось Ю. М. То-
дика наголошував, що сутністю 
конституціоналізму є самовряду-
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вання індивідів, що ґрунтується 
на національній згоді, правовому 
формалізмі та інституційній де-
мократії [36, с. 125]. В. В. Речи-
цький елементом нормативної 
традиції США називає ідею про 
те, що державній владі дозволе-
но робити лише те, що від неї ви-
магають громадяни [32, с. 371]. 
Ю. Г. Барабаш зазначає, що кон-
ституціоналізм − складне де-
ржавно-правове явище, елемен-
тами якого виступають норми 
Конституції і практика їх реаліза-
ції [3, с. 93]. Ф. В. Веніславський 
вбачає в ньому органічне і взає-
мозалежне поєднання конститу-
ційної теорії, конституційної ідео-
логії, конституційно-правового 
регулювання й конституційної 
практики [6, с. 31]. В. П. Колісник 
наголошує, що про це явище 
можна вести мову, лише коли ідеї 
й концепції, які ґрунтуються на 
визнанні народу джерелом де-
ржавної влади й обмеженні ос-
танньої з метою забезпечення 
свободи індивіда й вільного його 
розвитку, є визначальними у 
практиці формування публічної 
влади, її здійснення й контролю 
за її діяльністю з боку інституцій 
громадянського суспільства [16, 
с. 14, 15].

Таким чином, між конститу-
цією і конституціоналізмом існує 
органічний зв’язок як між сутніс-
тю і явищем: конституціоналізм 
виявляється через конституцію, 
а конституція віддзеркалює кон-

ституціоналізм.
Третій рівень реальності за-

лежить від місця й ролі людини, 
її громадської й політичної зрі-
лості, відповідної активності в 
системі того чи іншого суспільно-
го феномену або в його оточую-
чому середовищі [13, с. 157-164]. 
В основному це активні громадя-
ни, громадські й політичні фор-
мування, посадові особи органів 
державної влади й органів місце-
вого самоврядування, політичні 
й державні діячі, дослідники, 
викладачі, вчителі, вихователі, 
тренери, ЗМІ, громадянське сус-
пільство в цілому (С. Ю. Лукаш 
[20]). Саме від людини, від її сво-
боди й інтелектуальної незалеж-
ності, чесності, відповідальності 
і професійності залежить спів-
падіння (чи неспівпадіння) пер-
шого і другого рівнів реальності: 
чи буде це суспільство реальним 
і забезпечить розвиток належний 
індивіда, соціуму й держави, ачи 
віртуальним, фіктивним, здатним 
приректи громадян на стагнацію 
і зневіру. Іншими словами, третій 
рівень стосовно досліджуваного 
питання знаходить своє вира-
ження не тільки у виборі відповід-
ного формального конституцій-
ного режиму (другий рівень ре-
альності), а й у його матеріаліза-
ції, що виявляється в організо-
ваній спрямованості активних 
людей. Головний редактор «ZN.
UA» Ю. Мостова пише із цього 
приводу, що, розбираючи кожну 
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з існуючих проблем, люди 
обов’язково рано чи пізно прий-
дуть до пункту «якість людсько-
го матеріалу, тобто самих себе» 
[25].

Можна сміливо робити вис-
новок, що природа конституціо-
налізму виявляється в тому, що 
вибудовується причинно-наслід-
ковий зв’язок «конституціоналізм 
– конституція − конституціо-
налізм», у якому, з одного боку, 
конституція є одночасно наслід-
ком і причиною конституціоналіз-
му, його системно пов’язаною 
органічною частиною, а з друго-
го – конституціоналізм теж є од-
ночасно причиною й наслідком 
конституції, знаходиться з нею в 
системному зв’язку, будучи її ор-
ганічною частиною. Використо-
вуючи також такі категорії діа-
лектичної філософії, як «сут-
ність» і «явище», можемо поба-
чити, що в одних історичних умо-
вах, в одній політичній ситуації 
конституціоналізм виступає сут-
ністю, зумовлюючою явище, тоб-
то свій зовнішній прояв, яким є 
конституція, а за інших умов має 
місце зворотна ситуація. Але 
сутність, визначаючи явище, за-
вжди залишається активною.

При запроваджені систем-
ного методу слід звернути увагу 
на те, що йдеться про елементи 
системи, тобто про конституціо-
налізм і конституцію. Пов’язаність 
же останніх, не говорячи вже про 
зв’язки системи в цілому та її 

елементів із зовнішнім середо-
вищем, часто залишається поза 
увагою. А вони є не менш важ-
ливими й визначаються цивілі-
заційними особливостями сус-
пільства, його менталітетом, рів-
нем загальної, громадської, і 
громадянської, політичної і пра-
вової культур, рівнем потреб, ін-
тересів тощо. Проте в будь-яко-
му випадку природа конституціо-
налізму, в тому числі українсь-
кого, полягає не тільки в наяв-
ності демократичної конституції, 
але й активних громадян, полі-
тичних партій, громадських ор-
ганізацій, чесних і відповідаль-
них посадових осіб органів де-
ржавної влади й органів місце-
вого самоврядування, держав-
них і політичних лідерів, ЗМІ, 
критичної маси суспільства, 
здатних вести боротьбу за де-
ржавність, ідеали верховенства 
права, свободи, справедливості, 
рівності всіх перед законом.

А поки що суспільне, со-
ціально-економічне, політико-
правове й культурне життя Ук-
раїни плине багатьма течіями, 
серед яких виділяємо 2 основні: 
(а) наковці й політики мізкують 
над новим конституційним про-
ектом, (б) підприємці ж живуть 
своїм різнобарвним і доволі су-
перечливим життям: одним уже 
не потрібні депутатські мандати 
(гроші і зв’язки гарантують бага-
то що), а іншим для виживання 
ще доводиться заручатися де-
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путатськими мандатами й необ-
хідними зв’язками [19, с. 175]. І 
треба докласти чимало зусиль, 

щоб вони злилися в одну течію 
– українського органічного конс-
титуціоналізму.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДЫ УКРАИНСКОГО КОНС-
ТИТУЦИОНАЛИЗМА ПОСЛЕ 1991 ГОДА

Лукаш С. Ю.
В статье на основании использования системы методов исследования (в 

том числе интегрального, системного и системного анализа), учета всех внутрен-
них и внешних переменных предпринято попытку исследовать природу украинс-
кого конституционализма после 1991 г., состоящую из 3-х уровней − социального 
интереса, конституционной модели и качеств человека.

Ключевые слова: конституция, конституционализм, методы исследования, 
природа социального феномена.

SOME THEORETICAL QUESTIONS ABOUT THE NATURE
OF UKRAINIAN CONSTITUTIONALISM AFTER 1991

Lukas S. Yu.
The attempt to research the nature of Ukrainian constitutionalism after 1991, 

which consists of three levels: social interest, constitutional model, quality of a person 
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Конституційне і цивільне право
on the basis of using of the research method system including integral, systematic, 
systematic analysis, consideration of all internal and external variables is taken in this 
article.

Key words: constitution, constitutionalism, research methods, nature of social 
phenomenon.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
У статті аналізуються поняття правової охорони і правового захисту цивіль-

них прав, що є необхідною передумовою для дослідження інституту захисту права 
приватної власності. Визначення природи права на захист дозволяє встановити 
його місце у структурі правовідносин власності.

Ключові слова: правовідносини власності, захист права власності, правомоч-
ність на захист, охорона права власності, право власності.

Забезпечення й охорона 
прав і свобод громадян являють 
собою найважливіший напрям і 
вид діяльності будь-якої держа-
ви, яка оголошує себе соціаль-
ною і правовою, а також і умову 
нормального, цивілізованого іс-
нування будь-якого суспільства. 
Виконання зазначеного завдан-
ня, що стоїть перед державою як 
політико-територіальною органі-
зацією громадянського суспільс-
тва, здійснюється, крім усього ін-
шого, й за допомогою системи 
соціальних норм, що санкціоно-
вані й захищаються державою, 
тобто за допомогою позитивного 

права, а якщо вести мову про 
охорону відносин власності, то за 
допомогою об’єктивного права 
власності. У свою чергу, встанов-
лення й гарантування заходів 
правового захисту і юридичної 
відповідальності, порядку їх за-
стосування й виконання, що 
спрямовані на витіснення шкід-
ливих для суспільства відносин 
та охорону позитивних, є одним 
з основних проявів правової 
впливу на суспільні відносини з 
метою їх упорядкування, тобто є 
охоронною функцією права. Важ-
ливість указаної функції полягає 
в тому, що нормальне існування 
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цивільного обороту вимагає не 
тільки визнання за суб’єктами 
певних цивільних прав, й забез-
печення їх надійної правової охо-
рони.

Здійснення охоронної функ-
ції покладається на кожен струк-
турний елемент права, в тому 
числі й на таку підгалузь цивіль-
ного права, як право власності. 
Дослідження ж проблем права 
приватної власності неможливе 
без збагнення цивільно-правово-
го захисту найбільш повного ре-
чового права, що і складає мету 
цієї статті.

Дослідженню питань захисту 
цивільних прав взагалі й захисту 
права власності, зокрема, приді-
ляли увагу чимало відомих пра-
вознавців минулого й сучасності, 
а  саме :  А .  В .  Венед і к тов , 
В. В. Вітрянський, Д. М. Генкін, 
В. П. Грибанов, І .  О. Дзера, 
О. С. Йоффе, Є. О. Крашенінни-
ков, В. П. Маслов, Д. І. Мейєр, 
В. П. Мозолін, З. В. Ромовська, 
К. І. Скловський, І. В. Спасибо-
Ф а т є є в а ,  Є .  О .  С у х а н о в , 
Ю. К. Толстой, Я. М. Шевченко, 
Г. Ф. Шершеневич, В. Ф. Яковлєв 
та ін.

Значна частина цивілістів, 
які займалися проблемами охо-
рони цивільних прав, розрізня-
ють охорону прав у широкому й 
вузькому сенсі [Див.: 12, с. 472, 
473; 24, с. 117; 18, с. 6-48; 23, 
с. 139; 4, с. 130; 5, с. 285-296; 6, 
с. 610, 611; 7, с. 288-292; 17, 

с. 500-505; 22, с. 279-281; 10, 
с. 5-13], або інакше, «охорону 
цивільних прав (правову охоро-
ну)», про яку може йтися лише до 
порушення суб’єктивного права 
власності, і «захист цивільних 
прав (правовий захист)», що ви-
никає внаслідок протиправного 
вторгнення у сферу власницько-
го панування над річчю. З. В. Ро-
мовська підкреслює, що призна-
чення правової охорони – регу-
лювання суспільних відносин на 
першому етапі й визначення за-
ходів щодо охорони конкретного 
суб’єктивного права – на друго-
му. Сама ж можливість захисту 
цього права й конкретне його 
здійснення є одним із чинників 
правової охорони, при цьому пра-
вовий захист є лише результатом 
реалізації особою права на за-
хист [18, с. 5-49]. Учена вважає, 
що поняття «охорона» включає 
в себе поряд із заходами еконо-
мічного, політичного й ідеологіч-
ного характеру, що забезпечують 
нормальне регламентування сус-
пільних відносин, попередження 
правопорушень, усунення при-
чин, що їх породжують (регуля-
тивні норми), також заходи, спря-
мовані на поновлення чи визнан-
ня прав в разі їх порушення чи 
оспорювання, а саме – захист 
(охоронні норми) [4, с. 130, 131]. 
Іншими словами, дослідниця роз-
глядає правовий захист як струк-
турний елемент правової охоро-
ни. На необхідності визнання ос-
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танньої ширшим поняттям порів-
няно з правовим захистом акцен-
тує увагу також І. О. Дзера [Див.: 
17, с. 500-505; 10, с. 11, 12].

Отже, стосовно права влас-
ності можна стверджувати, що 
цивільно-правова охорона відно-
син власності в широкому ро-
зумінні здійснюється за допомо-
гою всіх норм цивільного права, 
що забезпечують нормальний і 
безперешкодний розвиток назва-
них правовідносин, попереджен-
ня правопорушень та усунення 
причин, що їх породжують, а 
цивільно-правова охорона відно-
син власності у вузькому значен-
ні (їх правовий захист) становить 
собою сукупність передбачених 
цивільним законодавством за-
собів, застосовуваних у зв’язку з 
порушенням прав власника, 
спрямовуваних на їх усунення й 
(або) відновлення порушених 
прав. Зазначена теоретична ди-
ференціація знайшла своє адек-
ватне відображення в Цивільно-
му кодексі України (2003 р.), згід-
но з ч. 1 ст. 15 якого кожна особа 
має право на захист свого цивіль-
ного права в разі його порушен-
ня, невизнання або оспорюван-
ня. Право власності, зважаючи 
на його міжгалузеве і загаль-
ноправове значення, охороняєть-
ся не тільки нормами права 
цивільного, але у тій чи іншій 
формі практично всіма галузями 
права (конституційним, кримі-
нальним, адміністративним, еко-

логічним, трудовим тощо). Проте 
у цій публікації зосередимо увагу 
на деяких аспектах виключно 
цивільно-правового захисту пра-
ва власності.

Окрім щодо вищезазначено-
го розмежування охорони й за-
хисту цивільних прав, у юридич-
ній літературі існує полеміка і сто-
совно правової природи права на 
захист. Представники традицій-
ної концепції розглядають право 
на захист разом з правом на 
власні позитивні дії і правом на 
вимогу, як одну з правомочнос-
тей, що є структурним елемен-
том будь-якого суб’єктивного 
цивільного права [Див.: 1, с. 94; 
8, с. 104-106; 9, с. 26; 21, с. 248; 
6, с. 409; 2; 20, с. 382, 383; 22, 
с. 197]. Традиційних поглядів 
(хоча і з деякою специфікою) до-
тримувався С. М. Братусь, який 
наголошував, що забезпеченість 
суб’єктивного права можливістю 
державного примусу – це його 
невід’ємна якість, а така мож-
ливість існує не паралельно з ін-
ш и м и ,  з а к р і п л е н и м и  в 
суб’єктивному праві, а властива 
їм самим, оскільки без цього вони 
не були б юридичними можли-
востями [3, с. 73, 74].

Окремі цивілісти дотриму-
ються погляду, що право на за-
хист є самостійним суб’єктивним 
цивільно-процесуальним правом, 
а будь-яке суб’єктивне цивільне 
право розчленовується лише на 
2 правомочності – право пози-
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тивної поведінки управомоченої 
особи і право вимоги відповідної 
поведінки від правозобов’язаної 
особи [Див.: 11, с. 42-44; 16, с. 76, 
77; 15, с. 3; 14, с. 77; 13, с. 133-
141; 19]. На думку Є. О. Кра-
шенінникова, така традиційна по-
зиція є помилковою, а надана 
особі можливість звернутися до 
суду за захистом є не складовою 
частиною суб’єктивного цивіль-
ного права, а самостійним 
суб’єктивним цивільно-процесу-
альним правом, що служить за-
собом порушення цивільного 
процесу і складається з 2-х пра-
вомочностей – на подання заяви 
(скарги) і правомочності вимага-
ти від суду здійснення дій з ме-
тою порушення цивільної справи 
[Див.: 14, с. 77; 13, с. 134]. Остан-
ню точку зору знаходив перекон-
ливою О. П. Сергєєв, який вва-
жав, що право на захист, як са-
мостійне суб’єктивне право, як 
реальна правова можливість, ви-
никає у володільця регулятивно-
го цивільного права лише в мо-
мент порушення або заперечу-
вання останнього й реалізується 
в рамках охоронних цивільних 
правовідносин, що виникають 
при цьому [7, с. 289].

Однак традиційна концепція 
вбачається більш обґрунтова-
ною, оскільки в разі вилучення із 
структури суб’єктивного цивіль-
ного права правомочності на за-
хист буде надзвичайно складно 
здійснювати розмежування між 

нормами цивільно-правовими, 
щ о  м і с т я т ь  в и щ е з г а д а н і 
суб’єктивні права, і нормами мо-
ралі. І. О. Дзера, як одна з пред-
ставників традиційних поглядів 
на природу права на захист, 
звертає увагу на потребу чіткого 
розмежування права на захист 
цивільних прав у матеріальному 
і процесуальному значенні, що 
дозволяє зробити висновок про 
самостійність суб’єктивного 
цивільного права на захист і 
суб’єктивного цивільного проце-
суального права вимагати захис-
ту порушеного суб’єктивного ма-
теріального права. При цьому 
вчена наголошує, що вищезга-
дані суб’єктивні права не конку-
р у ю т ь  м і ж  с о б о ю .  Я к щ о 
суб’єктивне процесуальне право 
на захист є самостійним, то 
суб’єктивне право на цивільний 
захист є складовою частиною 
суб’єктивного права власності; у 
цьому полягає дослідниця від-
мінність між ними [10, с. 19]. Ар-
гументує свою позицію тим, що 
ізольоване суб’єктивне цивільне 
право, позбавлене захисного 
елемента, втрачає юридичні 
можливості його реалізації, і ре-
зюмує при цьому, що право на 
захист є похідним від основного 
суб’єктивного цивільного права і 
не може існувати без останнього 
[10, с. 19, 20]. До остаточного 
висновку І. О. Дзери (з яким, у ці-
лому, варто погодитись) треба 
лише додати, що право на за-
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хист, як складник суб’єктивного 
права власності, є правомочніс-
тю, а не суб’єктивним правом 
(навіть якщо і називати його 
«похідним»).

У рамках наведеної дискусії 
заслуговує уваги точка зору 
В. П. Грибанова, що суб’єктивне 
цивільне право, надане особі, 
але не забезпечене від його по-
рушення необхідними засобами 
захисту, є лише «правом декла-
ративним», яке хоча і проголо-
шено в законі, але, не будучи за-
безпечено державними право-
охоронними заходами, воно 
розраховано лише на добровіль-
ну пошану до нього з боку неуп-
равомочених членів суспільства 
і через це набуває характеру 
лише морально забезпеченого 
права, що ґрунтується на свідо-
мості членів суспільства й авто-
ритеті державної влади [8, с. 104-
105].

Варто зазначити, що чинне 
цивільне законодавство України 
дозволяє виділити 2 форми за-
хисту суб’єктивних цивільних 
прав та інтересів – юрисдикційну 
і неюрисдикційну. До юрисдикцій-
них форм відносять передбаче-
ний законом порядок захисту по-
рушених або оспорюваних 
суб’єктивних цивільних прав та 
інтересів, здійснюваний судом, 
органами державної влади, ор-
ганами Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого само-
врядування й нотаріусом. До не-

юрисдикційної форми захисту 
порушених суб’єктивних цивіль-
них прав та інтересів належить 
самозахист. Згідно з абз. 2 ч. 1 
ст. 19 Цивільного кодексу Украї-
ни (2003 р.) самозахистом є за-
стосування особою засобів про-
тидії, не заборонених законом які 
не суперечать моральним заса-
дам суспільства. Особа має пра-
во на самозахист свого цивіль-
ного права і права іншої особи 
від порушень і протиправних по-
сягань. Способи самозахисту ма-
ють відповідати змісту поруше-
ного права, характеру дій, якими 
воно порушено, а також наслід-
кам, спричиненим цим порушен-
ням. Вони можуть обиратися са-
мою особою чи встановлюватися 
договором або актами цивільно-
го законодавства (ст. 19 Цивіль-
ного кодексу України).

Таким чином, надання само-
захисту цивільних прав та інте-
ресів статусу правового інституту 
спростовує позицію, що полягає 
в розгляді структури суб’єктивного 
цивільного права (і суб’єктивного 
права власності, зокрема) як поз-
бавленої правомочності на за-
хист. Сама ж можливість вдава-
тися до самозахисту свого цивіль-
ного права або права іншої особи 
від порушень і протиправних по-
сягань, яка для своєї реалізації 
не вимагає звернення до органів 
судової, державної влади або до 
органів місцевого самоврядуван-
ня,  походить із  структури 
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суб’єктивного цивільного права, 
обов’язковим елементом якого є 
правомочність на захист.

Останній висновок разом з 
вищевикладеними є доказом 
правомірності вивчення право-

мочності на захист і засобів за-
хисту права приватної влас-
ності саме при дослідженні 
суб’єктивного права власності 
як структурного елемента пра-
вовідносин власності.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Соловьёв А. Н.

В статье анализируются понятия правовой охраны и правовой защиты граж-
данских прав, что является необходимой предпосылкой для исследования инсти-
тута защиты права частной собственности. Определение природы права на защи-
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Конституційне і цивільне право
ту позволяет установить его место в структуре правоотношения собственности.

Ключевые слова: правоотношения собственности, защита права собствен-
ности, правомочие на защиту, охрана права собственности, право собственнос-
ти.

TO THE QUESTION ABOUT THE PROTECTION
OF PROPERTY RIGHT

Solovyov A. N.
The paper analyzes the concept of legal protection and legal protection of civil 

rights, which is a prerequisite for research institute of protection of private property 
rights. Determining the nature of the right to defense can establish its place in the 
structure of legal ownership.

Key words: legal relationship property, the protection of property rights, entitlement 
to protection, protection of property rights, the right to property.
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Верховною Радою України 
31 жовтня 1995 р. прийнято За-
кон «Про приєднання України до 
Статуту Ради Європи», в якому 
підтверджується відданість Ук-
раїни ідеалам і принципам, які є 
спільним надбанням європейсь-
ких народів, і визнається, що ін-
тереси збереження й подальшо-
го втілення в життя цих ідеалів 
потребують більш тісного єднан-
ня між усіма європейськими краї-
нами. З урахуванням змістовної 

складової цього Закону правові 
цінності й розуміння юридичної 
природи прав людини й осново-
положних свобод набувають оз-
нак об’єднувального чинника 
правової системи України з пра-
вовими системами інших країн-
членів Ради Європи. Україна не 
може стояти осторонь цього про-
цесу, зокрема, в усіх питаннях 
однозначного тлумачення й за-
стосування положень Конвенції 
про захист прав людини та осно-
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д-р юрид. наук,  

професор, академік  
Національної академії  

правових наук України,  
м. Харків; 

В. В. Костицький,  
д-р юрид. наук,  

професор, член-кор.  
Національної академії  

правових наук України, 
 м. Київ

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
І МІЖНАРОДНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Статтю присвячено екологічним правам людини, які належать до фундамен-
тальних природних прав, що мають неперевершене значення в сучасних умовах 
глобалізаційних процесів суспільного буття. Проаналізовано поняття екологічних 
прав, їх обсяг, місце в загальній системі прав людини і громадянина. Значну увагу 
приділено класифікації принципів міжнародного екологічного права.

Розкрито законодавче забезпечення екологічних прав людини, гарантії й ме-
ханізм їх реалізації в національному й міжнародному праві.

Ключові слова: екологічні права, міжнародні стандарти екологічних прав, 
класифікація екологічних прав, механізм реалізації екологічних прав, міжнародне 
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воположних свобод (1950 р.), а 
також норм прецедентного права 
Європейського суду з прав люди-
ни при визначенні змісту й обся-
гу відповідних конституційних по-
ложень при їх реалізації [22, 
с. 126-127].

Права людини розглядають-
ся як визначальні засади право-
вого статусу й належать їй від 
народження, а тому вони є при-
родними, невідчужуваними й 
виступають необхідним елемен-
том громадянського суспільства 
і правової держави. На загально-
теоретичному рівні поняття «пра-
ва людини» розглядається нау-
ковцями як відповідним чином 
нормована свобода, потреби лю-
дини, її інтереси, форма існуван-
ня, спосіб прояву моралі тощо. 
[Див.: 13, с. 37; 14, с. 12; 15, с. 27; 
23, с. 16].

Класифікація прав людини 
має велике значення для ро-
зуміння феномену історизму у 
процесі становлення законодав-
чого регулювання екологічних 
прав. Прийняті в 1966 р. міжна-
родні пакти про права соціальні, 
економічні й культурні, грома-
дянські й політичні сформулюва-
ли відповідну класифікацію, що 
була віддзеркалена в їх назвах і 
означала значний крок уперед 
праворегулятивної практики й 
суспільної науки. Саме в цих між-
народно-правових документах 
окремі права людини були 
об’єднані в такі групи, як соціаль-

но-економічні, політичні й осо-
бисті.

У юридичній науковій літера-
турі спостерігається широкий 
спектр точок зору і пропозицій 
щодо класифікації прав людини, 
проте їх аналіз виходить за межі 
цієї публікації. Наведемо лише 
класифікацію, запропоновану 
П. М. Рабіновичем, в основу якої 
покладено зміст потреб людини: 
фізичні (або життєві, вітальні) 
права — це можливості людини, 
необхідні для її фізичного існу-
вання, задоволення біологічних і 
матеріальних потреб; особисті 
права — можливості збереження, 
прояву, розвитку й захисту мо-
рально-психологічної індивіду-
альності людини, її світогляду й 
духовності; культурні (гуманітар-
ні) права — можливості доступу 
до духовних здобутків людства, 
їх засвоєння, використання й 
участі в подальшому їх розвитку; 
економічні права — можливості 
людини реалізувати свої здіб-
ності і здобувати засоби до існу-
вання, беручи участь у виробниц-
тві матеріальних та інших благ; 
політичні права — можливості 
людини брати участь у держав-
ному і громадському житті, впли-
вати на діяльність різноманітних 
державних органів, а також гро-
мадських об’єднань політичного 
спрямування [18, с. 26].

Наведена класифікація важ-
лива з огляду на єдність і взає-
мозалежність її компонентів. 
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Вона охоплює собою й такий різ-
новид прав людини як екологічні 
права.

На сьогодні екологічні права 
людини є серед найвищих со-
ціальних цінностей. Розвиток 
правової думки про них пов’язаний 
з усвідомленням міжнародним 
співтовариством нагальної необ-
хідності не лише збереження й 
ефективного використання ре-
сурсної бази навколишнього при-
родного середовища, а й ство-
рення умов свого існування, пот-
реби дихати чистим повітрям, 
пити чисту воду, споживати еко-
логічно безпечну їжу й задоволь-
няти інші біологічні та духовні 
потреби. З урахуванням зазначе-
ного в багатьох країнах світу еко-
логічні права визнаються не 
лише самостійними правами, а й 
життєво необхідною основою для 
правового забезпечення задово-
лення біологічних та еколого-ес-
тетичних потреб людини [11, 
с 3].

Останніми роками дослід-
ження екологічних прав людини 
займають одне з провідних місць 
у науковій концепції екологічного 
права України та інших країн. 
Предметом вивчення є поняття 
екологічних прав, їх обсяг, місце 
в загальній системі прав людини 
та громадянина, механізм реалі-
зації екологічних прав, гарантії 
судового захисту, окремі різнови-
ди, міжнародно-правові стандар-
ти тощо. Окремо аналізуються 

конституційні екологічні права 
людини і громадянина. Це свід-
чить про величезний попит з боку 
держави, яка прагне стати демок-
ратичною і правовою й бути пов-
ноправним членом серед країн 
Європейського Союзу, на теоре-
тичні і методологічні розробки та-
кого правового явища, як еколо-
гічні права людини.

У чинному екологічному за-
конодавстві України поняття еко-
логічних прав відсутнє. Лише 
ст. 9 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного 
середовища» містить перелік 
екологічних прав громадян Украї-
ни, який не є вичерпним. Серед 
них право на: безпечне для жит-
тя і здоров’я навколишнє природ-
не середовище; участь в обгово-
ренні та внесення пропозицій до 
проектів нормативно-правових 
актів, матеріалів щодо розміщен-
ня, будівництва і реконструкції 
об’єктів, що можуть негативно 
впливати на стан довкілля; вне-
сення пропозицій до органів де-
ржавної влади й органів місцево-
го самоврядування, юридичних 
осіб, які беруть участь у прийнят-
ті рішень із цих питань; здійснен-
ня загального і спеціального ви-
користання природних ресурсів; 
об’єднання у громадські приро-
доохоронні формування; вільний 
доступ до інформації про стан 
навколишнього природного сере-
довища; подання до суду позовів 
громадян до державних органів, 
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підприємств, установ, організацій 
про відшкодування шкоди, за-
подіяної їх здоров’ю і майну 
внаслідок негативного впливу на 
навколишнє природне середови-
ще та ін. Як бачимо, наведений 
перелік екологічних прав грома-
дян України, передбачений в еко-
логічному законодавстві, є до-
сить різноплановим [19].

На відміну від законодавс-
тва, що не містить легального по-
няття екологічних прав, у юри-
дичній літературі існує досить 
широке коло доктринальних виз-
начень екологічних прав людини 
і громадянина, що мають відмін-
ності не лише суто термінологіч-
ні, а й концептуальні.

На думку Г. В. Анісімової, 
яка одна з перших на теренах Ук-
раїни після прийняття Конституції 
провела наукове дослідження 
екологічних прав громадян Украї-
ни, ці права становлять собою 
передбачену законодавством су-
купну міру можливої поведінки 
щодо належності екологічних 
об’єктів, їх використання, відтво-
рення й охорони навколишнього 
природного середовища. Грома-
дянам надається юридична мож-
ливість: користуватися природ-
ним середовищем як природною 
сферою мешкання, придатного 
для життя; домагатися від держа-
ви, всіх юридичних і фізичних 
осіб виконання своїх обов’язків з 
використання, відтворення й охо-
рони навколишнього природного 

середовища, забезпечення нор-
мального його стану, що позитив-
но впливає на здоров’я населен-
ня; звертатися в необхідних ви-
падках до державного або гро-
мадського захисту свого поруше-
ного суб’єктивного права. Як вва-
жає авторка, деякі екологічні пра-
ва можна віднести до природних 
прав, що існують невід’ємно від 
життєдіяльності громадян, неза-
лежно від їх правового закріплен-
ня [2, с. 11-12].

Дещо іншої точки зору щодо 
цього питання дотримується 
Н. Р. Кобецька, яка підкреслює, 
що слід розрізняти поняття «пра-
ва громадян у галузі екологічних 
відносин» і «екологічні права гро-
мадян». Екологічні права – вужче 
поняття, ніж права громадян у га-
лузі екологічних відносин, що 
включають усі повноваження гро-
мадян, так чи інакше пов’язані з 
навколишнім природним середо-
вищем, природними ресурсами. 
Екологічні права, в її розумінні, 
– це якісно нова група прав гро-
мадян, що відрізняються від рані-
ше існуючих прав природоко-
ристування насамперед спрямо-
ваністю на задоволення еколо-
гічних, а не матеріальних, духов-
них чи естетичних потреб та ін-
тересів. Початковим і вихідним 
моментом екологічних прав є 
можливість людини користувати-
ся незабрудненим довкіллям, 
проживати в екологічно збалан-
сованому природному середови-
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щі. Авторка розрізняє дві групи 
прав громадян у галузі екологіч-
них відносин – екологічні права 
громадян і права щодо вико-
ристання природних ресурсів [9, 
с. 6]. До речі, аналогічну думку 
висловила й російська дослідни-
ця, М. І. Васильєва, на переко-
нання якої екологічні права треба 
розглядати у двох аспектах: як 
право на безпечне навколишнє 
середовище і як конгломерат 
повноважень, прав та обов’язків 
у сфері природокористування й 
охорони навколишнього природ-
ного середовища [5, с. 50].

У деяких наукових дослід-
женнях екологічні права обмежу-
ються переліком, що міститься в 
Конституції України і охоплює: 
можливість людини і громадяни-
на проживати в безпечному для 
життя і здоров’я довкіллі та від-
шкодування завданої порушен-
ням цього права шкоди; вільний 
доступ до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових 
продуктів і предметів побуту; пра-
во на поширення цієї інформації 
й заборону на її засекречення [7, 
с. 5]. На наше переконання, таке 
обмеження є не зовсім доречним, 
оскільки не дає повного уявлення 
про зміст і систему екологічних 
прав, їх взаємозв’язок і взаємо-
зумовленість, принципи побудо-
ви й механізм реалізації, співвід-
ношення з іншими різновидами 
прав індивіда.

Багато вітчизняних та іно-

земних учених-правників визна-
чають екологічні права крізь при-
зму їх інституціональності. Зок-
рема, В. І. Андрейцев розглядає 
поняття екологічних прав грома-
дян як сукупність юридичних 
можливостей і засобів, спрямо-
ваних на задоволення потреб 
громадян у галузі використання 
природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного сере-
довища й забезпечення екологіч-
ної безпеки [1, с. 7]. К. В. Мед-
ведєв екологічні права визначає 
як солідарні (колективні), що на-
лежать як усьому людству, так і 
окремій людині, яка належить до 
певної спільноти, які є досягнен-
ням компромісу між екологічними 
й економічними інтересами з ме-
тою збереження життя людства 
на Землі, опосередковують га-
рантовану суспільством і держа-
вою правову можливість задово-
лення людиною власних біоло-
гічних, естетичних і виробничих 
потреб у процесі її взаємодії з 
навколишнім природним середо-
вищем [12, с. 53].

Деякі російські вчені-правни-
ки екологічні права формулюють 
як визнані й закріплені в законо-
давстві права індивіда, що забез-
печують задоволення його різних 
потреб при взаємодії з природою 
[4, с. 116], або сукупність закріп-
лених у міжнародних актах, Кон-
ституції, спеціальному екологіч-
ному й суміжному з ним законо-
давстві прав індивіда, тобто лю-
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дини і громадянина, що реалізу-
ються у процесі їх взаємодії з 
навколишнім середовищем і за-
безпечують задоволення основ-
них потреб у цій сфері [8, с. 188]. 
Окремі вчені розглядають еколо-
гічні права крізь призму правових 
норм, правовідносин і правового 
статусу: а) як правовий інститут; 
б) як елемент змісту екологічних 
правовідносин; в) як елемент 
правового статусу суб’єктів в еко-
логічному законодавстві [6, 
с. 238].

Наведені визначення еколо-
гічних прав мають важливе зна-
чення для вироблення світогляд-
них концепцій охорони довкілля, 
заснованих на ідеї розв’язання 
екологічних проблем в інтересах 
конкретної людини й усього 
людства.

У сучасній науковій літера-
турі, присвяченій дослідженню 
проблем довкілля, певною мірою 
сформовано усталений науковий 
підхід до визначення місця між-
народного екологічного права в 
системі охорони навколишнього 
природного середовища.

Відчутний внесок у розвиток 
міжнародної правової охорони 
довкілля зробив свого часу ви-
датний рос ійський учений 
О. С. Колбасов, який висловлю-
вався за створення нової галузі 
міжнародного права – право нав-
колишнього середовища [10, 
с. 19-20]. Міжнародне екологічне 
право низка науковців розглядає 

як сукупність норм права, які на 
засадах загальновизнаних при-
нципів і норм міжнародного права 
регулюють міждержавні суспіль-
ні відносини щодо збереження, 
раціонального використання між-
народних екологічних ресурсів і 
захисту прав людини на сприят-
ливе навколишнє середовище 
[16, с. 490]; або як сукупність між-
народно-правових норм, що ре-
гулюють відносини між його 
суб’єктами щодо забезпечення 
раціонального використання при-
родних ресурсів Землі й охорони 
глобального навколишнього се-
редовища від шкідливих впливів 
в інтересах нинішнього й майбут-
ніх поколінь людей [4, с. 616].

Більш вдалим, з нашого пог-
ляду, видається визначення між-
народного екологічного права як 
сукупності принципів і норм між-
народного права, що регулюють 
відносини його суб’єктів у сферах 
охорони навколишнього середо-
вища і раціонального природоко-
ристування [20]. Принципи між-
народного екологічного права 
становлять фундамент розвитку 
правового регулювання охорони 
навколишнього середовища, 
формування державної екологіч-
ної політики в межах національ-
них держав, співробітництва різ-
них країн між собою й міжнарод-
ними організаціями, забезпечен-
ня ними здійснення господарської 
й будь-якої іншої діяльності на 
суверенній території у спосіб, 
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який не передбачав би (або, при-
наймні, мінімізував би) завдання 
шкоди довкіллю чи порушення 
природоохоронного законодавс-
тва.

Серед учених-правників іс-
нують різні підходи до класифі-
кації принципів міжнародного 
екологічного права. Більшість до-
слідників принципи міжнародного 
екологічного права поділяють на 
дві групи – основні і спеціальні 
[20]. Основними вважаються за-
гальні принципи міжнародного 
права, що мають опосередкова-
не відношення до екології, зокре-
ма: узагальнюючий принцип мир-
ного співіснування; принцип під-
тримки миру й міжнародної без-
пеки, що передбачає забезпе-
чення територіальної цілісності, 
мирне вирішення міжнародних 
спорів, міжнародну відповідаль-
ність країн; принцип міжнародно-
го співробітництва; принцип за-
хисту прав людини, народів і на-
цій. Спеціальними є принципи, 
що відносяться до проблем еко-
логії, зокрема: захист навколиш-
нього середовища в інтересах 
нинішнього й майбутнього по-
колінь; загальний принцип еколо-
гічної безпеки; неприпустимість 
завдання транскордонної шкоди; 
екологічно обґрунтоване раціо-
нальне використання природних 
ресурсів планети; неприпус-
тимість радіоактивного заражен-
ня навколишнього середовища; 
захист екосистем Світового оке-

ану; контроль за дотриманням 
міжнародних договорів з охорони 
навколишнього середовища; між-
народно-правова відповідаль-
ність держав за нанесення шкоди 
навколишньому середовищу.

Дещо схожою є класифікація 
принципів міжнародного еколо-
гічного права, запропонована 
М. М. Бринчуком [4, с. 620-621], 
який поділяє їх на загальновиз-
нані принципи міжнародного пра-
ва, зокрема, принципи поваги де-
ржавного суверенітету, суверен-
ної рівності усіх держав, взаємної 
вигоди, невтручання у внутрішні 
справи іншої держави, мирного 
вирішення спорів та ін., і спе-
ціальні принципи сучасного між-
народного права навколишнього 
середовища. До останніх, на його 
думку, належать: право кожного 
на здорове і плідне життя в гар-
монії з природою; пріоритет еко-
логічних прав та інтересів люди-
ни у процесі безперервного со-
ціально-економічного розвитку; 
сталий, екологічно обґрунтова-
ний соціально-економічний роз-
виток; рівна екологічна безпека; 
заборона екологічної агресії; ре-
гулярний обмін інформацією про 
екологічні ситуації на національ-
ному чи регіональному рівнях; 
запобігання транскордонному 
збитку довкіллю; співробітництво 
в надзвичайних екологічних си-
туаціях; науково-технічне спів-
робітництво в галузі охорони нав-
колишнього середовища; конт-
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роль за дотриманням узгоджених 
вимог з охорони довкілля; мирне 
врегулювання спорів, пов’язаних 
з транскордонним впливом на 
довкілля; міжнародна відпові-
дальність і компенсація за шкоду, 
заподіяну навколишньому сере-
довищу.

При розгляді принципів між-
народного екологічного права не 
можна оминути увагою 27 со-
ціально-екологічних принципів, 
сформульованих у Декларації 
Ріо (Декларація Ріо-де-Жанейро 
з навколишнього середовища і 
розвитку) на міжнародній конфе-
ренції 1992 р. Усі вони покликані 
забезпечити комплексність під-
ходу до проблеми довкілля, фор-
мування засад екологічної полі-
тики на міждержавному й націо-
нальному рівнях. На нашу думку, 
найвагомішими в контексті ство-
рення умов для розвитку еколо-
гічного права є принципи, які од-
ночасно виражають екологічні 
права і свободи людини. Саме 
усвідомлення на загальноплане-
тарному рівні необхідності забез-
печення екологічної безпеки в ін-
тересах нинішнього й майбутніх 
поколінь як принципу екологічної 
політики сучасних держав і склад-
ника їх відповідальності перед 
людиною й зумовили загальнос-
вітовий рух з охорони довкілля.

У числі таких важливих пра-
вовстановлюючих і правотворчих 
принципів треба назвати право 
людини на сприятливі умови жит-

тя у навколишньому природному 
середовищі (дехто з учених ос-
новоположним називає право 
людини на безпечне довкілля). 
Саме ці два інститути – необхід-
ність збереження довкілля для 
нинішнього і майбутніх поколінь 
людей і право людини на сприят-
ливе навколишнє середовище – 
стали джерелом сформульова-
них у Декларації Ріо міжнародно-
правових принципів охорони дов-
кілля, які можна об’єднати в такі 
групи: принцип сталого розвитку 
як умова екологічної безпеки; 
урахування суверенітету держав 
у забезпеченні екологічної без-
пеки; урахування соціальних і де-
мографічних проблем у міжна-
родній правовій охороні довкілля; 
урахування вимог екологічної 
безпеки у національному законо-
давстві; взаємна співпраця й ін-
формування держав з метою за-
безпечення екологічної безпеки; 
принципи, пов’язані з урахуван-
ням питань охорони довкілля в 
діяльності по забезпеченню між-
народної безпеки й попереджен-
ня воєн.  

Окремі принципи міжнарод-
ної правової охорони навколиш-
нього середовища деталізуються 
у відповідних джерелах міжна-
родного екологічного права. Тут 
можна відзначити Керівні при-
нципи забезпечення доступу до 
екологічної інформації і участі 
громадськості в процесі прийнят-
тя рішень у сфері охорони навко-
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лишнього середовища [21], які 
становлять собою фундамент 
формування всеосяжної стратегії 
з охорони довкілля [3, с. 26-31]. 
Ця стратегія має будуватися на 
пріоритетах людини. Такий гу-
маністичний підхід на глобально-
му рівні знаходить свій прояв не 
тільки в розвитку міжнародного 
екологічного права, а й у приско-
реному формуванню національ-
ного екологічного законодавс-
тва.

Відзначимо також швидке 
реагування законодавців сучас-
них держав на зміну екологічної 
ситуації, глобальні екологічні ка-
тастрофи, вимоги представників 
національного і світового громад-
ського екологічного руху шляхом 
ухвалення адекватних правових 
актів, що регулюють ту чи іншу 
сферу суспільних відносин в еко-
логічній сфері. Подальший роз-
виток екологічного законодавс-
тва у світі відбувається шляхом 
прийняття законодавчих актів, 
спрямованих на врегулювання 
відносин у конкретних сферах 
охорони довкілля. Зусилля націо-
нального законодавства спрямо-
вуються на створення правових 
механізмів охорони атмосферно-
го повітря, вод, ґрунтів, контролю 
за отруйними речовинами, по-
водження з відходами тощо, в 
підґрунті яких – насамперед тур-
бота про життя і здоров’я люди-
ни.

Однією з помітних ознак роз-

витку екологічного законодавс-
тва на національному рівні зараз 
стало формування законів комп-
лексного характеру, особливо у 
країнах з розвиненою економі-
кою. Такими, наприклад, є: Ос-
новний закон про боротьбу із за-
брудненням навколишнього се-
редовища (Японія, 1967 р.); За-
кон про охорону навколишнього 
середовища (Швеція, 1969 р.); 
Закон про державну політику в 
галузі навколишнього середови-
ща (США, 1970 р.); Закон про 
охорону природи (Франція, 
1976 р.); Закон про охорону при-
роди і ландшафтне планування 
(Німеччина, 1976 р.) [Див.: 4, 
с. 597; 17]. Високорозвинені сус-
пільства в такий спосіб демонс-
трують власну спроможність 
адекватно реагувати на виклики 
сьогодення з урахуванням на-
слідків можливого й реального 
негативного впливу на довкіл-
ля.

Заслуговує на увагу досвід 
Європейського Союзу у форму-
ванні міжнародної екологічної 
політики й міжнародного еколо-
гічного законодавства, особливо 
стратегічної позиції ЄС щодо нав-
колишнього середовища, яка 
була юридично закріплена в До-
говорі про Європейське Співто-
вариство й полягає у декларуван-
ні прагнення Європейського Спів-
товариства до високого ступеня 
охорони навколишнього середо-
вища, покращання його якості, 
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підвищення рівня і якості життя 
людей. У подальшому це стало 
вихідною точкою для формуван-
ня їх екологічної політики й еко-
логічного права ЄС, а далі – 
обов’язком для імплементації на-
ціональним екологічним законо-
давством держав-учасниць.

Як окремий міжгалузевий 
комплексний інститут у контексті 
посилення контролю за дотри-
манням екологічного законодавс-
тва з боку суспільства в еконо-
мічно розвинених країнах фор-
мується законодавство, спрямо-
ване на захист і створення ме-
ханізмів реалізації прав громадян 
на сприятливе навколишнє при-
родне середовище, який одно-
часно стає принципом, покладе-
ним в основу розвитку національ-
ного екологічного права сучасних 
держав.

Зазначимо, що сьогодні в 
конституціях більшості держав 
юридично закріплені природні 
права людини, в тому числі еко-
логічні. Найважливішими з них є 
право на життя, на сприятливе 
для життя довкілля (ст. 55 Конс-
титуції Республіки Татарстан; 
ст. 35 Хартії основних прав та 
свобод Чеської Республіки; ст. 45 
Конституції Естонії; ст. 43 Конс-
титуції Республіки Македонія; 
ст. 37 Конституції Республіки 
Молдова; ст. 72 Конституції Рес-
публіки Словенія; ст. 42 Консти-
туції Російської Федерації), тер-
мінологічне формулювання якого 

має свої національні особли-
вості. Так, Конституція Бельгійсь-
кого королівства у п. 4 ст. 23 
(1831 р.) закріпила право бель-
гійців на здорове довкілля, а 
ст. 66 Конституції Португалії 
(1976 р.) сформулювала право 
всіх жити у здоровому для людей 
навколишньому середовищі.

У сучасних конституціях ба-
гатьох держав світу питання охо-
рони довкілля розглядається як 
взаємний обов’язок особи й де-
ржави. Праву на екологічно чисте 
довкілля відповідає конституцій-
не закріплення відповідних 
обов’язків громадян. Стаття 53 
Конституції Естонії (1992 р.) пе-
редбачає обов’язок останніх ком-
пенсувати шкоду, завдану навко-
лишньому середовищу, і вста-
новлює обов’язок кожного дбай-
ливо ставитися до життєвого і 
природного середовища. Подібні 
положення конституції встанов-
люють прямо або опосередкова-
но. Наприклад, ст. 43 Конституції 
Республіки Македонія поряд з 
обов’язком кожного охороняти 
навколишнє середовище перед-
бачає обов’язок держави забез-
печувати умови для реалізації 
громадянами своїх прав на спри-
ятливе навколишнє середовище. 
Стаття 3 Конституції України за-
гальним обов’язком держави 
проголошує збереження прав і 
свобод людини, в тому числі пра-
ва на екологічну безпеку. Стат-
тя 126 Конституції Республіки 
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Молдова обов’язком держави 
встановлює раціональне вико-
ристання землі та інших природ-
них ресурсів відповідно до націо-
нальних інтересів (п. 2 «е»). Кон-
ституція Республіки Словенія пе-
редбачає, що держава має спри-
яти збереженню своєї природної 
й культурної спадщини (ст. 5). 
Відповідно до статті 18 Конститу-
ції Угорщини держава визнає і 
втілює в життя право кожного на 
сприятливе навколишнє середо-
вище. Стаття 9 Конституції Пор-
тугальської Республіки основним 
завданням держави закріплює 
охорону природи і навколишньо-
го середовища, збереження при-
родних ресурсів.

Право людини на чисте і 
сприятливе для життя довкілля в 
конституціях сучасних держав 
розглядається як правова підста-
ва юридичного закріплення еко-
логічної функції держави, якій ко-
респондують екологічні права й 
обов’язки. Отже, збереження 
довкілля для нинішнього і прий-
дешніх поколінь у сучасній теорії 
права й конституційній практиці 
вважається спільним обов’язком 
держави, громадянського сус-
пільства й кожної окремої люди-
ни. Такий підхід можна розгляда-
ти як міжнародно-правовий еко-
логічний імператив, сприйнятий 
майже всіма державами світу.

Таким чином, поруч з домі-
нуванням прав та свобод людини 
і громадянина екологічне право 
сьогодні розвивається на новій 
глобальній етиці, носіями якої 
стали вчені і громадські діячі в 
галузі охорони довкілля. Сама 
глобалізація передбачає ство-
рення нової етики постіндуст-
ріального суспільства, в основі 
якої відмова від індивідуалізму з 
його уявленням про право на ви-
нятковість. Така етика має орієн-
туватися на пріоритет колектив-
них, загальнолюдських інтересів, 
на прагнення зберегти й переда-
ти планету Земля наступним по-
колінням цілісною і в облагород-
женому вигляді.

Підсумовуючи, слід окресли-
ти спільні для розвитку сучасного 
міжнародного екологічного права 
й національних правових систем 
особливості: взаємовплив про-
гресивних екологічних ідей націо-
нального й міжнародного еколо-
гічного права; конституційне за-
кріплення в низці країн природ-
ного права людини на життя і 
сприятливе для життя довкілля; 
закріплення в конституціях низки 
країн екологічної функції держа-
ви; збереження довкілля для 
нинішнього і прийдешніх поколінь 
як спільний обов’язок держави, 
громадянського суспільства й 
кожної людини.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ

Гетьман А. П., Костицкий В. В.
Статья посвящена экологическим правам человека, которые относятся к 

фундаментальным естественным правам, имеющим непревзойденное значение в 
современных условиях глобализационных процессов общественного бытия. Про-
анализировано понятие экологических прав, их объем, место в общей системе 
прав человека и гражданина. Особое внимание уделено классификации принци-
пов международного экологического права.

Раскрыто законодательное обеспечение экологических прав человека, га-
рантии и механизм их реализации в национальном и международном праве.

Ключевые слова: экологические права, международные стандарты экологи-
ческих прав, классификация экологических прав, механизм реализации экологи-
ческих прав, международное экологическое право.
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ENVIRONMENTAL HUMAN RIGHTS IN NATIONAL 
AND INTERNATIONAL LEGAL DOCTRINE

Getman A. P., Kostitsky V. V.
The article is devoted to environmental human rights, which belong to the 

fundamental natural rights having unsurpassed value in modern conditions of globalization 
processes of social being. The concept of the environmental rights, their volume, a place 
in the general system of human rights and the citizen is analyzed. Special attention is 
paid to classification of principles of the international environmental law.

Legislative provision of environmental human rights, guarantees and mechanism 
of their realization in national and international law is revealed.

Key words: environmental rights; international standards of environmental rights; 
classification of environmental rights; mechanism of implementation of environmental 
rights; international environmental law.
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  

ТА КОМПЛЕКСИ

У статті проведено комплексне дослідження правових категорій і проблем, 
пов’язаних із законодавчим забезпеченням права власності на природні ресурси й 
комплекси, зроблено висновок про необхідність удосконалення екологічного зако-
нодавства у сфері здійснення права власності на ці об’єкти.

Ключові слова: екологічне право, екологічне законодавство, право власності 
на природні ресурси й комплекси.

Законодавче визначення 
природних ресурсів (землі, вод, 
надр, рослинного і тваринного 
світу, атмосферного повітря) і 
природних комплексів (ланд-
шафтів, об’єктів і територій при-
родно-заповідного фонду тощо) 
як основних елементів довкілля, 

відносини з приводу використан-
ня, відтворення й охорони яких 
регулюються екологічним зако-
нодавством, викликають необхід-
ність дослідження питань, 
пов’язаних з належністю цих 
об’єктів.

Проблеми права власності 
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завжди були в центрі уваги нау-
ковців. Різні елементи цієї про-
блеми знайшли своє відбиття у 
п р а ц я х  у ч е н и х - ц и в і л і с т і в 
(Г. Ф. Шершеневича, І. О. Пок-
ровського,  Є. О. Суханова) 
[17;10; 13], а також у фахівців у 
галузі екологічного права (І. І. Ка-
ракаша, Ю. С. Шемшученка, 
М. В. Шульги) [4; 16; 11]. Остан-
нім часом проблемні питання 
цього права досліджувалися сто-
совно певних природних ресурсів 
з е м л і ,  р о с л и н н о г о  с в і т у 
(А. П. Гетьманом, В. В. Носіком, 
М. В. Шульгою, А. К. Соколовою) 
[5; 8; 18; 12]. Але потреба в су-
часному аналізі чинного еколо-
гічного законодавства на сьогод-
ні залишається нагальною.

Серед багатьох питань юри-
дичної науки за своєю актуаль-
ністю, практичною значущістю і 
складністю особливе місце посі-
дає право власності. За сучасних 
ринкових умов це стосується та-
кож і сукупності питань права 
власності на природні ресурси й 
комплекси, що становить собою 
доволі розгалужену й комплексну 
проблему, яку можна розглядати 
за багатьма напрямками й у різ-
них аспектах.

Метою даної публікації є 
комплексний теоретичний аналіз 
правової природи і специфіки 
вказаного права власності. Для 
її досягнення слід перш за все 
визначити стан законодавчого 
забезпечення права власності на 

природні ресурси й комплекси, 
визначити об’єкти й суб’єкти цьо-
го права, форми права власності, 
перспективи подальшого розвит-
ку останнього на зазначені об’єкти 
та ін.

Вирішення проблеми цього 
права власності передусім 
пов’язано з визнанням його таким 
безпосередньо чинним законо-
давством. Але приписи відповід-
них нормативних актів щодо ньо-
го досить непослідовні, в деяких 
випадках неоднозначні, навіть 
суперечать один одному, а інко-
ли їх взагалі бракує.

Ускладнюється розв’язання 
цих питань ще й тим, що ст. 13 
Конституції України встановлює, 
що земля, її надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах 
території України, її континен-
тального шельфу, виключної 
(морської) економічної зони,  
є об’єктами права власності Ук-
раїнського народу. Рослинний і 
тваринний світ та інші природні 
ресурси як об’єкти права влас-
ності у статті не згадуються. Пра-
во власності на них можливо від-
нести до питань власності на так 
звані «інші природні ресурси». 
Але в даному випадку конкрети-
зація повного переліку природ-
них ресурсів і природних комп-
лексів як об’єктів права власності 
саме в основному нормативному 
акті України дозволила б уникну-
ти неоднозначних висновків із 
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цього приводу.
У зв’язку з наведеними мір-

куваннями особливий інтерес 
становлять питання, що стосу-
ються подальшого законодавчо-
го закріплення в екологічному за-
конодавстві приписів щодо реалі-
зації права власності на певні 
види природних ресурсів і комп-
лексів. Згідно із Законом України 
«Про рослинний світ» від 9 квітня 
1999 р. [2; 1999. − № 22-23. – 
Ст. 198] рослинний світ належить 
до основних природних об’єктів. 
Що ж до віднесення його до 
об’єктів права власності, тут тре-
ба констатувати, що жодних від-
повідних приписів цей норматив-
ний акт не містить. Цим можна 
пояснити і брак донедавна спе-
ціальних теоретичних розробок з 
даної проблеми.

Аналогічна ситуація склала-
ся в атмосфероповітряному за-
конодавстві. Основний законо-
давчий акт у цій царині – Закон 
України «Про охорону атмосфер-
ного повітря» від 16 жовтня 
1992 р. [2; 2001. − № 48. – 
Ст. 252], приписи якого спрямо-
вані на збереження й відновлен-
ня природного стану атмосфер-
ного повітря, створення сприят-
ливих умов для життєдіяльності, 
забезпечення екологічної безпе-
ки й запобігання його шкідливому 
впливу на здоров’я людей і нав-
колишнє природне середовище, 
теж обійшов мовчанкою питання 
власності на цей об’єкт. У Законі 

бракує приписів не тільки щодо 
реалізації цього права, а й виз-
нання об’єктом права власності 
атмосферного повітря, що закріп-
лено у ст. 13 Конституції Украї-
ни.

Іноді у правовій науковій лі-
тературі зустрічаються хибні 
твердження щодо цього питання. 
Так, зазначається, що відповідно 
до Рішення Конституційного 
Суду України від 22 вересня 
2005 р. правовий режим влас-
ності на природні ресурси виз-
начається законами України. 
Стверджується, що до останніх 
можна віднести Конституцію Ук-
раїни, ЦК України, природоре-
сурсові кодекси (Земельний, 
Водний, Лісовий, Про надра) й 
поресурсні закони («Про рос-
линний світ», «Про тваринний 
с в і т » ,  « П р о  а т м о с ф е р н е 
повітря», «Про природно-за-
повідний фонд») [5, с. 95].

Разом із тим певна увага 
науковців стосовно зазначеного 
складного питання висвітлюєть-
ся в юридичних джерелах. На-
приклад, стверджується, що 
Конституція закріплює право 
власності Українського народу на 
атмосферне повітря. Із традицій-
ного трактування ознак цього 
права відомо, що воно може 
встановлюватися на об‘єкти, 
наділені індивідуально визначе-
ними ознаками. На об‘єкти права, 
наділені ознаками родовими, 
право власності не може бути 
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встановлено. Якщо такі природні 
об‘єкти, як земля, надра, води та 
інші, певною мірою індивідуалі-
зуються межами розташування 
на території чи акваторії держа-
ви, що дозволяє відокремлювати 
їх від аналогічних природних 
об‘єктів інших держав, то для ат-
мосферного повітря така індивіду-
алізація є умовною. Атмосферне 
повітря України нічим не відріз-
няється від атмосферного повітря 
інших країн, крім впливу на нього 
наслідків Чорнобильської катас-
трофи. Тому його індивідуаліза-
ція, а значить, і конституційне 
встановлення права народної 
власності на нього, є умовними 
[4, с. 114].

Зважаючи на висловлене, 
зупинимося на змісті права влас-
ності на природні ресурси й ком-
плекси. Останній становить со-
бою правомочності по володін-
ню, користуванню й розпоряд-
женню відповідними природними 
ресурсами та комплексами. Ось 
чому доволі спірним вбачається 
питання щодо можливості реалі-
зації саме таких правомочностей, 
як володіння й розпорядження 
цими об’єктами.

Таким чином, ураховуючи 
наведені положення ст. 13 Конс-
титуції України щодо визначення 
атмосферного повітря об’єктом 
права власності Українського на-
роду, слід внести до неї відповід-
ні зміни. Особливо при цьому 
варто звернути увагу на те, що 

спеціальний закон стосовно ре-
гулювання атмосферноповітря-
них відносин («Про охорону ат-
мосферного повітря») взагалі не 
містить відповідних положень 
щодо права власності.

Правники зазначають, що 
юридичний аналіз порушених пи-
тань надає підстави для виснов-
ку, що віднесення природних ба-
гатств до категорії об‘єктів права 
власності в конституційному акті 
національного законодавства є 
щонайменше некоректним. А 
формальне визнання Українсь-
кого народу суб‘єктом цього пра-
ва у ст. 318 Цивільного кодексу 
фактично нічого не змінює [4, 
с. 115].

Наведене викликає потребу 
у внесення змін і доповнень до 
чинного екологічного законодавс-
тва. Його вдосконалення є сьо-
годні доволі актуальним з огляду 
на необхідність упорядкування 
відносин у нових сферах. Як під-
креслює В. М. Комарницький, ок-
ремо треба звернути увагу на 
питання права власності, що 
виникає у зв’язку з використан-
ням альтернативних джерел 
енергії [7, с. 170]. У науковій 
правовій літературі висловлено 
різні судження щодо можли-
вості визнання окремих віднов-
них джерел енергії самостійни-
ми об’єктами права власності. 
Так, О. Б. Кишко-Єрлі вважає: 
оскільки сонячна й вітрова 
енергія є природними ресурса-
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ми, які підлягають використан-
ню й обліку людиною, мають 
бути визнані об’єктами права 
власності [6]. Також в учбових 
юридичних джерелах при вста-
новленні особливостей права 
власності на природні ресурси 
правильно зазначається, що це 
право перш за все не є всеосяж-
ним, бо не всі природні ресурси 
за своїми властивостями можуть 
перебувати у власності, а тільки 
відносно стабільні, які підлягають 
індивідуалізації. До них належать 
земля, надра, води, ліси, рослин-
ний і тваринний світ природно-
заповідні об’єкти. Інші елементи 
природного середовища не здат-
ні за об’єктивними властивостя-
ми бути об’єктами власності (на-
приклад, вітрова й сонячна енер-
гія, кліматичні ресурси та ін.), бо 
не можуть служити об’єктом при-
власнення з боку людини й сус-
пільства з метою перетворення 
їх на свою власність [5, с. 93, 94]. 
Також стверджується, що викли-
кає сумнівів природне поход-
ження зазначених видів енергії. 
Проте вони не можуть відо-
кремлюватися від тих природ-
них об’єктів, з якими пов’язані. 
Щодо останніх існує усталена 
думка про неможливість їх при-
власнення. Це стосується на-
с а м п е р е д  а т м о с ф е р н о г о 
повітря, що є нематеріальним 
субстратом, енергія природного 
руху якого утворює енергію 
вітрову. І важко уявити, яким же 

чином можна здійснювати облік 
останньої. Інша річ, коли йдеть-
ся про перетворення вітрової 
енергії за допомогою спеціаль-
них установок на електричну чи 
інші види енергії, які можна ви-
користовувати у виробництві й 
побуті. Така енергія (зокрема 
електрична) є результатом пра-
ці й може бути оцінена за вит-
ратами на її виробництво, облі-
ковуватися за обсягами вироб-
ництва й за об’єктами, що її ви-
робляють. Завжди є можливість 
установити і власника об’єкта, 
який перетворює вітрову енер-
гію на електричну. Отже, про 
право власності можна вести 
мову щодо результатів пере-
творення альтернативних дже-
рел енергії на конкретний її вид 
− електричну, теплову й механіч-
ну й тільки тоді, коли вони мо-
жуть виступати товарною про-
дукцією, призначеною для купів-
лі-продажу [7; с. 170, 171]. Що 
стосується інших природних ре-
сурсів – землі, надр, вод, тварин-
ного світу, наголосимо на наяв-
ності певного правового підґрун-
тя права власності на них.

Дещо іншу ситуацію спос-
терігаємо у відповідних підгалу-
зях екологічного законодавства 
України, зокрема у природно-за-
повідній. У чинному законодавс-
тві – Законі України від 16 червня 
1992 р. «Про природно-заповід-
ний фонд України» [2; 1992. − 
№ 34. – Ст. 502] закріплено тлу-
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мачення цього природного комп-
лексу: це ділянки суші й водного 
простору, природні комплекси й 
об’єкти яких мають особливу при-
родоохоронну, наукову, естетич-
ну, рекреаційну та іншу цінність і 
виділені з метою збереження 
природної різноманітності ланд-
шафтів, генофонду тваринного й 
рослинного світу, підтримання 
загального екологічного балансу 
й забезпечення фонового моні-
торингу навколишнього природ-
ного середовища. Цей Закон міс-
тить положення, присвячені ре-
гулюванню права власності на 
нього. Ним установлено, що те-
риторії природних заповідників, 
заповідні зони біосферних за-
повідників, землі та інші природ-
ні ресурси, надані національним 
природним паркам, є власністю 
Українського народу; ботанічні ж 
сади, дендрологічні й зоологічні 
парки, створені до прийняття 
цього Закону, не підлягають при-
ватизації.

Що ж до інших територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду, то законодавство обме-
жується вказівкою щодо можли-
вості їх перебування у всіх фор-
мах власності, передбачених за-
коном. Це неможливо визнати 
достатнім для належного впоряд-
кування відносин власності на 
цей важливий природний комп-
лекс.

До природних комплексів за-
конодавством, а саме Правила-

ми утримання зелених насад-
жень у населених пунктах Украї-
ни, затверджених наказом Мініс-
терства будівництва, архітектури 
та житлово-комунального госпо-
дарства України від 10 квітня 
2006 р., № 105, віднесено й лан-
дшафт, що становить собою при-
родний територіальний комп-
лекс, обмежену ділянку земної 
поверхні, у межах якої компонен-
ти природні (рельєф, ґрунт, рос-
линність, водойми, клімат, тва-
ринний світ), а також штучні або 
антропогенні (забудова, дороги, 
сільгоспугіддя тощо) перебува-
ють у взаємодії і пристосовані 
один до одного [9; 2006. − № 31. 
– Ст. 2276]. З огляду на відсут-
ність закону, який регулював би 
відносини щодо використання, 
належності, відтворення й охоро-
ни цього комплексу, стан законо-
давчого забезпечення в цій ца-
рині теж необхідно визнати неза-
довільним.

Вважаємо за доцільне вне-
сти відповідні зміни й доповнення 
до нормативно-правових актів на 
рівні законів з метою створення 
належного правового фундамен-
ту регламентування відносин 
власності на природні ресурси й 
комплекси.

Одним зі складних завдань 
виступає визначення й законо-
давче закріплення системи форм 
права власності, що забезпечує 
успішне функціонування еконо-
міки нашого суспільства.
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На відміну від законодавс-
тва України, яке ні в Конституції, 
ні в інших нормативних актах не 
містить категорії «публічна влас-
ність», у деяких зарубіжних краї-
нах вона закріплена законодав-
чо. Так, у Болгарії офіційно вста-
новлено, що власність може бути 
приватною або публічною. В Уз-
бекистані публічна власність 
складається із власності респуб-
ліканської й муніципальної (ад-
міністративно-територіальних ут-
ворень) [1, с. 506]. У Російській 
Федерації поєднання державної 
й муніципальної власності в одну 
загальну категорію «публічна 
власність» зустрічається лише в 
теорії цивільного права.

Повертаючись до проблеми 
належності природних об’єктів, 
доцільно було б установити, що 
право власності на природні 
об’єкти й комплекси може бути у 
формі − публічній (Українського 
народу, державній і комунальній) 
і приватній. При цьому, як вба-
чається, що стосується зазначе-
них об’єктів і комплексів, перша 
повинна бути домінуючою. Такий 
висновок зробимо, виходячи з 
того, що ці об’єкти передовсім 
становлять собою основні еколо-
гічні чинники, бо та чи інша фор-
ма власності може вплинути на 
стан екологічних відносин, пок-
ращуючи їх зміст або, навпаки, 
перешкоджаючи їх розвитку. 
Було б варто при вирішенні цьо-
го питання брати до уваги не 

тільки соціальне й економічне 
значення об’єктів, а перш за все 
їх екологічну важливість.

Реформування української 
економіки на ринкових засадах 
значно звузило коло об’єктів 
цивільних прав, перебування 
яких у цивільному обороті не до-
пускається, тобто це об’єкти, ви-
лучені з нього, а тому вони мають 
бути прямо встановлені законом. 
Якщо раніше до таких об’єктів 
належали земля, надра тощо, то 
нині земля та інші природні ре-
сурси можуть відчужуватися або 
в інший спосіб переходити від од-
нієї особи до іншої відповідно до 
закону, яким визначається пев-
ний правовий режим їх обороту 
[15, с. 110].

Серед головних еколого-
правових проблем, що й сьогод-
ні залишаються в полі зору пра-
вознавців, вирізняються декіль-
ка. До найактуальніших із них 
належать ті, що стосуються пра-
ва власності на природні ресурси 
[16, с. 523], а також на природні 
комплекси, що пов’язано зі змі-
нами в чинному екологічному за-
конодавстві.

У ст. 4 Закону України «Про 
охорону навколишнього природ-
ного середовища» від 25 червня 
1991 р. було встановлено, що 
повновладдя Українського наро-
ду в сфері охорони довкілля й 
використання природних ре-
сурсів реалізуються на засадах 
Конституції як безпосередньо 
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шляхом проведення референ-
думів, так і через республікансь-
кі органи державної влади згідно 
із законодавством України [3; 
1991.− № 41. – Ст. 546].

В Україні було сформовано 
відповідне правове підґрунтя 
щодо проведення референдумів. 
Це насамперед положення Кон-
ституції України 1996 р. й Закону 
України «Про всеукраїнський і 
місцеві референдуми» від 3 лип-
ня 1991 р. [3; 1991. − № 33. – 
Ст. 443]. У правових джерелах 
зазначається, що в процесі під-
готовки нового Основного Закону 
країни деякими вченими було за-
пропоновано спочатку винести 
на всенародний референдум 
концептуальні положення май-
бутньої Конституції, як-от: струк-
тура парламенту, форма де-
ржавного устрою, питання, чи 
може земля бути об’єктом купів-
лі-продажу, та ін. Ця ідея, на 
жаль, не була реалізована [14, 
с. 297]. Як бачимо, на референ-
думі передбачалося розглянути 
в тому числі і проблему власності 
на природні ресурси. У цілому ж 
це не суперечило на той час чин-
ному законодавству.

У вказаному Законі були на-
звані питання, які не повинні ви-
носитися на референдум. Серед 
них − вжиття державними орга-
нами України надзвичайних і не-
відкладних заходів стосовно охо-
рони громадського порядку, за-
хисту здоров’я й безпеки грома-

дян. Що ж до інших питань, які не 
можуть бути предметом рефе-
рендуму і які стосуються еколо-
гічних проблем, то інших винятків 
у законодавстві не передбаче-
но.

Між тим, щодо цього питан-
ня в екологічному законодавстві 
на даний час відбулися суттєві 
зміни. Так, чинна редакція від 
16 жовтня 2012 р. статті 4 Закону 
України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» 
має такий зміст:

«Природні ресурси України 
є власністю Українського наро-
ду.

Від імені Українського наро-
ду права власника здійснюють 
органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування у 
межах, визначених Конституцією 
України, цим та іншими законами 
України.

Громадяни України мають 
право користуватися природни-
ми ресурсами України відповідно 
до цього та інших законів».

Таким чином, зміни торкну-
лися визначення шляхів реаліза-
ції права власності такого суб’єкта 
цього права, як Український на-
род. Відповідно передбачено 
опосередкована реалізація роз-
глядуваного права.

Разом із тим, новий Закон 
України «Про всеукраїнський ре-
ферендум» від 6 листопада 
2012 р. не містить заборони на 
проведення саме екологічних ре-
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ферендумів [9; 2012. − № 92. – 
Ст. 3729].

Тому, коли йдеться про при-
йняття рішення про приватиза-
цію природних ресурсів, необхід-
но враховувати публічні інтере-
си — як економічні, так і еколо-
гічні. Потенційно корисним інс-
трументом забезпечення такого 
врахування є екологічний рефе-
рендум. Як уже зазначалося, сво-
го часу було запропоновано про-
ведення подібних референдумів 
(приміром, щодо права власності 
на землю). Виходячи з викладе-
ного робимо висновок, що пред-
метом всенародного обговорен-
ня могли бути питання, пов’язані 
з правом власності й на певні 
природні об’єкти та комплекси − 
як у цілому, так і на окремі їх 
складники − певні категорії 
об’єктів, занесені до Червоної 
книги України.

Але варто вказати на те, що 
інститут екологічних референ-
думів в Україні, на відміну від де-
яких зарубіжних країн, поки що 
відносно новий, хоча можливість 

створення правових підвалин 
проведення всенародного обго-
ворення в чинному законодавстві 
було певним чином реалізова-
на.

Дослідження розглядувано-
го аспекту проблеми права влас-
ності щодо чіткого визначення 
об’єктів цього права, безумовно, 
є перспективним з огляду на роз-
виток відносин права власності 
не тільки на зазначені в роботі, а 
й на інші види природних об’єктів. 
А це, у свою чергу, викликано ре-
формами, що провадяться в Ук-
раїні, які неможливо здійснити 
без зміни відносин власності на 
природні ресурси й комплекси.

З питанням щодо форм 
власності на об’єкти рослинного 
світу безпосередньо пов’язано 
з’ясування об’єктного й суб’-
єктного складу цього права, а та-
кож вирішення низки актуальних 
на сьогодні проблем, що мають 
не тільки теоретичне, а й прак-
тичне значення. Проте це вже є 
завданням подальших дослід-
жень.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КОМПЛЕКСЫ

Соколова А. К.
В статье проведено комплексное исследование правовых категорий и про-

блем, связанных с законодательным обеспечением права собственности на при-
родные ресурсы и комплексы, сделан вывод о необходимости совершенствования 
экологического законодательства в сфере осуществления права собственности 
на природные ресурсы и комплексы.

Ключевые слова: экологическое право, экологическое законодательство, 
право собственности на природные ресурсы и комплексы.

PROBLEMS OF LEGISLATIVE SECURITY OWNERSHIP  
ON NATURAL RESOURCES AND SYSTEMS

Sokolovа A. K.
The author conducted a comprehensive study of the legal categories and the 

problems associated with the provision of legal ownership on natural resources and 
systems in paper, manes conclusion that it is necessary to improve the environmental 
legislation in the field of exercise of the right of ownership of natural resources and 
systems.

Key words: environmental law, environmental legislation, the ownership on natural 
resources and systems.
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Актуальність теми дослід-
ження пов’язано з тим, що охо-
рона довкілля визнається одним 
зі стратегічних напрямів держав-
ної політики України. Рослинний 
світ є важливим компонентом 
навколишнього природного сере-
довища, виконуючим економічну, 
господарську, рекреаційну, есте-
тичну й екологічну функції. На 
сьогодні стан правової охорони 
цього природного ресурсу можна 
оцінити як кризовий, позаяк від-
бувається постійне зменшення 
кількості видів рослинного світу, 
скорочення площ, зайнятих його 
об’єктами, деградує і знижується 
стійкість природної флори. Унас-
лідок цього в Україні у 4,5 рази 
збільшилася кількість рідкісних і 
перебуваючих під загрозою зник-

нення рослин. Однією з причин 
такого становища є нездатність 
чинного законодавства забезпе-
чити належний захист рослинно-
го світу України від антропоген-
ного впливу. У вирішенні цього 
завдання може суттєво допомог-
ти реалізація концепції сталого 
розвитку у сфері охорони й вико-
ристання рослинного світу як 
важливого інструменту правової 
охорони цього природного ресур-
су. Позитивне надбання міжна-
родного співтовариства стосовно 
цієї проблеми потребує деталь-
ного вивчення останньої й адап-
тації його досвіду до правового 
поля України.

Аналіз існуючих публікацій 
засвідчив, що використання кон-
цепції сталого розвитку у сфері 
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правового забезпечення охорони 
рослинного світу є тематикою, 
якої доволі рідко торкалися нау-
ковці. Ця проблема фрагментар-
но розглядалась у працях 
Ю. С. Шемшученка, А. П. Гетьма-
на, М. В. Шульги, В. К. Попова, 
А.  К .  Соколової ,  В.  І .  Лозо, 
В. В. Петрова, В. В. Лаврова, 
О. І. Фурдичка та інших учених.

Метою цієї публікації є вив-
чення генезису і становлення за-
значеної концепції, виділення іс-
торичних етапів цього процесу й 
розкриття змісту завдань щодо її 
реалізації.

Виклад матеріалу дослід-
ження необхідно розпочати з роз-
криття змісту конструкції «сталий 
розвиток у сфері охорони й вико-
ристанні природних ресурсів». 
Існує декілька підходів до її виз-
начення, які ґрунтуються на вис-
новках науки екологічного права, 
екології й соціології. На нашу 
думку, найбільш вдалою є тер-
мін, запропонований Г. І. Балюк, 
яка під указаною концепцією ро-
зуміє системне поєднання еколо-
гічних, економічних, соціальних 
та інших інтересів суспільства 
[2, c. 100]. Виходячи з цього виз-
начення можемо стверджувати, 
що основним завданням цієї кон-
цепції є подолання конфлікту між 
економікою й екологією шляхом 
гармонізації їх відносин. Що сто-
сується сфери рослинного світу, 
то еколого-правовий аспект кон-
цепції сталого розвитку означає 

правову охорону, нормування на-
вантажень на цей природний ре-
сурс, введення на законодавчому 
рівні обмежень на обсяги заготів-
лі і збирання рослинної продукції. 
Економічний аспект означає ви-
користання рослинного світу у 
сфері виробництва, що дозволяє 
забезпечити підприємства, ор-
ганізації й виробничі об’єкти не-
обхідною сировиною. Соціальний 
аспект означає, що в царині, яка 
охоплює збирання лікарських 
трав, ягід, плодів, горіхів, грибів, 
насіння, заготовку кори, лубу, со-
ків тощо, зайнята значна чисель-
ність людей, які потребують збе-
реження своїх робочих місць.

Інший підхід до аналізу по-
няття «сталий розвиток», запро-
понований О. І. Фурдичком і 
В. В. Лавровим, полягає в нижче-
наведеному: (а) природа й сус-
пільство розвиваються за різни-
ми законами; (б) протягом трива-
лого історичного періоду люди 
споживали природні багатства й 
намагалися змінити навколишнє 
природне середовище з метою 
задоволення своїх потреб; (в) з 
урахуванням того, що подальша 
перебудова природних систем з 
огляду на потреби людства не-
можлива, слід знайти наукову па-
радигму, здатну пов’язати ці про-
цеси [6, с. 54]. Підсумовуючи цей 
погляд і підхід до визначення кон-
цепції сталого розвитку, можемо 
дійти висновку, що суспільство 
за допомогою прийняття від-
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повідних законів бере на себе 
функцію регламентації відносин 
з навколишнім природним сере-
довищем виходячи з критерію 
максимального пристосування 
до його законів.

З метою застосування роз-
глядуваної концепції до вирішен-
ня проблем правової охорони 
рослинного світу потрібно перш 
за все дослідити історію її виник-
нення, становлення і відбиття у 
програмних документах і норма-
тивно-правових актах. Здійснен-
ня такого аналізу дозволяє виді-
лити 4 етапи вказаного проце-
су.

Перший розпочався напри-
кінці XVIII ст. з опублікування ві-
домим англійськім дослідником 
Т. Р. Мальтусом (1766 − 1834 рр.) 
декількох наукових праць, у яких 
учений доводив існування певних 
природних обмежень, здатних 
впливати на зростання народо-
населення. Як альтернативу 
такій ситуації науковець пропо-
нував приймати закони, спрямо-
вані на регулювання чисельності 
людей залежно від можливостей 
природи забезпечити їх усім не-
обхідним для існування.

Другим етапом розвитку цьо-
го напрямку стали праці видат-
ного українського вченого 
В.  І .  Вернадського (1863 – 
1945 рр.). Він досліджував про-
блему ноосферного розвитку, що 
передбачала розумне управлін-
ня природними процесами. У 

своїх роботах науковець дійшов 
висновку про необхідності де-
ржавного регулювання вико-
ристання природного середови-
ща в умовах комуністичного сус-
пільства, вважаючи цю систему 
здатною вирішити завдання охо-
рони і збереження навколишньо-
го природного середовища. До-
волі близькі за змістом були ідеї 
про створення нових лісів, що 
містилися у спільній постанові 
Ради Міністрів СРСР та ЦК 
ВКП(б) «Про план полезахисних 
лісонасаджень, упровадження 
травопільних сівозмін, будівниц-
тва ставків і водойм для забезпе-
чення високих і сталих врожаїв у 
степових і лісостепових районах 
європейської частини СРСР» від 
20 жовтня 1948 р. Цей документ 
отримав назву «Сталінській план 
перетворення природи» [5]. Від-
повідно до цієї постанови по те-
риторії України мала пройти 
«Білгородська» державна лісова 
смуга довжиною 500 км і шири-
ною 30 м по обох берегах річки 
Сіверський Донець. До її складу 
мали ввійти насадження дубу, 
берези, тополів, кущів, серед су-
путніх культур – груші, яблуні, 
вишні. За період 1949 – 1965 рр. 
у республіці планувалося ство-
рити силами колгоспів 791, 
5 тис. га лісу, силами радгоспів 
– 105,1 тис. га захисних лісопо-
садок. У цілому по УРСР площа, 
зайнята під зеленими насаджен-
нями, мала б збільшитися на 
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1 млн га. Таке підвищення лісис-
тості території УРСР мало приз-
вести до кардинальної зміни еко-
логічних рівнів біологічного різно-
маніття й поліпшення стану лісів, 
рослинного світу, що, по суті, 
було реалізацією концепції ста-
лого розвитку.

Третій етап становлення до-
сліджуваної концепції охопив 60 
− 80-ті роки ХХ ст., коли людство 
опинилося перед наявністю й за-
грозою глобальних екологічних 
катастроф. На території УРСР 
відбулося декілька потужних пи-
лових бур, активізувалися ерозій-
ні процеси, які завдали значної 
шкоди сільському господарству і 
знищили врожай у багатьох об-
ластях. Не випадково на цьому 
етапі (30 червня 1960 р.) було 
прийнято Закон України «Про 
охорону природи Української 
РСР», ст. 1 якого покладала на 
всіх користувачів природних ре-
сурсів обов’язки щодо збережен-
ня, раціонального використання 
й відтворення флори й фауни [4]. 
Розділи IV і V цього Закону міс-
тили завдання регламентації 
охорони лісів, захисних лісона-
саджень, зелених зон міст і се-
лищ України.

У 1972 р. у Стокгольмі було 
проведено конференцію під егі-
дою ООН «Людина й довкілля». 
Відмінною рисою цього форуму 
стало те, що вперше на міжна-
родному рівні за участю високих 
посадовців обговорювалися пи-

тання раціонального природоко-
ристування і збереження приро-
ди. Варто відзначити деструктив-
ну позицію СРСР, інших соціаліс-
тичних країн, які блокували про-
ведення конференції, намагаю-
чись політизувати порушені нею 
проблеми, хоча згодом вони при-
єдналися до реалізації її рі-
шень.

Новий поштовх у використан-
ні стратегії сталого розвитку 
пов’язаний з науково-технічною 
революцією, що відкрила широкі 
можливост і  застосування 
комп’ютерної техніки. У 1972 р. 
відомі вчені Д. Х. й Д. Л. Медоуз 
підготували доповідь Римського 
клубу ,  в  як ій  на  п ідстав і 
комп’ютерного моделювання 
розглянули наслідки різних сце-
наріїв впливу соціально-еконо-
мічних чинників на природні сис-
теми. Крім того, вони сформулю-
вали пропозиції щодо підвищен-
ня ефективності матеріального 
виробництва, вирішення соціаль-
них питань, запропонувавши пев-
ну модель концепції сталого роз-
витку. Обрання саме Римського 
клубу для проведення цього фо-
руму не було випадковим, позаяк 
ця міжнародна громадська ор-
ганізація, заснована 6 − 7 квітня 
1968 р., об’єднала представників 
світової політичної, фінансової, 
культурної й наукової еліт, зро-
била істотний внесок до вивчен-
ня перспектив розвитку біосфери 
й до пропаганди ідеї гармонізації 
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відносин «людина − природа». 
Зазначені ідеї отримали розвиток 
у наукових розвідках американсь-
кого  вченого  К .  Боулд інга 
(Boulding), який у 1973 р. опублі-
кував статтю з розрахунками кри-
тичних меж впливу різних еконо-
мічних моделей на природу.

У цілому ж на третьому ета-
пі (який можна охарактеризувати 
як підготовчий) відбулося нако-
пичення наукових знань і ство-
рення відповідного наукового 
підґрунтя. Під впливом праць на-
уковців, літераторів, екологів у 
СРСР спостерігається поступова 
зміна свідомості суспільства в бік 
розуміння пріоритету екологічних 
інтересів. Цей фактор у поєднан-
ні з декількома серйозними еко-
логічними катастрофами, що ста-
лися в СРСР, змусив комуністич-
ну владу розпочати перегляд 
чинного законодавства й розроб-
лення нового з урахуванням не-
обхідності вирішування екологіч-
них проблем. Так, питання охо-
рони рослинного світу знайшли 
відбиття в Лісовому кодексі УРСР 
1979 р., в постанові Ради Міністрів 
від 12 квітня 1983 р. «Про Черво-
ну книгу СРСР» і в низці постанов 
РМ УРСР, присвячених озеле-
ненню міст та інших населених 
пунктів України.

Четвертий етап розпочався 
з проведення в 1992 р. конфе-
ренції в Ріо-де-Жанейро, на якій 
було прийнято 5 основних доку-
ментів, що визначили стратегію 

світового співтовариства на де-
кілька наступних десятиліть: За-
гальну декларацію, що містить 
визначальні принципи національ-
них політик у даній сфері, Рамко-
ву конвенція про зміну клімату, 
Конвенцію про біорізноманіття, 
Порядок денний на XXI ст. 
(Agenda-21), що включав робочі 
плани стосовно досягнення ста-
лого розвитку, заяву щодо лісо-
вих принципів. Відмінна риса кон-
ференції − участь у її роботі 10-ти 
президентів, 20 міністрів закор-
донних справ та інших вищих 
керівників різних держав.

Наступним практичним кро-
ком у реалізації концепції стало-
го розвитку стало прийняття Ге-
неральною Асамблеєю ООН 
18 вересня 2002 р. документа 
«Цілі розвитку тисячоліття» 
(«Millenium Development Goals»). 
На країн-учасниць покладалися 
зобов’язання до 2015 р. забезпе-
чити збалансований екологічний 
розвиток, тобто включити при-
нципи сталого розвитку до націо-
нальних стратегій та екологічних 
програм, зупинити процес втрати 
природних ресурсів. На реаліза-
цію його рішень світовим співто-
вариством було виділено кошти 
в розмірі від 35 до 76 млрд до-
ларів США.

У 2002 р. в м. Йоганнесбурзі 
відбувся Всесвітній саміт зі ста-
лого розвитку, завданням якого 
було підбиття підсумків роботи 
за десятиріччя, що минуло після 



��2013/124

Екологічне і земельне право
конференції в Ріо-де-Жанейро. 
Результатом цього форуму стало 
прийняття «Плану виконання 
дій», що складається з 10-ти роз-
ділів. Один з них присвячено охо-
роні й раціональному використан-
ню природних ресурсів, основ-
ним елементом яких є рослинний 
світ.

Незважаючи на активну по-
зицію міжнародної спільноти, в 
Україні досі не розроблено націо-
нальну концепцію сталого роз-
витку й не визначено стратегію 
імплементації підписаних угод. 
Цілком зрозуміло, що ці положен-
ня стосуються й питань охорони 
рослинного світу. Доказом цього 
є той факт, що в Законах України 
«Про охорону навколишнього 
природного середовища» [1; 
1991. − № 41. – Ст. 546], «Про 
природно-заповідний фонд» [1; 
1992. − № 34. – Ст. 502], «Про 
рослинний світ» [1; 1999. − № 22-
23. – С. 198], у Рамковій конвенції 
про охорону і сталий розвиток 
Карпат [1; 2004. – № 32. – Ст. 383] 
зазначеної концепції бракує, і 
лише в Законі України «Про еко-
логічну мережу» (2004 р.) [1; 
2004. − № 45. – Ст. 502], у ст. 2 
вказується на необхідність забез-
печення збалансованого розвит-
ку України, сталого використання 
лісових ресурсів; п. 1 ч. 2 ст. 19 
зобов’язує постійних лісокористу-
вачів забезпечувати охорону, за-
хист, відтворення лісових насад-
жень і підвищення їх продуктив-

ності на принципах сталого роз-
витку; у ст. 34 підкреслюється 
необхідність ведення лісового 
господарства на засадах сталого 
розвитку.

На сьогодні єдиним кроком, 
зробленим у цьому напрямку, є 
прийняття постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 
2003 р., № 634 «Про затверджен-
ня Комплексної програми реалі-
зації на національному рівні рі-
шень, прийнятих на Всесвітньому 
саміті зі сталого розвитку, на 
2003 − 2015 роки» [3]. На жаль, 
згідно з рішенням КМУ від 22 чер-
вня 2001 р., № 704 цей норма-
тивно-правовий акт втратив чин-
ність, проте проблема реалізації 
сталого розвитку й сьогодні за-
лишається актуальною й потре-
бує свого вирішення.

Розгляд змісту вказаної Пос-
танови КМ України від 26 квітня 
2003 р. дозволяє виокремити 7 
завдань щодо реалізації розгля-
дуваної концепції, які можуть 
бути актуалізовані стосовно сфе-
ри охорони й використання рос-
линного світу, а саме:

1. Прийняти національну 
концепцію і стратегію сталого 
розвитку. Основною ідеєю зазна-
чених документів має бути поси-
лення ролі рослинного світу у 
збереженні довкілля й у відноси-
нах «людина − рослинний світ». 
Це означає необхідність створен-
ня нової моделі управління охо-
роною й використанням рослин-
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ного світу, яка поєднувала б до-
сягнення економічних, соціаль-
них та екологічних цілей без шко-
ди для довкілля. У зв’язку із цим 
заслуговує на увагу радянський 
досвід прийняття нормативно-
правових актів, що регламенту-
вали довгострокові плани вико-
ристання лісів.

У реалізації вказаного на-
прямку суттєву допомогу може 
надати підготовлена у 2012 р. 
НАНУ доповідь «Національна па-
радигма сталого розвитку Украї-
ни», яка містить вимогу внесення 
до чинного законодавства корек-
тив, пов’язаних з реалізацією 
концепції сталого розвитку. Як 
організаційні заходи пропонуєть-
ся відновити роботу Національ-
ної комісії зі сталого розвитку і 
закріпити опрацювання стратегії 
збереження рослинного світу за 
кожним регіоном країни. До чис-
ла необхідних заходів слід від-
нести: (а) моніторинг рослинного 
світу, (б) ведення державного ка-
дастру, (в) створення ботанічних 
колекцій, (г) контроль за про-
мисловою закупівлею й реаліза-
цією рослинної продукції, (д) про-
паганду екологічного виховання 
і знань.

2. Внести корективи до За-
кону України «Про рослинний 
світ» і до інших законодавчих ак-
тів, які забезпечили б гармоніза-
цію соціальних, економічних та 
екологічних інтересів суспільс-
тва. Виконання цього завдання 

слід розпочати з перегляду нор-
мативів, що регламентують вико-
ристання рослинного світу. Важ-
ливим моментом при цьому є 
ліквідація міжвідомчих бар’єрів, 
що заважають ефективно поєд-
нувати розв’язання проблем ви-
користання рослинного світу з 
охороною довкілля, і створення 
генетичних резерватів об’єктів 
рослинного світу, завдання яких 
полягає у збереженні природного 
стану так званих еталонних тери-
торій у 4-х природних зонах − 
гірській, височинній, лісостеповій 
і степовій.

3. Сформувати банк даних і 
кадастр проблемних територій по 
всіх регіонах України. Особливо 
важливого значення слід надати 
територіям, на яких розташовані 
великі промислові підприємства, 
небезпечні виробництва та інші 
об’єкти, що роблять значні обся-
ги шкідливих викидів. Наприклад, 
у Донецькій області промислові 
техногенні ландшафти займають 
13 % території, на яких повністю 
зникла природна рослинність. З 
огляду на це доцільно формува-
ти регіональні кадастри таких те-
риторій й намітити обсяги рекуль-
тивації земель.

4. Створити систему моніто-
рингу об’єктів рослинного світу. 
Доволі серйозною проблемою, 
що гальмує прийняття норматив-
но-правових актів у цій царині, є 
брак відомостей про видовий і ві-
ковий склад об’єктів, ареал роз-
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повсюдження рослинності та її 
екологічний стан. Основними за-
вданнями моніторингу є органі-
зація регулярних спостережень 
за станом флори, прогнозування 
можливих змін, забезпечення ор-
ганів державної виконавчої вла-
ди й органів місцевого самовря-
дування потрібною інформацією, 
підготовка науково-обґрунтова-
них рекомендацій для прийняття 
управлінських рішень. Доцільно 
використовувати існуючий пра-
вовий досвід. На сьогодні в Ук-
раїні діє такий нормативно-пра-
вовий акт, як постанова КМ Ук-
раїни від 20 серпня 1993 р., 
№ 661 «Про затвердження Поло-
ження про моніторинг земель». З 
огляду на це рекомендується 
прийняти аналогічний документ, 
який регулював би питання моні-
торингу рослинного світу.

5. Активізувати формування 
в населення усвідомлення цін-
ності й необхідності охорони 
об’єктів рослинного світу. Реалі-
зація цього завдання може бути 
виконана шляхом використання 
4-х методів, а саме: (а) здійснен-
ня природоохоронної пропаганди 
у вищих навчальних закладах, 
школах, на підприємствах та в 
організаціях; (б) проведення гро-
мадського контролю шляхом 
участі громадян у діяльності при-
родоохоронних організацій, кон-
тролю за роботою екологічно не-
безпечних підприємств та оціню-
вання їх впливу на навколишнє 

природне середовище; (в) участь 
громадськості в експертизі про-
ектів, організацій, будівельних 
об‘єктів, оцінюванні їх впливу на 
довкілля; (г) проведення мітингів, 
збирання підписів, подання пети-
цій до державних структур та ор-
ганів місцевого самоврядування 
щодо збереження рослинного 
світу.

6. Забезпечити належне фі-
нансування розвитку науково-ме-
тодичної бази досліджень зі ста-
лого використання природних 
ресурсів і рослинного світу. За-
вданням юридичної науки є під-
готовка нормативно-правових ак-
тів, що регламентують розв’язання 
гострих ресурсно-екологічних 
проблем, дослідження проблем 
екологізації технологічних про-
цесів і запровадження ресурсо-
зберігаючих технологій.

7. Активізувати втілення в 
життя заходів у галузі міжнарод-
ної співпраці України з Комісією 
ООН з питань сталого розвитку 
для вирішення проблеми впро-
вадження принципів сталого роз-
витку. На сьогодні Україною ра-
тифіковано понад півтора десят-
ка документів, пов‘язаних з охо-
роною рослинного світу. З ураху-
ванням цього постає завдання 
гармонізувати положення цих до-
говорів з чинним законодавс-
твом, реалізація якого може на-
дати значну допомогу Україні у 
фінансуванні заходів з охорони і 
збереження об‘єктів флори. Ба-
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гато міжнародних договорів міс-
тять пункт, згідно з яким, якщо 
об‘єкт визнано маючим історич-
ну, природну, культурну чи есте-
тичну цінність, міжнародне спів-
товариство може виділити кошти 
на його утримання.

Підсумовуючи проведене 
дослідження, робимо певні вис-
новки.

Сучасний стан об‘єктів рос-
линного світу України охаракте-
ризовано як критичний через пос-
тійне зменшення кількості їх 
видів, скорочення площ, зайня-
тих його об‘єктами, деградацію 
його стану, зниження стійкості 
природної флори.

Виділено 4 етапи розвитку і 
становлення концепції сталого 
розвитку: перший (кінець XVIII – 
початок XIX ст.) – зародження 
ідеї про необхідність урахування 
можливостей природи; другий 
пов‘язано із працями В. І. Вер-
надського, присвячених вирішен-
ню проблеми ноосферного роз-
витку; третій охоплює 60 – 80-ті 
роки ХХ ст. і характеризується 

прийняттям Закону «Про охорону 
природи Української РСР» 
(1960 р.), а також розробленням 
сценаріїв впливу соціально-еко-
номічних чинників на природні 
системи; четвертий розпочався 
з проведення в 1992 р. конфе-
ренції в Ріо-де-Жанейро, на якій 
було прийнято 5 основних доку-
ментів, що визначили стратегію 
світової спільноти на декілька на-
ступних десятиліть.

Показано уривчастість (а то 
й брак) системного підходу до 
правового регулювання втілення 
концепції сталого розвитку в Ук-
раїні. Так, постанова Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 
2003 р. за № 634 «Про затверд-
ження Комплексної програми ре-
алізації на національному рівні 
рішень, прийнятих на Всесвітнь-
ому саміті зі сталого розвитку, на 
2003 − 2015 роки» була скасова-
на у 2011 р. На підставі розгляду 
тексту документа сформульова-
но 7 завдань з реалізації за су-
часних умов в Україні розгляду-
ваної концепції.
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Екологічне і земельне право
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
Гиренко И. В.

В статье рассматривается становление и этапы формирования концепции 
устойчивого развития в сфере охраны и использования растительного мира, 
показано ее отражение в нормативно-правовых актах, принятых в СССР и в не-
зависимой Украине. Раскрыто содержание 7-ми задач, которые необходимо ре-
ализовать с целью внедрения принципов устойчивого развития в действующее 
законодательство по охране растительного мира.

Ключевые слова: устойчивое развитие, правовое регулирование, норматив-
но-правовой акт, охрана и использование растительного мира.

IMPLEMENTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
IN THE PROTECTION AND USE OF VEGETATION

Girenko I. V.
The article deals with background and the stages of formation the concept of 

sustainable development, its reflection in legal acts on vegetation adopted by the Soviet 
Union, the independent Ukraine is shown. The content of the seven tasks and principles 
of sustainable development that should be implemented to the current legislation for the 
protection of vegetation.

Key words: sustainable development, regulation, legal act, protection and use of 
vegetation.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ

Статтю присвячено комплексному дослідженню актуальних питань правово-
го регулювання використання земель промисловості. Всебічно обґрунтовується 
необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів, що стосуються 
порушеної проблеми.

Ключові слова: землі промисловості, земельна реформа, охорона, вико-
ристання.

Відповідно до ст. 19 Земель-
ного кодексу України (далі – ЗКУ) 

землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та 
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іншого призначення становлять 
самостійну категорію земель [5; 
2002. – № 3 – 4. – Ст. 27]. Згідно 
зі ст. 65 ЗК землями промисло-
вості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого при-
значення визнаються земельні 
ділянки, надані в установленому 
порядку підприємствам, устано-
вам та організаціям для здійснен-
ня відповідної діяльності. Поря-
док їх використання встанов-
люється законом. Підкреслимо, 
що землі промисловості є окре-
мим видом земель у складі ви-
щезазначеної категорії земель. 
Відповідно до ст. 66 ЗКУ до них 
належать землі, надані для роз-
міщення й експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель 
і споруд промислових, гірничодо-
бувних, транспортних та інших 
підприємств, їх під’їзних шляхів, 
інженерних мереж, адміністра-
тивно-побутових будівель, інших 
споруд. Отже, основне цільове 
призначення земель промисло-
вості полягає в тому, що вони ви-
користовуються або призначені 
для забезпечення діяльності про-
мислових підприємств, а також 
експлуатації об’єктів промисло-
вості. На сьогодні прийнято низку 
законів України, які регламенту-
ють правовідносини з вико-
ристання земель цієї категорії: 
«Про транспорт» від 10 листопа-
да 1994 р. [5; 1994. – № 51. – 
Ст. 446]; «Про трубопровідний 
транспорт» від 15 травня 1996 р. 

[5; 1996. – № 29. – Ст. 139]; «Про 
автомобільний транспорт» від 
5 квітня 2001 р. [5; 2001. – № 22. 
– Ст. 105]; «Про залізничний 
транспорт» від 4 липня 1996 р. 
[5; 1996. – № 40. – Ст. 183]; «Про 
телекомунікації» від 18 листопа-
да 2003 р. [5; 2004. – № 12. – 
Ст. 155]; «Про використання 
ядерної енергії та радіаційну без-
пеку» від 8 лютого 1995 р. [5; 
1995. – № 12. – Ст. 181]; «Про ви-
користання земель оборони» від 
27 листопада 2003 р. [5; 2004. – 
№ 14. – Ст. 209]; «Про індуст-
ріальні парки» від 21 червня 
2012 р. [5; 2012. – № 22. – Ст. 212] 
та ін. Проте, спеціального Закону 
«Про землі промисловості» досі 
не прийнято. Крім того, в чинно-
му законодавстві бракує єдиних 
вимог екологічної безпеки вико-
ристання земель промисловості. 
У той же час зазначені землі най-
частіше зазнають негативного 
впливу порівняно з іншими вида-
ми земель. Ось чому суб’єкти зе-
мельних відносин зобов’язані 
здійснювати їх охорону найбільш 
інтенсивно. Усе це вимагає 
всебічного аналізу й дослідження 
з метою розв’язання питань пра-
вового регулювання використан-
ня земель промисловості.

Проблема використання й 
охорони земель промисловості 
розглядалася в роботах таких 
учених, як Н. В. Барбашова, 
М. М. Бахуринська, Р. Д. Боголє-
пов, М. І. Краснов, О. С. Трифо-
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нов [Див.: 1; 2; 4; 6; 8] та ін. Однак 
більшість їх праць стосується ви-
світлення лише окремих її аспек-
тів; комплексного ж аналізу фак-
тично не існує.

Мета цієї публікації – поглиб-
лене вивчення низки питань пра-
вового регулювання експлуатації 
земель промисловості.

Визначення земель про-
мисловості у ч. 1 ст. 65 ЗКУ свід-
чить, що вони є непридатними 
для ведення сільського госпо-
дарства. Як правило, на них здій-
снюється спеціальна несільсько-
господарська діяльність відповід-
ними підприємствами, установа-
ми й організаціями, а також гро-
мадянами, які теж можуть висту-
пати суб’єктами такої діяльності, 
якщо здійснюють установлене 
законом використання цієї кате-
горії земель. Варто підкреслити, 
що специфіка експлуатації зе-
мель промисловості зумовлена: 
(а) особливостями функціону-
вання розташованих на них 
об’єктів, призначенням яких є об-
слуговування несільськогоспо-
дарських потреб, і (б) специфіч-
ним статусом суб’єктів, яким вони 
надаються.

Нагадаємо, що землеко-
ристувачі здійснюють вико-
ристання землі на юридичному 
титулі користування, а власники 
– на титулі власності. Відповідно 
до ч. 2 ст. 66 ЗКУ землі про-
мисловості можуть перебувати 
не тільки в державній, а й у кому-

нальній і приватній власності. На 
думку окремих науковців, доціль-
но розрізняти право власності на 
земельну ділянку із земель про-
мисловості в об’єктивному й 
суб’єктивному розумінні [8, с. 42]. 
У суб’єктивному значенні вонос-
тановить собою право юридичної 
або фізичної особи свідомо, у 
своїх інтересах, у визначених за-
коном межах, володіти, користу-
ватися й розпоряджатися зе-
мельною ділянкою, що належить 
до земель промисловості [8, 
с. 42]. Підставою для розмежу-
вання земель промисловості за 
рівнями публічної власності є рі-
вень публічної власності майна, 
розташованого на таких земель-
них ділянках, рівень публічного 
органу влади, який приймав рі-
шення щодо створення відповід-
ного підприємства на таких зе-
мельних ділянках, і рівень пуб-
лічної власності майна на таких 
земельних ділянках до його при-
ватизації, публічне значення 
надр, розташованих під поверх-
нею цих земельних ділянок. На-
голосимо, що Конституція Украї-
ни й чинне земельне законодавс-
тво не передбачають будь-яких 
обмежень для іноземних грома-
дян та іноземних юридичних осіб 
щодо набуття права власності на 
земельні ділянки із земель про-
мисловості.

П і д т р и м а є м о  п о з и ц і ю 
О. С. Трифонова, що правом 
власності на земельну ділянку із 
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з е м е л ь  п р о м и с л о в о с т і  в 
об’єктивному значенні є право-
вий інститут, що складається із 
правових норм, що регулюють 
зміст, підстави виникнення і при-
пинення, а також порядок реалі-
зації правомочностей власника 
такої ділянки [8, с. 43]. Доречно 
зазначити, що ЗКУ не містить об-
межень щодо кола суб’єктів, які 
можуть мати землі промисло-
вості на праві власності або праві 
користування. Такі землі можуть 
використовувати державні, кому-
нальні та приватні промислові 
підприємства, а в деяких випад-
ках – і громадяни як суб’єкти під-
приємницької діяльності. Аналіз 
змісту ст. 92 ЗКУ дозволяє дійти 
висновку, що державні й кому-
нальні підприємства, а також ті, 
які перебувають у власності гро-
мадських організацій інвалідів 
України, використовують такі зе-
мельні ділянки на праві постійно-
го землекористування, інші ж 
суб’єкти – на умовах оренди. Під-
приємства атомної промисло-
вості (в тому числі видобування 
і збагачення руди, виготовлення 
тепловиділяючих елементів для 
атомних електростанцій, регене-
рація відпрацьованого ядерного 
палива, зберігання й утилізація 
радіоактивних відходів) станов-
лять собою об’єкти з підвищеною 
екологічною небезпекою. За 
ст. 84 ЗКУ землі атомної енерге-
тики перебувають виключно в де-
ржавній власності. Серед об’єктів, 

що становлять підвищену еколо-
гічну небезпеку, можна назвати 
й підприємства чорної й кольоро-
вої металургії, нафтовидобувні й 
нафтопереробні, хімічної про-
мисловості, текстильного вироб-
ництва (з фарбуванням тканин та 
обробкою їх іншими хімічними за-
собами), гірничовидобувну про-
мисловість, видобування і пере-
робку торфу, сапропелю та ін.

Доцільно підтримати точку 
зору Н. В. Барбашової, що в ос-
нові формування гірничо-мета-
лургійного комплексу України ле-
жала прив’язка промислових 
об’єктів до джерел сировини. При 
цьому при будівництві підпри-
ємств гірничодобувної й мета-
лургійної промисловості до ос-
таннього часу керувалися пере-
важно економічними й оборонни-
ми інтересами без необхідного 
врахування важливих чинників 
екологічної небезпеки для лю-
дей, які мешкають у даній місце-
вості [1, c. 12]. Як наслідок – ви-
сока концентрація великих мета-
лургійних заводів, підприємств з 
відкритого й підземного добуван-
ня корисних копалин, збагачу-
вальних комбінатів, підприємств 
важкої й добувної промисловості, 
які здійснюють найбільше наван-
таження на довкілля в областях 
Східної України (Запорізькій, 
Кіровоградській, Луганській, До-
нецькій і Дніпропетровській) [1, 
c. 12, 13].

Щодо права приватної влас-
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ності на землі промисловості, то 
воно може виникати шляхом при-
дбання земельних ділянок на 
конкурентних засадах із земель 
державної або комунальної влас-
ності відповідно до вимог гл. 21 
ЗКУ. Юридичні особи, засновані 
громадянами або юридичними 
особами України, можуть набу-
вати у власність земельні ділян-
ки із земель промисловості для 
здійснення підприємницької 
діяльності. Іноземні юридичні 
особи можуть набувати право 
власності на земельні ділянки із 
земель промисловості в межах 
населених пунктів у разі придбан-
ня об’єктів нерухомого майна і 
для спорудження об’єкт ів, 
пов’язаних зі здійсненням підпри-
ємницької діяльності в Україні, а 
також за межами населених пун-
ктів при придбанні об’єктів неру-
хомого майна.

Розглядаючи правомочності 
власника земельної ділянки із зе-
мель промисловості, необхідно 
виділяти особливості кожної з 
правомочностей з урахуванням 
специфіки земель даного виду, 
перш за все їх цільове призна-
чення. Як екологічним, так і зе-
мельним законодавством Украї-
ни сприйнято цивілістичну кон-
цепцію права власності, згідно з 
якою власникові належить тріада 
правомочностей володіння, ко-
ристування й розпорядження 
об’єктом права власності.

Особливість володіння зем-

лями промисловості полягає в 
тому, що воно є невід’ємним від 
володіння промисловим об’єктом. 
На таких земельних ділянках роз-
міщуються й експлуатуються ос-
новні, підсобні й допоміжні будів-
лі та споруди промислових, гір-
ничодобувних, транспортних та 
інших підприємств, їх під’їзні 
шляхи, інженерні мережі, ад-
міністративно-побутові будівлі, 
інші споруди, тобто відповідні не-
рухомі об’єкти промисловості.

Право користування земля-
ми промисловості полягає в юри-
дично наданій власникові можли-
вості використовувати земельну 
ділянку відповідно до її конкрет-
ного цільового призначення, тоб-
то для розміщення й експлуатації 
основних, підсобних, допоміжних 
будівель і споруд промислових, 
гірничодобувних, транспортних 
та інших підприємств, їх під’їзних 
шляхів, інженерних мереж, ад-
міністративно-побутових буді-
вель, інших споруд. Як справед-
ливо зазначає М. І. Краснов, про-
мислові підприємства не можуть 
використовувати земельні ділян-
к и  з  і н ш и м и  ц і л я м и ,  н і ж 
пов’язаними з їх виробничою 
діяльністю [6, c. 156].

Акцентуємо увагу на тому, 
що науковці у своїх працях опе-
рують також терміном «дозволе-
не використання» [3, c. 40]. Спро-
би розкрити зміст цього поняття 
здійснювалися в юридичній літе-
ратурі середини 90-х років XX ст. 
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Конструкція «дозволене вико-
ристання земельних ділянок» є 
наслідком подальшого вдоскона-
лення конструкції «цільове при-
значення земельних ділянок» у 
зв’язку з масштабним залучен-
ням земельних ділянок про-
мисловості до ринкового обігу. 
Сьогодні зміст поняття «дозволе-
не використання земельних діля-
нок» не розкрито ані в земельно-
му законодавстві, ані в юридичній 
доктрині.

О. І. Крассов доходить вис-
новку, що сутність дозволеного 
використання складають права 
особи щодо експлуатації земель-
ної ділянки, тобто дозволене ви-
користання полягає в конкретно-
му дозволеному цільовому при-
значенні останньої [7, с. 11]. 
Отже, дозволене використання є 
правовим підґрунтям для зведен-
ня суб’єктом, який експлуатує зе-
мельну ділянку, відповідних буді-
вель і споруд (виробничих, жит-
лових і т. п.), проведення від-
повідних робіт (зрошувальних, 
осушувальних тощо) як згідно із 
її цільовим призначенням, так і 
згідно з дозволеним використан-
ням.

Розглядаючи право розпо-
рядження землями промисло-
вості, доцільно пам’ятати, що 
право на земельну ділянку із зе-
мель промисловості нерозривно 
пов’язано з правом на промисло-
вий об’єкт. Відчуження певного 
промислового об’єкта здійс-

нюється разом із земельною ді-
лянкою, на якій він розміщений, 
крім таких випадків: (а) якщо час-
тина будівлі або споруди не може 
бути виділена в натурі разом з 
частиною земельної ділянки і 
(б) якщо будівля або споруда 
знаходяться на земельній ділян-
ці, вилученій з обігу. Варто наго-
лосити, що частина земель про-
мисловості є дозволеною до обі-
гу, частина − обмеженою в обігу, 
частина − вилученою з обігу.

Згідно зі ст. 125 ЗКУ права 
власності на земельну ділянку, 
постійного користування нею й 
оренди виникають з моменту її 
державної реєстрації. До 1 січня 
2013 р. правовстановлюючим до-
кументом, який юридично фіксу-
вав виникнення правовідносин 
постійного користування, був де-
ржавний акт на право постійного 
користування земельною ділян-
кою. У зв’язку з набуттям чин-
ності 1 січня 2013 р. Законом Ук-
раїни «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень» від 1 липня 
2004 р. документом, що підтвер-
джує державну реєстрацію вище-
зазначеного права, є витяг з Де-
ржавного реєстру про його реєст-
рацію [5; 2004. – № 51. – Ст. 553]. 
Збереження інституту права пос-
тійного землекористування фор-
мує систему земельних відносин, 
у якій держава або територіальні 
громади є власниками землі, а 
державні й комунальні підпри-
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ємства – постійними користува-
чами земельних ділянок.

Оренда також є важливою 
правовою формою використання 
земель. Відповідно до ст. 1 Зако-
ну України «Про оренду землі» 
оренда земель є заснованим на 
договорі строковим платним во-
лодінням і користуванням зе-
мельною ділянкою, необхідною 
орендареві для здійснення під-
приємницької та інших видів 
діяльності[5; 1998. – № 46 – 47. 
– Ст. 280]. При вирішенні питан-
ня щодо розміру орендної плати 
при оренді земель промисло-
вості, які перебувають у публічній 
власності треба враховувати ін-
тереси, з одного боку, публічного 
власника щодо максимально 
ефективного розпорядження зе-
мельною ділянкою, а з другого 
– орендаря стосовно розміру 
орендної плати щодо її регуляр-
ного підвищення. У зв’язку із цим 
розмір і порядок зміни орендної 
плати за землі промисловості, що 
перебувають у приватній влас-
ності, повинні встановлюватись 
у договорі за згодою сторін. За-
значимо, що цільове призначен-
ня оренди – експлуатація про-
мислових об’єктів, отже, оренда 
земельних ділянок є однією з 
найпоширеніших форм організа-
ції виробничо-економічного про-
цесу. Випадки надання в оренду 
земельних ділянок із земель про-
мисловості можна поділити на 2 
групи: (а) для будівництва й по-

дальшої експлуатації промисло-
вого об’єкта і (б) для експлуатації 
вже побудованого об’єкта. На-
дання земельних ділянок де-
ржавної й комунальної власності 
під забудову має здійснюватися 
виключно на земельних аукціо-
нах, предметом яких фактично є 
продаж права на укладання до-
говору на забудову території.

Оренда земельних ділянок 
для забезпечення діяльності про-
мислових підприємств може мати 
місце і при здійсненні концесійної 
діяльності. Очевидним є те, що 
для розміщення відповідних 
об’єктів концесії необхідна зе-
мельна ділянка. Правовий статус 
останньої у сфері концесійних 
відносин визначається в Законі 
України «Про концесії» від 16 лип-
ня 1999 р.[5; 1999. – № 41. – 
Ст. 372]. Статтею 3 цього Закону 
встановлено: якщо для здійснен-
ня концесійної діяльності потріб-
ні земельні ділянки, вони нада-
ються в користування концесіо-
неру, в тому числі на умовах 
оренди, на строк дії концесійного 
договору відповідно до положень 
ЗКУ.

Ідеться не лише про земель-
ні ділянки, розташовані безпосе-
редньо під об’єктами промисло-
вості. Доцільно погодитися з по-
зицією М. М. Бахуринської, що 
режим концесії має поширюва-
тись і на земельні ділянки, що 
знаходяться поряд зі спорудами 
й виконують допоміжну функцію 
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у процесі використання земель 
[2, с. 76]. Так, коли концесіонер 
користується певним об’єктом 
промисловості, він одночасно 
здійснює й використання земель-
ної ділянки, розташованої біля 
об’єкта й наданої для більш 
ефективної його експлуатації.

Необхідною умовою експлу-
атації земель промисловості є 
створення зон з обмеженим ре-
жимом використання ,  що 
пов’язано з екологічною небез-
печністю об’єктів, на яких вони 
розташовані. У випадку надання 
земельних ділянок для будівниц-
тва промислових об’єктів на умо-
вах концесії на концесіонера пок-
ладається обов’язок за рахунок 
наданих земельних ділянок ство-
рення спеціальних охоронних зон 
з метою забезпечення захисту 
від негативного впливу про-
мислових об’єктів на навколишнє 
природне середовище й люди-
ну.

Спираючись на викладене, 
можемо зробити деякі висновки 
й навести пропозиції. З урахуван-
ням цільового призначення зе-
мель промисловості запропонує-

мо визначення їх використання, 
що полягає у володінні й користу-
ванні земельними ділянками на 
праві постійного користування й 
оренди, а також у розпорядженні 
ними на праві державної, кому-
нальної і приватної власності під-
приємствами, установами, ор-
ганізаціями та громадянами як 
суб’єктами підприємницької 
діяльності для забезпечення їх 
діяльності й (або) експлуатації 
об’єктів промисловості, тобто для 
розміщення й експлуатації основ-
них, підсобних, допоміжних буді-
вель і споруд промислових, гір-
ничодобувних, транспортних та 
інших підприємств, їх під’їзних 
шляхів, інженерних мереж, ад-
міністративно-побутових буді-
вель (тобто об’єктів інженерної і 
транспортної інфраструктури), 
інших споруд, що забезпечують 
діяльність підприємств відповід-
ної галузі, і для встановлення 
санітарно-захисних зон таких 
об’єктів. Сьогодні назріла нагаль-
на потреба виокремити зазначені 
землі в самостійну категорію з 
особливим правовим режимом 
щодо їх використання.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лисовая Т. В.
Статья посвящена комплексному исследованию актуальных вопросов пра-

вового регулирования использования земель промышленности. Всесторонне 
обосновывается необходимость усовершенствования действующих нормативно-
правовых актов, касающихся поднятой проблемы.

Ключевые слова: земли промышленности, земельная реформа, охрана, ис-
пользование.

THE ACTUAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF USE OF LANDS OF THE 
INDUSTRY
Lisova T. V.

The article focuses on the complex analysis of actual issues of legal regulation 
of use of lands of the industry. The necessity of the improvement of the legislation in 
force with the purpose of effective use of land resources is thoroughly grounded in this 
article.
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Дисциплінарна відповідаль-
ність, як зазначає Ю. С. Адушкін, 
не може бути реалізована в кож-
ному конкретному випадку без 
правозастосовної діяльності, яка 
встановлює подію правопору-
шення і його суб’єктів, забезпе-
чує збирання необхідних ма-
теріалів і доказів, їх перевірку й 
визначає у правовому акті від-
повідність юридичної і фактичної 
підстави відповідальності (склад 
проступку в конкретному діянні) 
та спосіб реагування на просту-
пок [1, с. 41]. Зважаючи на це, до-
слідження нормативної регла-
ментації впорядкування процесу-
альних дій при притягненні де-

ржавних службовців до дисциплі-
нарної відповідальності вважає-
мо актуальним.

Ознакою дисциплінарної від-
повідальності державних служ-
бовців, як відзначає М. М. Корку-
нов, повинна бути її публічно-
правова природа [9, с. 170]. Так, 
згідно з преамбулою чинного За-
кону України «Про державну 
службу» норми цього Закону вре-
гульовують статус державних 
службовців [11], тобто їх права, 
обов’язки й відповідальність. Із 
цього випливає, що принципи й 
порядок застосування до де-
ржавних службовців дисциплі-
нарної відповідальності мають 
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Адміністративне і фінансове право
бути закріплені саме в адміністра-
тивно-правових нормах. Серйоз-
ним недоліком на сьогодні є кон-
цептуальна орієнтація на впоряд-
кування державно-службових 
відносин, що виникають у зв’язку 
і з приводу проходження держав-
ної служби, приватноправовими 
засобами, притаманними трудо-
вому праву, і дещо зменшення 
значення публічно-правових, ха-
рактерних для адміністративного 
права. Однак інститут дисциплі-
нарної відповідальності держав-
них службовців виступає предме-
том регламентування саме ад-
міністративного права. З ураху-
вання цього при дослідженні за-
конодавчого регулювання проце-
дури притягнення державних 
службовців до дисциплінарної 
відповідальності вивчалися й 
аналізувалися саме адміністра-
тивно-правові норми.

Що ж до місця дисциплінар-
них проваджень у структурі ад-
міністративно-процесуального 
права, то Д. М. Бахрах діяльність 
з приводу застосування заходів 
адміністративного й дисциплі-
нарного примусу відносить до та-
кого виду адміністративного про-
цесу, як адміністративно-юрис-
дикційний [4, с. 307]. Як вважає 
О. В. Кузьменко, структура ад-
міністративного процесу не є пос-
тійною і змінюється у зв’язку з 
розвитком науки адміністратив-
ного права. Проте з упевненістю 
можна сказати, що адміністра-

тивний процес складається з 3-х 
окремих підгалузей: адміністра-
тивного судового процесу, управ-
лінської діяльності й деліктного 
процесу, до якого й належить 
дисциплінарне провадження де-
ржавних службовців [10, с. 53]. 
Дисциплінарній відповідальності 
державних службовців за пору-
шення службової дисципліни, 
беззаперечно, притаманне зов-
нішнє спрямування публічної 
діяльності, що дозволяє вести 
мову про адміністративний ха-
рактер концепції такої відпові-
дальності. Але нормами ад-
міністративного права регулю-
ються не будь-які провадження у 
справах про дисциплінарні про-
ступки. Тому варто погодитися з 
твердженням О. М. Бандурки й 
М. М. Тищенка, що провадження 
у справах про дисциплінарні про-
ступки працівників і службовців 
регламентують норми трудового 
права. Адміністративний же про-
цес охоплює тільки дисциплінар-
ні провадження стосовно де-
ржавних службовців [3, с. 336]. 
Підтримуючи точку зору назва-
них учених, що дисциплінарне 
провадження є складником ад-
міністративно-юрисдикційних 
проваджень у структурі ад-
міністративного процесу, вважає-
мо, що з розвитком законодавс-
тва щодо державної служби дис-
циплінарне провадження має 
бути визнане саме таким на за-
конодавчому рівні.
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Керуючись наведеним, наго-
лосимо, що діяльність по притяг-
ненню державного службовця до 
дисциплінарної відповідальності 
вимагає детальної законодавчої 
регламентації саме як вид юрис-
дикційного процесу у структурі 
адміністративного процесу. Важ-
ливо відзначити, що дисциплі-
нарному провадженню стосовно 
державних службовців як одному 
зі складників адміністративного 
процесу властиві особливі озна-
ки, як-от: (а) специфічне коло 
суб’єктів, (б) зміст розглядуваних 
справ, (в) різні види дисциплінар-
них проступків і дисциплінарних 
стягнень для різних категорій де-
ржавних службовців, (г) строки 
накладення дисциплінарних стяг-
нень тощо.

Аналіз чинного адміністра-
тивного законодавства, що рег-
ламентує порядок застосування 
дисциплінарної відповідальності 
до держслужбовців, дозволяє 
дійти висновку, що питання про-
цедури притягнення їх до дис-
циплінарної відповідальності у 
законодавстві вирішено фраг-
ментарно. По суті, лише ст. 14 
Закону України «Про державну 
службу» (від 16 грудня 1993 р.) 
містить положення про дисциплі-
нарну відповідальність цих 
суб’єктів. Що ж стосується деяких 
категорій державних службовців, 
то питання їх дисциплінарної від-
повідальності вирішені у від-
повідних дисциплінарних стату-

тах. Зауважимо, що значна час-
тина питань про накладення дис-
циплінарних стягнень на цих осіб 
віднесена, так би мовити, на віль-
ний розсуд суб’єкта призначення 
на державну службу, що немож-
на визнати позитивним.

Деякі адміністративісти спра-
ведливо вбачають у цьому сут-
тєву прогалину чинного законо-
давства, що пагубно впливає на 
стан законності в державній 
службі  України.  На думку 
Ю. М. Буравльова, насамперед 
це стосується не врегульованих 
правом і надто широких повнова-
жень керівників, які реалізують їх 
на власний розсуд [5, с. 16]. Де-
фіцит процесуальних норм у пи-
танні застосування дисциплінар-
ної відповідальності, вважаємо, 
варто розглядати як суттєвий не-
долік правового регулювання ос-
танньої, небажаний у всіх ро-
зуміннях. З одного боку, це обме-
жує права держслужбовців (особ-
ливо їх нижчої ланки), а з другого 
– створює умови для використан-
ня керівниками своїх повнова-
жень не за їх призначенням. В 
ідеальній моделі поведінки де-
ржавних службовців закріплення 
так званих дискреційних повно-
важень суб’єктів призначення 
(керівників) передбачає надання 
їм свободи дій у визначених за-
коном межах. Така позиція спів-
падає з теорією щодо вільного 
розсуду, розробленою західноні-
мецькими вченими. Зокрема, на 
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думку Р. Краутхаузена, це ад-
міністративно-правові дії, що ре-
алізовуються в порядку особис-
тої відповідальності згідно з ро-
зумінням норми права управомо-
ченою особою для виконання 
встановленої законом мети [14, 
с. 10].

Але, як свідчить вітчизняна 
практика, ідеї наведеної теорії не 
повністю відповідають дійсності, 
в якій часто бракує особистої від-
повідальності державних служ-
бовців і розуміння ними цілей 
дисциплінарної відповідальності. 
Ситуація ускладнюється також 
наявністю в адміністративному 
законодавстві оціночних понять, 
яким не дано законодавчого тлу-
мачення: це приміром, «нена-
лежне виконання службових 
обов’язків», «поважні причини», 
«ступінь тяжкості проступку» та 
ін. Цілком очевидно, що такі й 
подібні їм поняття спричиняють(і 
допускають) прийняття держав-
ним службовцем різних рішень 
на свій розсуд. Звичайно, кожне 
діяння держслужбовця передба-
чити правовими нормами немож-
ливо. Разом із тим у своїй діяль-
ності цим суб’єктам належить ке-
руватись об’єктивними критерія-
ми, встановленими юридичними 
нормами. Про це писав свого 
часу А. І. Єлістратов: «Розвиток 
адміністративного права повинен 
характеризуватися поступовим 
звуженням меж дискреційних 
повноважень адміністрації» [7, 

с. 27].
Питання процедури притяг-

нення державних службовців до 
дисциплінарної відповідальності 
– одне з важливих для забезпе-
чення законності в царині де-
ржавно-службових відносин. 
Водночас зауважимо, що ця про-
цедура повинна бути встановле-
на адміністративно-правовими 
нормами в рамках вибору варіан-
ту поведінки, визначеного зако-
ном. За браком чітких правових 
приписів суб’єкт, уповноважений 
притягати до дисциплінарної від-
повідальності державного служ-
бовця, позбавлений можливості 
юридично точно кваліфікувати 
конкретне діяння останнього як 
дисциплінарний проступок, вирі-
шуючи на свій розсуд питання 
про наявність проступку, про вид 
дисциплінарного стягнення, що 
підлягає застосуванню, та ін. У 
такому разі виникає ситуація, 
коли в одних випадках вдається 
уникнути відповідальності, що 
порушує сам принцип її невідво-
ротності, а в інших може призвес-
ти до посилення відповідаль-
ності, що суперечить принципам 
справедливості, співрозмірності 
покарання й тяжкості проступку. 
Вбачаємо за необхідне визначи-
ти на законодавчому рівні 
обов’язковий порядок дій при 
притягненні державних службов-
ців до дисциплінарної відпові-
дальності.

Варто відзначити, що в біль-
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шості країн Заходу порядок при-
тягнення до такої відповідаль-
ності державних службовців 
розроблено досить детально. 
Наприклад, у Франції право на-
кладати дисциплінарні стягнення 
належить органу, який вправі 
призначати державного службов-
ця. Рішення про накладення та-
кого стягнення приймається за 
дотриманням низки умов після 
висновку дисциплінарної ради – 
паритетної комісії [6, с. 165]. В 
Україні створення подібної комісії 
для забезпечення проведення 
службового розслідування в де-
ржавному органі передбачено 
ч. 3 ст. 55 Закону України «Про 
державну службу» від 17 листо-
пада 2011 р. (на жаль, поки що 
вказана норма не набрала чин-
ності) [12]. У США, де традиційно 
сильна детальна регламентація 
саме процедурних питань щодо 
публічної влади, існують норми, 
згідно з якими службовець не піз-
ніше ніж за 30 днів до винесення 
стягнення повідомляється про це 
в письмовій формі. У цей період 
він може звернутися за кваліфі-
кованою юридичною допомогою 
або у профспілковий орган за за-
хистом своїх прав [6, с. 168]. З 
нашого погляду, досвід зарубіж-
них країн може стати корисним 
для подальшого вдосконалення 
процедури притягнення держав-
них службовців до дисциплінар-
ної відповідальності в Україні.

У правовій науковій літера-

турі зустрічаються пропозиції про 
прийняття окремого спеціально-
го законодавчого акта, який уре-
гулював би всі питання процеду-
ри й порядку притягнення де-
ржавних службовців до дисциплі-
нарної відповідальності (напри-
клад, Дисциплінарного кодексу 
державних службовців, Закону 
України «Про дисциплінарний 
статут державних службовців» чи 
ін.). Однак, визнаючи наявність 
прогалин у чинному адміністра-
тивному законодавстві щодо рег-
ламентації вказаної процедури, 
все ж таки вважаємо, що прий-
няття самостійного акта про дис-
циплінарну процедуру є недо-
цільним. Адже фундаментальний 
Закон України «Про державну 
службу» не повинен містити ба-
гато бланкетних і відсилочних 
норм. Саме в ньому й мають бути 
закріплені принципи, суб’єкти і 
стадії дисциплінарного провад-
ження, а також послідовність і 
строки процесуальних дій.

У зв’язку із цим, на наше пе-
реконання, треба законодавчо 
встановити норми про дисциплі-
нарне провадження, що стосу-
ються державних службовців, а 
саме щодо: (1) завдань і принци-
пів дисциплінарного проваджен-
ня; (2) учасників останнього, їх 
прав та обов’язків; (3) приводів 
до порушення дисциплінарного 
провадження щодо держслуж-
бовців; (4) послідовності і строків 
реалізації певних процесуальних 
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дій; (5) видів юридичних доку-
ментів, у яких втілюються владні 
рішення стосовно того чи іншого 
етапу дисциплінарного провад-
ження; (6) порядку прийняття, ос-
карження, вступу в силу рішення 
та його виконання. Указані поло-
ження пропонуємо закріпити в 
чинному Законі України «Про де-
ржавну службу». Зауважимо, що 
процесуальні питання щодо по-
рядку, строків, правил докумен-
тування про притягнення де-
ржавних службовців до дисциплі-
нарної відповідальності нале-
жить урегулювати законодавс-
твом для кожної стадії провад-
ження.

У наукових дослідженнях 
проблеми дисциплінарного про-
вадження особливу увагу пра-
вознавці приділяють визначенню 
його стадій і наголошують, що 
найбільш суперечливий характер 
має саме їх відокремлення [Див.: 
1; 3; 13]. Процес реалізації дис-
циплінарної відповідальності, на 
думку Г. В. Атаманчука, включає 
такі стадії: (а) порушення провад-
ження за фактом правопорушен-
ня; (б) розгляд дисциплінарної 
справи; (в) прийняття рішення по 
справі та його виконання; (г) ос-
карження (в разі необхідності) 
цього рішення [2, с. 309]. Поділя-
ючи міркування наведеного вче-
ного, зауважимо, що об‘єднувати 
такі різні за своїми значеннями й 
завданнями, суб’єктами й ре-
зультатами стадії, як прийняття 

рішення по справі та його вико-
нання, недоцільно. Наголосимо 
на тому, що цілі й дії на стадії 
розгляду справи й виконання рі-
шення по справі є різними.

Особливої уваги заслуговує 
позиція І. О. Картузової щодо 
стадійності дисциплінарного про-
вадження. Вона вирізняє такі 
стадії: (а) порушення дисциплі-
нарного провадження; (б) дис-
циплінарна перевірка (розсліду-
вання); (в) розгляд дисциплінар-
ної справи й винесення по ній рі-
шення; (г) виконання рішення; 
(д) перегляд рішення за скаргою; 
(е) перегляд рішення в порядку 
нагляду [8, с. 139]. Частково по-
годжуючись з думкою вченої, га-
даємо, що сутність і мета стадії 
дисциплінарної перевірки поєд-
нані з метою порушення справи, 
а тому розгляд їх як окремих 
стадій є зайвим.

Проаналізувавши зміст нор-
мативно-правових актів і юридич-
ні наукові джерела, ураховуючи, 
що нормативного закріплення 
стадій дисциплінарного провад-
ження щодо державних службов-
ців у чинному Законі України 
«Про державну службу» немає, 
вважаємо за необхідне закріпити 
на законодавчому рівні запропо-
новані вище стадії. Окрім назва-
них (порушення й розслідування 
справи про дисциплінарний про-
ступок, розгляд справи і прийнят-
тя рішення, виконання рішення 
по справі, перегляд рішення за 
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скаргою) ще слід передбачити 
стадію дострокового зняття дис-
циплінарного стягнення з де-
ржавного службовця. Указана 
стадія свідчить про дострокове 
досягти мети накладення такого 
стягнення й підвищить рівень 
правосвідомості державного 
службовця.

Підсумовуючи викладене, 
підкреслимо, що інститут дис-
циплінарного провадження щодо 
державних службовців, як склад-
ник у структурі адміністративного 
процесу, має бути врегульований 
виключно адміністративними 
нормами (зокрема, в Законі Ук-
раїни «Про державну службу»). 

Детальна регламентація процесу 
притягнення державних службов-
ців до дисциплінарної відпові-
дальності дозволить втілити в 
життя всі позитивні теоретичні 
напрацювання стосовно принци-
пів, стадій і строків дисциплінар-
ного провадження. А внесення 
відповідних змін до вказаного За-
кону й усунення висвітлених про-
галин в адміністративному зако-
нодавстві сприятиме розвитку й 
удосконаленню дисциплінарного 
провадження стосовно держав-
них службовців, а також подаль-
шому розширенню демократич-
них гарантій захисту прав та сво-
бод людини і громадянина.
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О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Зуй В. В.
Статья посвящена исследованию порядка привлечения государственных 

служащих к дисциплинарной ответственности. Определено место дисциплинар-
ного производства в структуре административного процесса. Осуществлен обзор 
законодательства, регулирующего дисциплинарное производство в отношении 
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государственных служащих. Исследованы права субъектов, уполномоченных на-
лагать дисциплинарные взыскания, и отмечена необходимость сужения их дис-
креционных полномочий. Полученные выводы воплощены в предложениях для 
нормативного закрепления в законодательстве.

Ключевые слова: государственные служащие, порядок привлечения к дис-
циплинарной ответственности, дискреционные полномочия.

ON THE PROCEDURE OF PUBLIC SERVANTS TO BRING DISCIPLINARY
Zuy V. V.

The article studies the procedure for bringing public servants disciplined. The 
place of the disciplinary proceedings in the structure of the administrative process. Done 
review of the legislation governing the disciplinary proceedings against public servants. 
The legal entities authorized to impose disciplinary sanctions, and stressed the need 
to narrow their discretionary powers. These conclusions embodied in the proposals for 
regulatory consolidation in the legislation.

Key words: public servants, the procedure for disciplinary responsibility, 
discretion.
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У ПОШУКАХ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІКСАЦІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У статті розглянуто існуючі варіанти фіксації адміністративної відповідаль-
ності у сфері житлово-комунального господарства в різних країнах. Виділено ос-
новні моделі такої фіксації. На підставі теоретичних положень і практичного досві-
ду запропоновано оптимальну модель для України.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, житлово-комунальне гос-
подарство, Кодекс про адміністративні правопорушення, міжнародний досвід.

Становлення сучасного ук-
раїнського суспільства не-
розривно пов’язано з розвитком 
і ускладненням соціальних та 

економічних процесів, що, у свою 
чергу, відбивається на пробле-
мах їх належного регулювання, 
забезпеченні законності в усіх 
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сферах суспільного життя. Поряд 
із цим важливу роль у зазначених 
процесах відіграє інститут юри-
дичної відповідальності, як один 
з фундаментальних правових 
явищ, без якого взагалі немож-
ливо уявити собі існування права 
як нормативної системи. Чим 
складнішими стають суспільні 
відносини, що зазнають правово-
го впорядкування, тим яскравіше 
виявляється роль юридичної від-
повідальності в цьому процесі. 
Численні обмеження, в рамках 
яких доводиться жити і працюва-
ти сучасній людині, зумовлюють 
необхідність існування ефектив-
ної системи забезпечення дотри-
мання різних обмежень і часто за 
допомогою примусових заходів. 
Одним з елементів такої системи 
і є юридична відповідальність 
[11, c. 29].

Адміністративна відпові-
дальність − один з видів юридич-
ної відповідальності, яка порівня-
но з іншими видами останньої 
(зокрема, кримінальної, дис-
циплінарної й матеріальної) має 
певні відмінності. По-перше, вона 
застосовується до осіб, не 
пов’язаних службовою залежніс-
тю з органами й посадовими осо-
бами, уповноваженими на її ви-
користання й наділеними для 
цього державно-владними пов-
новаженнями. По-друге, закон 
чітко визначає, що визнається 
адміністративним правопору-
шенням, а також можливі види 

покарань, суб’єктів відповідаль-
ності й органи (посадових осіб), 
які уповноважені застосовувати 
адміністративне покарання. По-
третє, правообмеження, пов’язані 
з використанням заходів ад-
міністративної відповідальності, 
для особи є менш суворими, ніж, 
наприклад, застосування заходів 
відповідальності кримінальної. 
По-четверте, процедура застосу-
вання адміністративної відпові-
дальності більш оперативна, ніж 
у кримінальному процесі. Незва-
жаючи на наявні відмінності ад-
міністративної відповідальності 
від інших видів юридичної від-
повідальності, загальним для 
всіх її видів є те, що вона настає 
лише за наявності правопору-
шення [13].

Безсумнівним є те, що ад-
міністративна відповідальність 
становить собою важливий інс-
трумент охорони й захисту пра-
вопорядку, забезпечення закон-
ності, виховання громадян у дусі 
точного й неухильного додержан-
ня законів, поваги до прав, честі 
й гідності інших громадян, до пра-
вил співжиття, сумлінного вико-
ристання своїх обов’язків, від-
повідальності перед суспільс-
твом. Це, безперечно, повною 
мірою може бути віднесено й до 
сфери житлово-комунального 
господарства (далі – ЖКГ) як до 
однієї з найбільш значущих для 
забезпечення належної жит-
тєдіяльності людини. Ось чому, 
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з нашого погляду, одним із най-
важливіших концептуальних по-
ложень, яке слід ураховувати при 
характеристиці адміністративної 
відповідальності в досліджуваній 
сфері, є те, що у своїх відносинах 
з громадянами органам держав-
ної влади належить виходити з 
примату прав людини як найбіль-
шої цінності в демократичному 
суспільстві. Саме вона має стати 
головним суб’єктом права. Ніякі 
довгострокові або тимчасові де-
ржавні чи громадські інтереси не 
можуть бути поставлені вище ін-
тересів людини. Головним за-
вданням усіх органів державної 
виконавчої влади має бути ефек-
тивна робота для створення 
сприятливих умов для повної ре-
алізації її прав. Тому зі змісту за-
конодавства про адміністративні 
правопорушення, як наголошує 
С. Тараненко, має випливати, що 
людина існує для держави, а де-
ржава − для людини, для забез-
печення охорони її свобод і за-
конних інтересів як її невід’ємних 
природних прав [14].

Актуальність і важливість пи-
тань, пов’язаних з реалізацією 
адміністративної відповідаль-
ності у розглядуваній царині, зу-
мовлюється зростанням числа 
правопорушень в останній. Свід-
ками цього явища стає більшість 
населення, адже такі правопору-
шення мають масовий і в низці 
випадків явний характер.

Слід зазначити, що проблемі 

адміністративної відповідаль-
ності протягом становлення й 
розвитку науки адміністративно-
го права завжди приділялась 
особлива увага. Але при цьому 
питання адміністративної відпові-
дальності у сфері ЖКГ залиша-
лися поза увагою науковців і 
практично в юридичній науці не 
досліджувалися. Вважаємо, що 
за сучасних умов це питання пот-
ребує свого належного осмис-
лення. Для всебічного аналізу 
зазначеної проблеми важливо 
врахувати досвід як український, 
так і держав ближнього за-
рубіжжя. Досліджуючи зарубіж-
ний досвід, навмисно робимо ак-
цент на країнах колишнього 
СРСР, що аргументується низ-
кою чинників. По-перше, структу-
ра житлового фонду цих держав 
і порядок надання в них житлово-
комунальних послуг багато в 
чому схожі з національними. По-
друге, отримавши незалежність, 
ці держави опинилися в рівних 
стартових умовах розвитку ЖКГ, 
що робить вивчення їх позитив-
ного досвіду стосовно досліджу-
ваних питань особливо цінними 
для України. По-третє, підґрун-
тям для всіх кодексів союзних 
республік про адміністративні 
правопорушення були Основи 
законодавства Союзу РСР і со-
юзних республік про адміністра-
тивні правопорушення від 23 жов-
тня 1980 р. [1; 1980. – № 44. – 
Ст. 910]. З урахуванням остан-
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нього важливим для дослідження 
є подальший розвиток законо-
давства країн колишнього СРСР 
з розглядуваних питань.

Аналіз кодексів про ад-
міністративні правопорушення 
(далі − КпАП) низки країн указав 
на різні варіанти регламентації 
відповідальності в досліджуваній 
сфері, які формулюються з ура-
хуванням розгляду ЖКГ як комп-
лексної галузі, до складу якої вхо-
дять 4 підгалузі: житлове госпо-
дарство; комунальне господарс-
тво; благоустрій (господарство 
дорожнє, зелене, вуличне ос-
вітлення, санітарна очистка те-
риторій та ін); побутове обслуго-
вування (лазні, пральні, ритуаль-
не обслуговування та ін.) Подібна 
структура ЖКГ виділяється біль-
шістю учених і з урахуванням 
аналізу національного законо-
давства підтримується й нами 
[10].

КпАП Російської Федерації 
(далі − РФ) не містить окремої 
глави, присвяченої правопору-
шенням у сфері ЖКГ. Різні від-
повідні склади розміщені в розді-
лах, які регулюють відповідаль-
ність в інших сферах відносин. У 
розд. 6, що регламентує ад-
міністративні правопорушення, 
що посягають на здоров’я, сані-
тарно-епідеміологічне благопо-
луччя населення й суспільну мо-
ральність, це ст. 6.4 «Порушення 
санітарно-епідеміологічних вимог 
до експлуатації житлових при-

міщень і громадських приміщень, 
будівель, споруд і транспорту» і 
ст. 6.5 «Порушення санітарно-
епідеміологічних вимог до питної 
води». У гл. 7, що регулює ад-
міністративні правопорушення в 
галузі охорони власності, це 
ст. 7.22 «Порушення правил ут-
римання та ремонту житлових 
будинків і (або) житлових при-
міщень» і ст. 7.23 «Порушення 
нормативів забезпечення насе-
лення комунальними послуга-
ми». У гл. 14 «Адміністративні 
правопорушення в галузі підпри-
ємницької діяльності» − ст. 14.4 
«Продаж товарів, виконання 
робіт чи надання населенню пос-
луг неналежної якості або з пору-
шенням установлених законо-
давством РФ вимог», ст. 14.6 
«Порушення порядку ціноутво-
рення» і ст. 14.7 «Обман спожи-
вачів» ті ін. [6]. В аспекті розгля-
дуваного питання важливими ба-
чаться й положення ст. 2.1 і 2.10 
КпАП РФ. Перша, визначаючи 
адміністративне правопорушен-
ня, визнає його суб’єктом фізичну 
або юридичну особу. Друга, за-
кріплюючи особливості ад-
міністративної відповідальності 
юридичних осіб, установлює, що 
юридичні особи підлягають ад-
міністративній відповідальності 
за вчинення адміністративних 
правопорушень у випадках, пе-
р е д б а ч е н и х  с т а т т я м и 
розд. II КпАП РФ чи законами 
суб’єктів Російської Федерації 



11�2013/124

Адміністративне і фінансове право
про адміністративні правопору-
шення. Таким чином, на відміну 
від низки подібних статей КпАП 
інших країн, Кодекс РФ про ад-
міністративні правопорушення не 
містить вичерпного переліку 
складів адміністративних право-
порушень, зокрема у сфері 
ЖКГ.

Схожими в регламентації 
відповідальності у сфері ЖКГ ви-
явилися КпАП Республіки Казах-
стан і Бєларусь [3; 2]. У кодексах 
цих країн теж немає окремого 
розділу, який закріплює відпові-
дальність у досліджуваній нами 
сфері ЖКГ. При цьому є розділи, 
що регулюють відповідальність у 
деяких підгалузях житлово-кому-
нального господарства. Так, 
КпАП Республіки Бєларусь у 
гл. 21 розкриває адміністративні 
правопорушення в галузі архітек-
турної, містобудівельної й буді-
вельної діяльності, благоустрою 
й користування житловими при-
міщеннями, а гл. 20 − адміністра-
тивні правопорушення порядку 
використання паливно-енерге-
тичних ресурсів. Окремі ж статті 
розміщуються в інших розділах, 
зокрема, у гл. 12 «Адміністратив-
ні правопорушення в галузі під-
приємницької діяльності» (статті 
12.4, 12.10, 12.16, 12.17: стосов-
но порушення встановленого по-
рядку формування й застосуван-
ня цін (тарифів); порушення вста-
новленого порядку укладання й 
виконання договорів на придбан-

ня, будівництво й реконструкцію 
житлових приміщень; обману 
споживачів; порушення правил 
торгівлі й надання послуг насе-
ленню); у гл. 23 «Адміністративні 
правопорушення проти порядку 
управління» (ст. 23.78 «Пору-
шення житлового законодавства 
«) та деякі інші.

Дещо більш спеціалізовано 
за підгалузями ЖКГ адміністра-
тивна відповідальність фіксуєть-
ся в КпАП Республіки Казахстан. 
Це гл. 16-1 «Адміністративні пра-
вопорушення в галузі енергозбе-
реження й підвищення енерго-
ефективності» і гл. 18 «Ад-
міністративні правопорушення у 
сфері архітектурно-будівельної 
діяльності». У багатьох інших 
розділах (10, 12 − 15, 19) значна 
кількість статей регламентує від-
повідальність за порушення ок-
ремих інститутів ЖКГ (ст. 83 «Об-
меження права вільного пересу-
вання й вибору місця проживан-
ня»; ст. 127 «Незаконне підклю-
чення, використання енергії або 
води»; ст. 147-6 «Порушення по-
рядку реалізації (продажу) елек-
тричної енергії»; ст. 159 «Обман 
споживачів» і т. д.).

Примітно, що КпАП і Казах-
стану (ст. 31, 36), і Бєларусі 
(ст. 4.1, 4.8) у числі суб’єктів ад-
міністративного правопорушення 
називають юридичну особу. Ос-
тання несе адміністративну від-
повідальність, якщо це передба-
чено Особливою частиною за-
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значених кодексів. Таким чином, 
аналіз статей КпАП Республік Ка-
захстану й Бєларусі дозволяють 
зробити висновок, що виключно 
норми вказаних кодексів можуть 
установлювати адміністративну 
відповідальність як для фізичних, 
так і для юридичних осіб, у тому 
числі й у сфері ЖКГ.

Можна виділити модель за-
кріплення відповідальності у 
сфері ЖКГ в КпАП Республік 
Молдова й Таджикистан [4; 5]. 
Кодекси про адміністративні пра-
вопорушення цих країн у своїй 
структурі мають окремі глави, 
присвячені відповідальності у цій 
царині. У КпАП Республіки Мол-
дова − це гл. X «Правопорушен-
ня в галузі промисловості, будів-
ництва, енергетики, житлово-ко-
мунального господарства та бла-
гоустрою території», у КпАП Рес-
публіки Таджикистан – гл. 25 
«Адміністративні правопорушен-
ня в галузі забезпечення прав 
громадян на житло, житлово-ко-
мунального господарства та бла-
гоустрою». У деяких розділах є 
також невелика кількість статей, 
присвячених окремим питанням 
адміністративної відповідаль-
ності у сфері житлово-комуналь-
ного господарства (наприклад, 
ст. 114 КпАП Таджикистану вста-
новлює відповідальність за пору-
шення санітарно-епідеміологіч-
них вимог до експлуатації житло-
вих і громадських приміщень, 
будівель і споруд; ст. 158 КпАП 

Молдови йменується «Порушен-
ня правил утримання собак, котів 
та інших тварин»). Але в цілому 
норми відповідальності у цій 
сфері аналізованих кодексів 
практично в повному обсязі роз-
міщуються в окремих розділах.

КпАП й Республік Молдова 
й Таджикистан у числі суб’єктів 
адміністративного правопору-
шення називають як фізичних, 
так і юридичних осіб. І так само, 
як у випадку з Кодексами Казах-
стану й Бєларусі, КпАП Молдови 
й Таджикистану є єдиними дже-
релами свого національного за-
конодавства, що встановлюють, 
яке саме діяння є адміністратив-
ним правопорушенням і яка існує 
відповідальність за їх учинення.

Нарешті, остання можлива 
модель, існуюча в КаАП Турк-
меністану й України. Як і в попе-
редній моделі, у структурі КпАП 
цих країн є окрема глава, присвя-
чена відповідальності у сфері 
ЖКГ [Див.: 8; 9]. Примітним є той 
факт, що ці глави мають як одна-
ковий номер – гл. 11, так і одна-
кову назву – «Адміністративні 
правопорушення у сфері житло-
вих прав громадян, житлово-ко-
мунального господарства і бла-
гоустрою». Пояснюється це тим, 
що ці 2 діючих кодекси прийняті 
ще за часів існування СРСР (при-
чому обидва прийняті у грудні 
1984 р.) Особливістю цієї моделі 
є те, що суб’єктами адміністра-
тивних правопорушень КпАП цих 
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двох держав називають лише фі-
зичних осіб. Інакше кажучи, за 
порушення статей гл. 11 аналізо-
ваних КпАП відповідальність мо-
жуть нести тільки фізичні особи. 
Адміністративна ж відповідаль-
ність юридичних осіб у сфері ЖКГ 
регулюється іншими законами 
(наприклад, Законами України 
«Про теплопостачання» [1; 2005. 
– № 28. – ст. 373], «Про електро-
енергетику» [1; 1998. – № 1. – 
ст. 1]). Ураховуючи той факт, що 
законодавство про адміністра-
тивні правопорушення цих країн 
складається з КпАП та інших за-
конів (ст. 2 в обох випадках), на-
віть відповідальність фізичних 
осіб у сфері ЖКГ може вводити-
ся іншими законами.

Із 1 січня 2014 р. в Турк-
меністані набуває чинності новий 
Кодекс про адміністративні пра-
вопорушення. Фіксація відпові-
дальності у сфері ЖКГ здійс-
нюється аналогічним чином − в 
окремій главі, причому в Кодексі 
1984 р. – це гл. 11, а в новому – 
гл. 16, яка, втім, має таку ж назву 
[7]. Надзвичайно важливим вба-
чається введення в новому КпАП 
Туркменістану статті, що вста-
новлює відповідальність за пору-
шення одного з конституційних 
прав громадян − недоторканності 
житла (ст. 341). З набранням чин-
ності нового Кодексу модель за-
кріплення відповідальності в роз-
глядуваній царині Туркменістану 
буде аналогічною моделям КпАП 

Республік Молдова і Таджикис-
тан, оскільки, крім наявності ок-
ремої глави, цей Кодекс − це єди-
ний акт своєї країни, який перед-
бачатиме адміністративну від-
повідальність у сфері ЖКГ.

Аналіз вищевказаних моде-
лей дозволяє зробити висновок 
про найбільш оптимальне закріп-
лення адміністративної відпові-
дальності в досліджуваній сфері. 
З нашого погляду, це модель, де 
норми адміністративної відпові-
дальності у ЖКГ у повному обсязі 
сконцентровані в окремій главі 
КпАП, про що свідчать як теоре-
тичні положення, так практичний 
досвід.

Як відомо, критерієм роз-
міщення складів адміністратив-
них правопорушень у главах 
КпАП є родовий об’єкт. Із цієї точ-
ки зору надзвичайно важливо 
виділити окрему главу, що міс-
тить відповідальність у сфері 
ЖКГ. Обґрунтовується це тим, 
що, по-перше, остання є однією 
з найважливіших сфер народно-
го господарства, оскільки вона 
пов’язана з наданням послуг, що 
мають визначальне значення 
фактично для всього населення 
України. По-друге, вона суттєво 
впливає на економічні процеси 
(зокрема, на міграцію, інвестицій-
ну привабливість регіону, ство-
рення нових підприємств та ін.). 
По-третє, порушення прав грома-
дян у цій сфері багато в чому зу-
мовлюється зростанням певної 
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соціальної напруги, що стає 
підґрунтям для виникнення со-
ціальних конфліктів і певною 
мірою служить індикатором став-
лення громадян до відповідних 
державних інституцій. Отже, виді-
лення такого родового об’єкта, як 
суспільні відносини у сфері жит-
лово-комунального господарс-
тва, підкреслить особливу важ-
ливість цієї царини для держави 
й суспільства.

Запропонована нами мо-
дель буде оптимальною і з точки 
зору практики. Так, відсутність 
спеціальної глави, присвяченої 
порушенням у сфері ЖКГ, може 
призвести до того, що різні конт-
ролюючі органи прагнутимуть 
кваліфікувати протиправні дії за 
тими статтям КпАП, за якими 
вони компетентні порушувати 
справи про адміністративні пра-
вопорушення. І як наслідок − за 
одне й те саме правопорушення 
різні контролюючі органи можуть 
притягти можливого порушника 
за різними статтями КпАП. Цей 
аспект розглядався і юридичній 
науковій літературі.

Звертаючись до практики в 
Російській Федерації зауважимо, 
що за порушення нормативів, ус-
тановлених у сфері ЖКГ, зустрі-
чається притягнення до ад-
міністративної відповідальності 
за правопорушення в царині охо-
рони власності (статті 7.22; 7.23 
КпАП РФ), підприємницької діяль-
ності (ч. 1 ст. 14.4, ч. 2 ст. 14.6, 

статті 14.7, 14.8), навколишнього 
природного середовища і приро-
докористування (ст. 8.2), за по-
рушення, що посягають на 
здоров’я, санітарно-епідеміоло-
гічне благополуччя населення й 
суспільну моральність (статті 6.4 
і 6.5), на громадський порядок і 
громадську безпеку (ст. 20.4). По-
дача питної води, що не відпові-
дає санітарно-епідеміологічним 
вимогам, може бути кваліфікова-
на за ст. 6.5 КпАП РФ («Порушен-
ня санітарно-епідеміологічних 
вимог до питної води»); ст. 7.23 
(«Порушення нормативів забез-
печення населення комунальни-
ми послугами») або ч. 2 ст. 14.4 
(«... надання населенню послуг з 
порушенням вимог технічних рег-
ламентів і санітарних правил...»). 
Для цих 3-х складів визначені різ-
ні терміни давності притягнення 
до адміністративної відповідаль-
ності й різні органи, уповноважені 
здійснювати таке притягнення 
[12].

Таким чином, регулювання 
адміністративної відповідаль-
ності у сфері ЖКГ окремою гла-
вою дозволить закріпити коло ор-
ганів, уповноважених притягати 
правопорушників до адміністра-
тивної відповідальності й чітко 
зафіксувати цей процес.

Зазначимо, що з набранням 
чинності 1 січня 2014 р. нового 
Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення Туркменістану, Ук-
раїна залишиться єдиною з 
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аналізованих вище держав, де 
діятиме КпАП, прийнятий ще за 
часів існування СРСР. Тому 
розроблення і прийняття нового 
Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення має надз-
вичайно важливе значення для 
регулювання відповідних питань 
з урахуванням вимог сьогоден-
ня.
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В ПОИСКАХ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ФИКСАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кущ А. Є.
В статье рассмотрены различные варианты фиксации административной 

ответственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в разных странах. 
Выделены основные модели такой фиксации. На основании теоретических поло-
жений и практического опыта предложено оптимальную модель для Украины.

Ключевые слова: административная ответственность, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, Кодекс об административных правонарушениях, международный 
опыт.

IN SEARCH OF AN OPTIMAL MODEL OF FIXING ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Kushch O. E.
The article describes the various options for fixing the administrative responsibility 

for housing and communal services in different countries. The basic model of such a 
fixation. On the basis of theory and practical experience suggested an optimal model 
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ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Вивчено й охарактеризовано основні принципи державної контрольної діяль-
ності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, сформульовано поняття контролю 
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Процес розбудови в Україні 
демократичної, соціальної, пра-
вової держави, головним завдан-
ням якої є утвердження й гаран-
тування прав та свобод людини, 
безпосередньо пов’язаний з не-
обхідністю забезпечення розвит-
ку соціально-економічних відно-
син та їх регулювання відповідно 
до конституційних засад і чинно-
го законодавства. Контроль, як і 
будь-який інший різновид право-
вої діяльності, має певну органі-
заційно-правову структуро-
ваність, організаційно-правовий 
механізм його здійснення, що 
складається з елементів, що ста-
новлять собою відповідні принци-

пи.  Виступаючи загально-
обов’язковою вимогою, останні 
виконують певну регулятивну 
функцію й безпосередньо впли-
вають на суспільні відносини. Ось 
чому одним з важливих завдань 
юридичної науки є дослідження, 
пізнання і практичне впроваджен-
ня принципів такого механізму.

Основними завданнями да-
ної публікації є вивчення і прак-
тичне застосування принципів 
державного контролю в царині 
обігу наркотичних засобів, ви-
світлення розвитку контрольних 
відносин між контролюючим 
суб’єктом і контрольованим 
об’єктом, показ різноманітних 



12�2013/124

Адміністративне і фінансове право
форм їх прояву при окресленні 
цілей, розроблення стратегічних 
напрямків розвитку й відповідних 
тактичних планів, підкреслення 
потреб створення необхідних 
умов для функціонування сфери 
антинаркотичної діяльності. (У 
подальшому, якщо інше спе-
ціально не застережено, вжи-
вається термін «наркотичні засо-
би», який означає сукупність – 
наркотичних засоби, психо-
тропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів. Це стосується й на-
зви статті). Визначення принципів 
державної контрольної діяль-
ності, пов’язаної з обігом нарко-
тичних засобів, має важливе зна-
чення для формування, узгодже-
ності й функціонування всіх еле-
ментів, які складають контроль-
ний механізм з дотримання за-
конності у цій сфері.

Принципи загального де-
ржавного контролю тією чи іншою 
мірою розкрит і  в  роботах 
В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, 
Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, 
В. М. Горшеньова, С. В. Ківало-
ва, І. Б. Шахова та інших учених. 
Принципи різних видів державно-
го контролю досліджувалися 
О. В. Шоріною, Л. К. Вороновою, 
Л. А. Савченко, Н. В. Карнарук, 
С. С. Вітвицьким, В. Ю. Кобринсь-
ким та іншими адміністративіста-
ми. Наукові напрацювання мають 
різну глибину аналізу принципів 
державного контролю: одні вчені 
їх лише перелічують, не розкри-

ваючи їх сутності, дехто нама-
гається навести їх класифікацію. 
Проте належного вивчення при-
нципів державного контролю, 
пов’язаного з обігом наркотичних 
засобів, ні в науковій, ні в нав-
чальній юридичній літературі не 
існує, що й зумовило мету цієї 
статті.

Перш за все варто звернути-
ся до етимології самого терміна 
«принцип», який походить від 
лат. «principium» (основа, поча-
ток) і згідно зі Словником іншо-
мовних слів трактується як (а) ос-
новне, вихідне положення теорії, 
вчення тощо; (б) керівна ідея, ос-
новне правило діяльності ; 
(в) внутрішнє переконання, пог-
ляд, що визначає норму поведін-
ки; (г) основа устрою, дії будь-
якого механізму, приладу [13, 
с. 409]. Філософська довідкова 
література тлумачить принцип як 
центральне поняття, підгрунтя 
системи, узагальнення й поши-
рення будь-якого положення на 
всі явища тієї галузі, з якої даний 
принцип було абстраговано [16, 
с. 362]. У Юридичній енциклопе-
дії цей термін розглядається з 
фр. «principe», lat. «principium» 
(початок, основа): (а) основні за-
сади, вихідні ідеї, що характери-
зуються універсальністю, загаль-
ною значущістю, вищою імпера-
тивністю й віддзеркалюють сут-
тєві положення теорії, вчення, 
науки, системи внутрішнього й 
міжнародного права, політичної, 
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державної чи громадської органі-
зації; (б) внутрішнє переконання 
людини, що визначає її ставлен-
ня до дійсності [18, с. 110, 111].

Як підкреслює О. В. Шоріна, 
принципи контролю є «організа-
ційними і правовими засадами 
організації та здійснення контро-
лю, що забезпечують його ре-
зультативність» [17, с. 61]. 
Т. О. Коломоєць і П. С. Лютіков 
зазначають, що в більшості нау-
кових робіт із цієї проблематики 
ставиться наголос на принципах 
контролю як «на керівних ідеях». 
Принцип виступає «загально-
обов’язковою вимогою… відіграє 
роль регулятора суспільних від-
носин… є самостійним структур-
ним елементом права». При ць-
ому визначальною для нього слу-
жить функція загальнонорматив-
ного орієнтиру з наступною конк-
ретизацією у відповідних право-
вих нормах [8, с. 68, 69]. Як бачи-
мо, в більшості дефініцій принцип 
виступає основним елементом, 
керівною ідеєю, організаційними 
і правовими підвалинами здійс-
нення державного контролю.

Слід погодитися з Д. В. Лу-
ченком, що при трактуванні по-
няття «принципи контролю» не-
обхідно: (а) враховувати найваж-
ливіші, об’єктивно необхідні про-
яви контролю, що відбивають 
його природу, спрямованість і 
специфіку; (б) відтворювати ме-
тодологічні вимоги, що постійно 
виявляються й використовуються 

у процесі проведення контролю, 
сприяють на практиці підвищен-
ню його ефективності [10, с. 97, 
98].

На нашу думку, доцільно 
звернути увагу на призначення 
принципів державного контролю 
у сфері обігу наркотичних за-
собів, а саме: (а) здійснювати 
узагальнене закріплення його за-
сад; (б) забезпечувати однотипо-
ве формулювання норм, що рег-
ламентують процедури контроль-
ної діяльності та її межі; (в) дома-
гатися впливу на суспільні відно-
сини шляхом установлення засад 
здійснення контролю.

Формулюючи принципи де-
ржавного контролю, пов’язаного 
з обігом наркотичних засобів, 
потрібно спиратися на те, що пер-
шоосновою, базисом постають 
загальні його принципи. Разом із 
тим треба враховувати й деякі 
особливості прояву державної 
контрольної діяльності у цій 
сфері, зумовлені специфікою під-
контрольного об’єкта.

Отже, вихідну конструкцію 
«принципи державного контролю 
діяльності, пов’язаної з обігом 
наркотичних засобів» цілком ло-
гічно розглядати як керівну, ос-
новноположну ідею, що концент-
рує в собі досягнення науки і 
практики, відтворює інтереси сус-
пільства, виконує роль загально-
го нормативного орієнтиру у здій-
сненні такої діяльності держав-
них органів, спрямовану на її 



12�2013/124

Адміністративне і фінансове право
вдосконалення й ефективність.

Термін «принципи» у юри-
дичному науковому середовищі 
вивчається здебільшого в контек-
сті його прив’язки до права в ці-
лому (принципи права, принципи 
певної галузі) або ж до конкретної 
діяльності. Так, О. П. Рябченко 
розглядає їх у теорії управління 
як закономірність, взаємозв’язок 
системи онтологічних елементів, 
яким притаманна об’єктивність і 
універсальність [15, с.  30]. 
В. К. Колпаков розуміє принципи 
як пізнані наукою і практикою по-
зитивні закономірності, охаракте-
ризовані (зафіксовані, закріплені) 
у відповідних поняттях [9, с. 21, 
22]. З точки зору Ю. П. Битяка, 
основні принципи державного 
контролю − це універсальність, 
систематичність, безсторонність, 
реальність, дієвість, оператив-
ність, результативність, гласність 
[1, с. 219]. В. Б. Авер’янов ними 
вважає об’єктивність, дієвість, 
гласність, систематичність і регу-
лярність [7, с. 225]. О. М. Бандур-
ка й М. М. Тищенко серед при-
нципів контрольної діяльності на-
зивають гласність, оперативність, 
економічність, дієвість, система-
тичність, професіоналізм і компе-
тентність здійснення контрольної 
діяльності, а також пріоритетну 
спрямованість контролю на до-
тримання прав і законних інтере-
сів громадян [2, с. 216]. О. Ф. Ан-
дрійко, досліджуючи організацій-
но-правові проблеми державного 

контролю у сфері виконавчої вла-
ди, до принципів контролю відно-
сить системність, систематич-
ність, законність, дієвість, глас-
ність і прозорість [3, с. 28].

В. М. Гаращук відчутно роз-
ширив перелік принципів і нази-
ває ними: законність, коректність, 
централізм, планову організацію 
діяльності контролюючих органів, 
професіоналізм, зрозумілість, на-
уковість, відповідність заходів 
впливу, що застосовуються до 
порушників, які чинили правопо-
р у ш е н н я ,  р е а л ь н і с т ь , 
об’єктивність, повноту, комплек-
сність, суттєвість, корисність, не-
упередженість, доброзичливість, 
універсальність, систематич-
ність, дієвість, оперативність, ре-
зультативність, гласність, офіцій-
ність, взаємодію спеціалізованих 
контролюючих органів між собою 
і з правоохоронними органами, 
раціональний розподіл контроль-
них повноважень між контролю-
ючими органами, концентрацію, 
допомогу підконтрольній струк-
турі у виправленні помилок, тягар 
збирання доказів, відповідаль-
ність контролюючого органу пе-
ред державою й підконтрольною 
структурою за об’єктивність кон-
тролю, раптовість [5, с. 98−106]. 
Наведений варіант класифікації 
принципів державного контролю, 
на наше переконання, досить 
повно і всебічно розкриває заса-
ди контрольної діяльності, охоп-
люючи всі стадії її здійснення.
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Серед принципів контролю в 
певній галузі доцільно вказати на 
нижченаведені. Так, П. Д. Мат-
вієнко серед принципів контролю 
за діяльністю органів місцевого 
самоврядування виділяє: верхо-
венство права, законність, 
об’єктивність, обґрунтованість, 
систематичність, системність, 
гласність, науковість, професіо-
налізм, неупередженість, цілес-
прямованість, результативність, 
всебічність, повноту, оператив-
ність, економність та ін. [12, 
с. 237]. О. П. Гетманець наво-
дить такий перелік принципів де-
ржавного контролю в бюджетно-
му процесі: законність, відпові-
дальність, раціональність, до-
стовірність, професійність, неза-
лежність, взаємодія, допомога й 
результативність [6]. А. В. Мамі-
шев з огляду на завдання й пов-
новаження фінансового контро-
лю називає такі основні принци-
пи, як систематичність, оператив-
ність, об’єктивність, дієвість і 
гласність [11, с. 7].

З урахуванням наведеного 
можемо запропонувати перелік 
принципів державної контрольної 
діяльності, пов’язаної з обігом 
наркотичних засобів в Україні: за-
конність, коректність, централізм, 
плановість, професіоналізм, на-
уковість, об’єктивність, повнота, 
дієвість, гласність, систематич-
ність, регулярність, оператив-
ність, результативність, ефектив-
ність, взаємодія, неуперед-

женість, комбінування, відпові-
дальність контролюючого органу 
(посадової особи) перед держа-
вою за результати контролю та 
ін. Розглянемо основні з них.

Принцип законності − один 
з головних у контрольній діяль-
ності, пов’язаній з обігом нарко-
тичних засобів. Він є конституцій-
ним, конкретизується у відповід-
них нормативних актах. Стаття 6 
Основного Закону України вка-
зує, що органи законодавчої, ви-
конавчої й судової влади здійс-
нюють свої повноваження у вста-
новлених Конституцією межах і 
відповідно до законів України [4; 
1996 – № 30. – Ст. 141]. Закон-
ність постає у декількох вимірах 
як принцип (а) здійснення держа-
вою владних повноважень, (б) по-
ведінки фізичних і юридичних 
осіб у сфері права, (в) побудови 
системи нормативних актів, а та-
кож (г) соціально-політичного 
життя, що визначає реальність 
писаного права і ступінь його вті-
лення [18, с. 498]. Розглядуваний 
принцип виражається в тому, що 
він регламентується правовими 
нормами. Його основне завдання 
− перевірка дотримання законо-
давства у сфері обігу наркотич-
них засобів, попередження пра-
вопорушень. Це означає, що кон-
троль повинен провадитись: (а) у 
межах повноважень органу, здій-
снюючого цей контроль; (б) з до-
триманням необхідної процедури 
і строків її виконання; (в) з на-
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лежним юридичним закріплен-
ням етапів і результатів контро-
лю.

ДСКН України очолює Голо-
ва, який призначається на посаду 
за поданням Прем’єр-міністра Ук-
раїни і звільняється з неї Прези-
дентом. Він здійснює керівництво 
діяльністю ДСКН, несе персо-
нальну відповідальність перед 
Президентом, Верховною Радою 
України, Кабінетом Міністрів Ук-
раїни за виконання покладених 
на цей орган завдань і функцій 
(п. 11). ДСКН провадить добір 
кадрів у свій апарат, формує кад-
ровий резерв, організовує роботу 
з підготовки, перепідготовки й 
підвищення кваліфікації держав-
них службовців і працівників апа-
рату служби та її територіальних 
органів (п. 5).

Упровадженню законності 
сприяє те, що чинне законодавс-
тво наділяє Державну службу Ук-
раїни з контролю за наркотиками 
(далі – ДСКН України) повнова-
женнями щодо організації розгля-
ду звернень громадян з питань, 
що належать до сфери її управ-
ління (пп. 5 п. 5) [14; 2011. – 
№ 29. – Ст. 1263].

Принципи об’єктивності й 
компетентності − специфічні 
принципи державного контролю. 
Об’єктивність висновків посадов-
ців органів контролю в царині обі-
гу наркотичних засобів забезпе-
чується встановленням відповід-
них кваліфікаційних вимог до 

осіб, які претендують на певні по-
сади. Існування принципу компе-
тентності – об’єктивне прийняття 
конкретного рішення у досліджу-
ваній сфері посадовцем контро-
люючого органу, який має бути 
професіоналом своєї справи. 
Професіоналізм передбачає на-
явність фахової підготовки конт-
ролера, що унеможливлює вве-
дення в оману органу контролю 
(посадової особи) з боку підкон-
трольної структури. Цей принцип 
є запорукою об’єктивності й ре-
альності контролю, що забезпе-
чується наявністю необхідних 
кваліфікованих кадрів у ДСКН Ук-
раїни. Отже, принцип компетен-
тності полягає в тому, що пра-
цівники контролюючих органів у 
сфері обігу наркотичних засобів 
повинні бути висококваліфікова-
ними, досвідченими спеціаліста-
ми з відповідними моральними 
рисами, що забезпечить належне 
виконання покладених на них 
обов’язків. Це сприятиме дотри-
манню принципу не лише закон-
ності, а й компетентності.

Із принципом об’єктивності 
тісно пов’язані принципи повно-
ти, неупередженості й дієвості 
державного контролю у сфері 
обігу наркотичних засобів. При-
нцип повноти передбачає, що в 
роботі контролюючого органу не 
повинно бути прогалин, недоро-
бок, зібрана інформація має бути 
повною й об’єктивною.

Зміст принципу науковості 
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полягає в тому, що в процесі кон-
трольної діяльності у розгляду-
ваній сфері має використовува-
тися сучасна техніка, а при необ-
хідності − досягнення науки, пе-
редові практичні рекомендації 
тощо.

Принцип оперативності оз-
начає, що контролери зобов’язані 
швидко провадити контрольні дії, 
щоб не порушувати процесу фун-
кціонування об’єкта перевірки.

Принцип коректності − це 
дотримання моральної сторони 
контрольної діяльності в дослід-
жуваній сфері, що відбувається 
в межах законності, супроводжу-
ються повагою до прав і законних 
інтересів суб’єкта, щодо якого 
здійснюються контрольні дії.

Реалізація принципу плано-
вості забезпечує чітку, послідов-
ну роботу за різними складника-
ми контролю, а саме за об’єктом, 
предметом, суб’єктами контро-
лю. Разом із тим зазначимо, що 
в цій царині поруч із плановим 
контролем існує позаплановий. Є 
потреба чіткої регламентації під-
став і порядку проведення пла-
нового контролю, зменшення 
кількості позапланових пере-
вірок, урегулювання суб’єктного 
складу контролюючих органів.

Із цією метою Законом Украї-
ни від 15 лютого 1995 р. за 
№ 60/95-ВР «Про наркотичні за-
соби, психотропні речовини і пре-
курсори» встановлюються захо-
ди контролю за обігом наркотич-

них засобів, що охоплюють: 
(1) окреслення основних умов, 
вимог, правил і системи заходів; 
(2) ліцензування діяльності, 
пов’язаної з обігом наркотичних 
засобів; (3) запровадження сис-
теми дозволів у цій сфері; (4) виз-
начення щорічної потреби зазна-
чених речовин для медичних, на-
укових і промислових цілей; 
(5) застосування заборон та об-
межень щодо обігу окремих нар-
котиків і встановлення квот, у ме-
жах яких він здійснюються; (6) по-
дання звітів про діяльність, 
пов’язану з обігом наркотичних 
засобів; (7) ведення статистики 
фактичного обігу останніх; (8) кон-
тролювання виконання вимог та 
умов, передбачених законодавс-
твом; (9) установлення спеціаль-
них вимог щодо охорони склад-
ських приміщень, де зберігають-
ся наркотичні засоби, й обмежен-
ня доступу до них сторонніх осіб 
(ст. 6 Закону) [4; 1995. – № 10. – 
Ст. 60].

Принцип планування охоп-
лює належне передбачення, пов-
не і своєчасне виконання від-
повідних завдань і функцій де-
ржави у сфері державної політи-
ки, спрямованої на протидію не-
законному обігу наркотичних за-
собів і запобігання поширення 
наркоманії. Плановість − важли-
вий принцип організації роботи 
контролюючих органів.

На виконання зазначеного 
Закону ДСКН України провадить 
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щорічні розрахунки й попередньо 
визначає потребу держави в нар-
котичних засобах, опрацьовує 
пропозиції щодо встановлення 
квот, у межах яких відбувається 
обіг наркотичних засобів (ст. 5 
Закону). Крім того, ДСКН щороку 
подає до Кабінету Міністрів Ук-
раїни: (а) звіт про результати ре-
алізації державної політики в ца-
рині обігу наркотичних засобів і 
протидії їх незаконному обігу 
(пп. 5 п. 4); (б) прогнозує розви-
ток наркоситуації, провадить пос-
тійний моніторинг стану справ у 
сфері протидії наркозлочинності, 
забезпечує збирання й узагаль-
нення інформації про джерела і 
шляхи надходження в незакон-
ний обіг наркотичних засобів 
(пп. 7 п. 4); (в) отримує, аналізує 
й узагальнює в межах своїх пов-
новажень інформацію про стан 
справ у сфері обігу наркотичних 
засобів і протидію їх незаконному 
обігу (пп. 8 п. 4) [14]. Наявність 
наведених положень дає мож-
ливість зробити висновок, що 
принцип плановості невід’ємний 
від інших принципів державного 
контролю в досліджуваній 
сфері.

Не менш важливим у діяль-
ності контролючих органів є при-
нцип гласності. Під терміном 
«гласність» треба розуміти 
обов’язковість проходження до-
кументів і висновків про діяль-
ність контролюючих органів че-
рез представницькі органи. Ос-

кільки гласність безпосередньо 
пов’язана з публічністю, під нею 
доцільно розуміти доведення ре-
зультатів діяльності органів кон-
тролю у сфері обігу наркотичних 
засобів до відома громадськості 
шляхом опублікування цієї інфор-
мації у пресі, повідомлення через 
інші засоби масової інформації 
тощо. Так, ДСКН України органі-
зовує редакційно-видавничу 
діяльність, взаємодіє зі ЗМІ і гро-
мадськістю з метою дотримання 
принципів відкритості, прозо-
рості і гласності під час своєї 
роботи (пп. 9 п. 4) [14]. До того ж 
ДСКН (а) інформує Міжнародний 
комітет ООН з контролю за нар-
котиками (пп. 35 п. 4) й органи 
державної влади про заяви урядів 
іноземних держав, які відповідно 
до конвенцій ООН забороняють 
ввезення на свою територію нар-
котичних засобів; (пп. 34 п. 4); 
(б) готує й подає до цього Комі-
тету статистичні звіти про обіг в 
Україні наркотиків; (пп. 36 п. 4); 
(г) провадить обмін інформацією 
з компетентними органами іно-
земних держав і міжнародними 
організаціями (пп. 37 п. 4) [14].

Принцип незалежності оз-
начає, що органи контролю у 
сфері обігу наркотичних засобів 
можуть виконувати свої завдання 
ефективно, лише якщо вони не-
залежні від підконтрольних 
суб’єктів і захищені від сторон-
нього впливу. Необхідність неза-
лежності основного контрольного 
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органу (ДСКН України) в окрес-
леній царині, на нашу думку, до-
цільно закріпити в Конституції 
країни.

З огляду на зазначене зро-
бимо деякі висновки. Послідовне 
здійснення принципів контролю 
забезпечить його високу ефек-
тивність, дієвість і результатив-
ність у сфері обігу наркотичних 
засобів. Усі розглянуті принципи 
взаємопов’язані між собою. Ось 
чому важливою є їх комплексна 
й системна реалізація у взаємо-

зв’язку і взаємозалежності, що 
здійснюється колом суб’єктів де-
ржавного контролю в цій царині 
шляхом використання відповід-
них форм і методів контрольної 
діяльності на підставі норм, виз-
начених чинним законодавством. 
Отже, сформульовані у статті 
принципи державного контролю 
у сфері обігу наркотичних засобів 
повинні визначати і шляхи вдоско-
налення чинного законодавства, 
постаючи спрямовуючими, керів-
ними ідеями для законодавця.
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ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКО-
ТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Шевчук А. М.
Изучены и охарактеризованы основные принципы государственной конт-

рольной деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, сформули-
ровано понятие этого вида контроля.



1��2013/124

Адміністративне і фінансове право
Ключевые слова: принципы, государственный контроль, оборот наркотичес-

ких средств, психотропных веществ и прекурсоров.

PRINCIPLES OF STATE CONTROL OF TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS
Shevchuk O. M.

Studied and described the main principles of state control of the activity connected 
with the turnover of narcotic drugs, formulated his concept of control of this species.
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substances and precursors
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ПРОЦЕНТІВ

Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду й національного законо-
давства оподаткування доходів фізичних осіб від процентів. Розглянуто елементи 
його правового механізму, надано власну оцінку введення в Україні податку на 
доходи від процентів.

Ключові слова: оподаткування доходів фізичних осіб, доходи від процентів.

Прийняття Податкового ко-
дексу України (надалі – ПКУ) [6] 
значно вдосконалило оподатку-
вання доходів фізичних осіб і 
наблизило його до європейських 
стандартів. Особливої актуаль-
ності в цьому контексті набуває 
оподаткування пасивних доходів 
(доходів, отриманих у вигляді 
процентів, дивідендів, роялті 
(пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 ПКУ), 
оскільки воно є відносно новим 
інститутом податкового права.

Проблемні аспекти оподат-
кування доходів від дивідендів 
розглядали у своїх наукових ро-
ботах О. В. Гурнак, Н. В. Харчен-
ко, В. П. Вишнивецький, Д. В. Се-
ребрянський, А. М. Соколовська, 
І. В. Олександренко, В. Г. Лопа-
товський,  Т.  М.  Аксьонова, 
А. В. Дмитренко, І. І. Каліна, 
І. Ю. Ковтун та ін. Дослідження 
правового механізму податку на 
доходи фізичних осіб від роялті 
проводили такі вчені, як Н. Ю. Не-
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вмержицька, О. В. Покатаєва, 
В. П. Унинець-Ходаківська, 
А. Й. Іванський, Л. В. Щербачен-
ко, К. В. Савченко, М. М. Павли-
шенко, Н. М. Винярська, А. О. Ка-
сич, Н. В. Черевик, Ю. В. Сисой 
та ін.

Що ж стосується оподатку-
вання доходів фізичних осіб від 
процентів, то цьому питанню ук-
раїнськими науковцями приділе-
но недостатньо уваги. Пов’язано 
це насамперед з новизною за-
значеного інституту: вперше опо-
даткування таких доходів було 
запроваджено Законом України 
«Про оподаткування доходів фі-
зичних осіб» № 889-IV в ід 
22 травня 2003 р. [7], проте че-
рез недосконалість правового 
механізму воно мало атрибутив-
ний характер. Із набуттям сили у 
2010 р. ПКУ і втратою чинності 
цього Закону оподаткування до-
ходів фізичних осіб від процентів 
не здійснюються, оскільки згідно 
з п. 1 розд. ХІХ ПКУ норми 
пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, 
якими передбачається включен-
ня до загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного доходу 
фізичних осіб у вигляді процен-
тів на поточний або депозитний 
(вкладний) банківський рахунок, 
вклад (депозитний) до небан-
ківських фінансових установ, на-
будуть чинності лише з 1 січня 
2015 р. Інакше кажучи, на сучас-
ному етапі в Україні подібні до-
ходи фізичних осіб оподаткуван-

ню не підлягають, у зв’язку з чим 
на практиці не існує і правових 
спорів щодо оподаткування до-
ходів фізичних осіб від процен-
тів, як немає й наукової полеміки 
із цього питання.

На міжнародному ж рівні 
дискусія про доцільнісь оподат-
кування доходів фізичних осіб 
від процентів взагалі триває. 
Т. Беслі, Б. Бернхейм, А. Вай-
хенрайдер, З.  С.  Варналій, 
О. М. Данилов, М. Джонс, Р. Гор-
дон, Р. Мертон, Т. Клаунтке, 
Г. Менків, Дж. Мірліс, В. В. Ли-
сенко, Дж. Стігліц та інші науков-
ці висувають аргументи як «за», 
так і «проти» подібного оподат-
кування, а тому згоди щодо за-
значеного питання так і не досяг-
нуто. Законодавство частини за-
рубіжних країн активно викорис-
товує оподаткування доходів від 
процентів, а деяких інших де-
ржав подібного оподаткування 
взагалі не застосовує. З огляду 
на те, що український законода-
вець хоча й передбачив оподат-
кування доходів від процентів, 
але не застосовує його на сучас-
ному етапі, виникла зручна наго-
да приділити увагу дослідженню 
доцільності застосування такого 
оподаткування в Україні й визна-
ченню так званих слабких місць 
у його врегулюванні для своєчас-
ного їх усунення.

Мета цієї статті полягає у 
дослідженні зарубіжного досвіду 
оподаткування доходів від про-
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центів, аналізі правового ме-
ханізму податку на доходи фізич-
них осіб від процентів (далі – ПД-
ФОП) в Україні, у формулюванні 
власної позиції щодо доцільності 
оподаткування подібних доходів, 
у виявленні проблем у врегулю-
ванні ПДФОП в національному 
законодавстві й наданні пропо-
зицій з їх усунення.

Оподаткування доходів фі-
зичних осіб від процентів є од-
ним з актуальних і недостатньо 
вивчених (у тому числі в законо-
давстві зарубіжних країн). Досвід 
зарубіжних країн, де запровад-
жено подібне оподаткування, 
свідчить, що в сучасному світі іс-
нують 3 моделі стягнення ПД-
ФОП. Перша має назву «Tax 
Deductad at Source» («податок, 
що утримується із джерела до-
ходу») й полягає в тому, що кре-
дитна установа, що сплачує про-
центи, утримує суму податку 
шляхом зменшення податкового 
доходу. Така модель застосо-
вується в більшості країн англо-
саксонського права (Велика Бри-
танія, окремі штати США та ін.) 
[3, р. 34]. Друга модель передба-
чає включення процентного до-
ходу до річної податкової декла-
рації й оподаткування у складі 
сукупного доходу фізичної осо-
би. Вона використовується в 
Данії, Нідерландах, Швеції та ін-
ших державах [4, р. 355]. Третя 
модель ПДФОП установлює 
авансовий порядок сплати тако-

го податку: він стягується у фор-
мі авансового вкладу або пере-
доплати, а потім вираховується 
і з  су купного  податково го 
зобов’язання фізичної особи (Іс-
панія, Німеччина, Франція та ін.) 
[5, р. 11].

Для визначення моделі, що 
застосовується в Україні для 
оподаткування доходів від про-
центів, необхідно проаналізува-
ти правовий механізм оподатку-
вання доходів фізичних осіб від-
повідно до норм ПКУ.

Об’єктом оподаткування 
ПДФОП є доход, отриманий фі-
зичною особою у вигляді процен-
тів (п. 170.4 ст. 170 ПКУ) [8, 
с. 198]. Базою оподаткування за-
значеного податку є доход у виг-
ляді процентів (пп. 164.2.8 п. -
64.2 ст. 164 ПКУ), за винятком 
доходів від процентів, нарахова-
них на цінні папери, емітовані 
Міністерством фінансів України 
(пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ), 
і доходів від процентів на поточ-
ні банківські рахунки, за якими на 
користь фізичних осіб здійсню-
ються виключно виплати за-
робітної плати, стипендій, пенсій, 
соціальної допомоги та інших пе-
редбачених законом соціальних 
виплат (пп. 165.1.41 п. 165.1 ст.
 165 ПКУ). Сплачується ПДФОП 
податковим агентом, яким висту-
пає особа, яка здійснює нараху-
вання (виплату) на користь фі-
зичної особи доходів від процен-
т і в  ( п п .  1 7 0 . 4 . 1  п .  1 7 0 . 4 
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ст. 170 ПКУ). Ураховуючи визна-
чений нами об’єкт ПДФОП, мо-
жемо констатувати, що податко-
вими агентами при сплаті цього 
податку є банки, що видають де-
позитні сертифікати й відкрива-
ють банківські рахунки, й емітен-
ти, які видають цінні папери. 
Ставки ПДФОП на проценти 
встановлено в розмірі 5 % бази 
о п о д а т к у в а н н я  ( п .  1 6 7 . 2 
ст. 167 ПКУ). ПДФОП обчис-
люється податковим агентом під 
час нарахування (виплат) про-
центів за їх рахунок (тобто сума 
процентів зменшується на суму 

обчисленого податку) і спла-
чується до бюджету у строки, 
визначені для місячного подат-
кового періоду (пп. 170.4.1 
п. 170.4 ст. 170 ПКУ). При цьому 
податковий агент, який нарахо-
вує доходи у вигляді процентів, 
повинен відображати в податко-
вому розрахунку загальну суму 
нарахованих (сплачених) до-
ходів і загальну суму утриманого 
з них податку.

Механізм оподаткування до-
ходів фізичних осіб від отриман-
ня процентів можна системати-
зувати в таблицю (див. табл. 1).

Таблиця 1
Механізм оподаткування доходів фізичних осіб  

від процентів
Елементи 
правового 
механізму 

податку

Оподаткування доходів від процентів

Об’єкт Доход, отриманий фізичною особою у вигляді процентів 
(п. 170.4 ст. 170 ПКУ), а саме: 
− платежі за використання коштів, залучених у депозит 
(доходи від ощадних (депозитних) сертифікатів) (п. »б» ч. 2 
пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, ст. 1058, 1065 Цивільного 
кодексу України); 
− доходи від цінних паперів, що засвідчують право його 
власника на отримання доходу, а не на право власності на 
частку (пай) у майні (активах) емітента у зв’язку з розподілом 
частини його прибутку (облігацій, іпотечних сертифікатів, 
іпотечних облігацій, казначейських зобов’язань) (пп. 14.1.49 
п. 14.1 ст. 14 ПКУ, пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, ст. 1058 
Цивільного кодексу України); 
− доходи за користування грошовими коштами, що 
знаходяться на рахунку фізичної особи (за договором 
банківського рахунку) (пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, ст. 1058 
Цивільного кодексу України)
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Дослідивши механізм опо-
даткування доходів фізичних осіб 
від процентів, констатуємо, що в 
Україні оподаткування таких до-
ходів здійснюватиметься за мо-
деллю, якої дотримуються країни 
англосаксонського права і за 
якою коли податок утримується 
із джерела доходу. Ця модель є 
найбільш привабливою для плат-
ників податків, оскільки вона не 
вимагає від них додаткових тран-

закційних витрат (не треба їхати 
до підрозділу Міністерства до-
ходів і зборів України, збирати 
довідки, простоювати в чергах 
тощо), тому що кредитна устано-
ва, яка сплачуватиме проценти 
фізичній особі, утримує суму по-
датку із суми нарахованих про-
центів. Сплата 5 % податку на 
доходи від процентів не є обтяж-
ливою для фізичних осіб, проте 
(за підрахунками економістів) 

Елементи 
правового 
механізму 

податку

Оподаткування доходів від процентів

База 
оподатку-
вання 

Доход у вигляді процентів (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 
статті 164 ПКУ) 

Платник 
податку

Фізичні особи, які отримують доход у вигляді процентів

Ставка 
податку

5 % бази оподаткування (пп. 167.2 ст. 167 ПКУ)

Порядок 
обчислен-
ня і сплати 

Податкові агенти − особи, які здійснюють нарахування 
(виплату) на користь фізичної особи доходів від процентів: 
банки, що видають депозитні сертифікати, банки, що 
відкривають банківські рахунки, емітенти, що видають цінні 
папери, обчислюють суму податку під час нарахування 
(виплат) процентів за їх рахунок (тобто сума процентів 
зменшується на суму обчисленого податку), утримують 
загальну суму податку із суми нарахованих процентів і 
сплачують податок до бюджету у строки, визначені для 
місячного податкового періоду (пп. 170.4.1 п. 170.4 
ст. 170 ПКУ)

Пільги Доходи від процентів:  
− нарахованих на цінні папери, емітовані Міністерством 
фінансів України (пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ);  
− на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних 
осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, 
стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інші передбачені 
законом соціальні виплати (пп. 165.1.141 п. 165.1 ст. 165 ПКУ)
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збільшить надходження до бюд-
жету майже на 92 млн гривень на 
рік [10]. До аргументів, які підтри-
мують запровадження оподатку-
вання доходів від процентів, 
М. В. Безнощенко відносить ви-
рівнювання оподаткування різних 
форм доходу від капіталу, оскіль-
ки звільнення від оподаткування 
процентів по депозитах (в той час 
коли дивіденди підлягають ос-
танньому) призводить до викрив-
лення інвестиційних стимулів для 
фізичних осіб [2, с. 23].

Головний аргумент супро-
тивників введення оподаткуван-
ня доходів фізичних осіб від про-
центів – це те, що введення опо-
даткування таких доходів може 
потягти несприятливі наслідки 
для банківського сектора. За їх 
визначенням, подібне оподатку-
вання збільшить недовіру гро-
мадськості до банківської систе-
ми, що загострить тенденцію 
зберігання населенням готівко-
вих заощаджень не в банках, а в 
домашніх умовах, і як наслідок − 
потягне доларизацію економіки 
(оскільки фізичні особи більше 
довіряють готівковому долару і 
євро) і зростання поточного спо-
живання для протидії інфляції 
[Див.: 1; 9, с. 11].

З нашого погляду, зазначе-
ний аргумент не витримує крити-
ки. Адже, незважаючи на нега-
тивний досвід розвалу фінансо-
вих пірамід, невиплату «Ощад-
банком» України депозитних 

вкладів, неадекватність системи 
державного  гарантування 
вкладів, протягом останніх років 
темпи приросту депозитів фізич-
них осіб неухильно зростають. Як 
підкреслює голова правління 
«Укрсоцбанку» Б. Тимонькін 
(який, до речі, є затятим прихиль-
ником оподаткування доходів фі-
зичних осіб від процентів), дві 
третини доходів, які заробляє 
будь-який універсальний банк, 
ідуть на виплату процентів по де-
позитах, що свідчить про зрос-
тання таких вкладів [Цит. за: 1]. 
Різниця ж між депозитами опо-
датковуваними й неоподаткову-
ваними незначна, отже, можна 
прогнозували, що лише одиниці 
забиратимуть депозити з бан-
ків.

Вважаємо, що оподаткуван-
ня доходів фізичних осіб від про-
центів є своєчасною й позитив-
ною новелою ПКУ, що відповідає 
як міжнародним тенденціям, так 
і нормам вітчизняного законо-
давства, сприяючи вирівнюван-
ню оподаткування різних форм 
доходу від капіталу. Введення 
оподаткування доходів від про-
центів за моделлю, запропонова-
ною законодавцем, як уже відзна-
чалося, не обтяжить фізичних 
осіб. Така модель скоріше є не-
вигідною для банків, бо вимага-
тиме від них здійснення обов’язків 
податкових агентів, проте в умо-
в а х  р о з в и т к у  с у ч а с н о ї 
комп’ютерної техніки ці обов’язки 
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не вимагатимуть значних додат-
кових витрат.

Як вбачається, головною 
проблемою при нарахування ПД-
ФОП може стати контроль за 
діяльністю податкового агента з 
нарахування суми податку, що 
утримується з доходу у вигляді 
процентів, адже інформація 
щодо окремого банківського 
вкладного (депозитного) або по-
точного рахунку фізичної особи, 
суми нарахованих на нього про-
центів, а також відомостей щодо 
такої фізичної особи-вкладника 
н а д а в а т и с я  н е  п о в и н н а 
(пп. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 ПКУ). 
Іншими словами, податкові аген-
ти (в переважній більшості банки 
або інші кредитні установи) са-

мостійно нараховують суму ПД-
ФОП, але перевірити їх немож-
ливо, оскільки інформації щодо 
відправних сум для розрахунку 
вони не надають, тому що остан-
ня захищена банківською таєм-
ницею. Для запобігання ухилення 
від оподаткування доходів від 
процентів вважаємо доцільним 
розробити механізм контролю за 
нарахуванням податковим аген-
том доходів у вигляді процентів.

Однак на цьому аналіз па-
сивних доходів фізичних осіб, які 
підпадають під оподаткування, 
не вичерпано, тому в подальших 
дослідженнях необхідно зосере-
дити увагу на дослідженні поряд-
ку оподаткування інших видів па-
сивних доходів фізичних осіб.
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО І ДОКТРИНАЛЬНИХ 
ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ  

«РЕЖИМ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ»
Розглянуто основні теоретичні підходи до трактування правової конструк-

ції «режим в установах виконання покарань», що були розроблені в радянський 
і післярадянський періоди. Проаналізовано наведене у Кримінально-виконавчому 
кодексі України визначення терміна «режим». Пропонується авторська дефініція 
досліджуваного поняття, перелічуються його основні ознаки.

Ключові слова: режим в установах виконання покарань, позбавлення волі, 
зміст режиму, режим відбування позбавлення волі.

Термін «режим» достатньо 
широко використовується в бага-
тьох галузях права. Наприклад, 
у теорії держави і права він тлу-
мачиться як система регулятив-
ного впливу, якій притаманні спе-
цифічні прийоми регулювання – 
особливий порядок виникнення 
й формування змісту прав та 
обов’язків [1, c. 245]. Наука кримі-
нально-виконавчого права на-
повнює цей термін специфічним 
змістом, за яким режим ро-
зуміється як один із центральних 
правових інститутів, який по пра-
ву займає одне з чільних місць 
серед основних засобів виправ-
лення й ресоціалізації засудже-
них. Цим терміном охоплюється 
якісна характеристика покаран-

ня, у ньому концентрується його 
каральна сила.

Належна інтерпретація пра-
вової конструкції «режим в уста-
новах виконання покарань» має 
неабияке значення, бо від її точ-
ності залежить не лише організа-
ція цих установ, а й принципова 
оцінка ефективності їх діяль-
ності.

У вітчизняній науковій юри-
дичній літературі проблемі тлу-
мачення цього поняття присвя-
тили свої публікації такі вчені, як 
П.  П.  Козлов,  Ю.  В.  Нік іт ін , 
Л. О. Стрелков, О. В. Лисодєд, 
А. Х. Степанюк, І. С. Яковець та 
ін.  Однак значна к ількість 
нерозв’язаних питань залишила-
ся поза увагою зазначених нау-
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ковців. Мета даної статті – попов-
нити наукові знання у сфері 
аналізу нормативного й доктри-
нальних визначень категорії «ре-
жим в установах виконання пока-
рань».

Робота над дефініцією роз-
глядуваного поняття продов-
жується вже тривалий час. Од-
ним з перших навів його тлума-
чення С. В. Познишев ще на по-
чатку 20-х років ХХ ст. На його 
думку, пенітенціарний режим (у 
широкому розумінні) охоплює 
всю систему заходів, за допомо-
гою яких пенітенціарні заклади 
намагаються досягти своїх цілей. 
До них він відносив:

(а) способи розміщення й 
розподіл засуджених з метою 
виправно-трудового впливу на 
них (так звані «пенітенціарні сис-
теми») і (б) весь порядок життя, 
що встановлюється в пенітен-
ціарних закладах, і всі заходи 
впливу, застосовувані до в’язнів 
[12, c. 114].

Запропонована концепція 
подвійності режиму в установах 
виконання покарань (далі – УВП) 
знайшла своє закріплення і в од-
ному з перших підручників з вип-
равно-трудового права, де було 
зазначено, що режим виправно-
трудової установи в широкому 
значенні – це порядок її діяль-
ності, вся сукупність заходів, що 
забезпечують виконання пока-
рань виправно-трудового харак-
теру й використання методів, 

спрямованих на виправлення й 
перевиховання засуджених. Ре-
жим у вузькому розумінні – це 
один з основних методів виправ-
но-трудового впливу, що забез-
печує здійснення виправлення й 
перевиховання, це регламенту-
вання порядку тримання засуд-
жених у виправно-трудових уста-
новах [13, c. 96].

Але вже незабаром М. О. Бє-
ляєв розкритикував такий подвій-
ний підхід, зазначивши, що роз-
межовувати поняття «режим» у 
широкому й вузькому розумінні 
навряд чи доцільно. Під першим 
мається на увазі вся діяльність 
виправної установи. Таке тракту-
вання нічого не дає для аналізу 
й оцінки режиму як одного із за-
собів виправно-трудового впливу 
на засуджених. Уявлення про 
нього як про просту сукупність 
правил, що визначають рамки 
зовнішньої поведінки, знижує 
його виховну роль як самостійно-
го засобу виправно-трудового 
впливу. Набагато більше значен-
ня для виховання має те, чим бу-
дуть наповнені ці зовнішні рамки 
поведінки [2, c. 114]. Схожу пози-
цію займав і М. О. Стручков, ука-
зуючи, що виокремлення 2-х ін-
терпретацій терміна «режим» (у 
широкому й вузькому тлумачен-
ні) навряд чи внесе зрозумілість 
у його характеристику [14, с. 51]. 
У подальшому більшість науков-
ців відмовилися від його подвій-
ного трактування (в широкому й 
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вузькому смислі).

З нашого погляду, С. В. Поз-
нишев все ж таки частково мав 
рацію, пропонуючи розглядати 
режим у різних ракурсах. Звичай-
но, це поняття повинно бути од-
нозначним, але якщо вести мову 
про режим у колоніях, то дійсно 
існують різні його види. Напри-
клад, режим у колонії максималь-
ного рівня безпеки значно відріз-
няється від режиму у виправних 
колоніях мінімального рівня без-
пеки з полегшеними умовами 
тримання або ж у виховних.

Брак легальної дефініції по-
няття «режим» аж до набрання 
чинності Кримінально-виконав-
чим кодексом України (далі – КВК 
України) у 2004 р. породив знач-
ні розбіжності його тлумачень, 
що їх наводили різні дослідники. 
Пропонуємо проаналізувати де-
які з них, аби з різних точок зору 
розглянути цей правовий інсти-
тут.

О. Г. Ширвіндт режим у вип-
равно-трудових закладах тракту-
вав як сукупність правил поведін-
ки засуджених, що встановлю-
ються як законами або відомчими 
актами, так і самими засуджени-
ми в порядку самодисципліни й 
самоорганізації, що мають за 
мету привчити в’язнів до життя в 
колективі, до свідомої дисциплі-
ни, поваги до закону і правил со-
ціалістичного співжиття, дис-
циплінованого поводження в сус-
пільстві [19, c. 181]. Однак ми 

дозволимо собі не погодитися з 
тим, що режим, як сукупність пра-
вил поведінки засуджених, може 
встановлюватися останніми в по-
рядку самодисципліни й самоор-
ганізації. З урахуванням того, що 
через режим, по суті, реалізуєть-
ся каральна сторона покарання, 
надання самим же засудженим 
права його послабляти чи, нав-
паки, посилювати суперечить 
принципам законності і справед-
ливості. Режим має закріплюва-
тися виключно законодавством. 
Важливим у питанні забезпечен-
ня прав засуджених і дотримання 
законності при виконанні пока-
рань вважаємо зроблений із цьо-
го приводу висновок М. О. Струч-
кова, що юридичними актами, в 
яких містяться принципові поло-
ження режиму, є закони, оскільки 
вони виражають властиві пока-
ранню правообмеження. Якщо 
статус громадянина встановлює 
закон, то й вилучення із цього по-
ложення можуть бути зроблені 
тільки ним [15, c. 30].

Під режимом О. А. Бєляєв 
розумів установлений і врегульо-
ваний нормами виправно-трудо-
вого права порядок життя і праці 
засуджених, що забезпечує їх ізо-
ляцію, здійснення обмежень, 
пов’язаних із позбавленням волі, 
виконання ними обов’язків, га-
рантування реалізації засудже-
ними належних їм прав і створен-
ня умов їх виправлення й пере-
виховання [13, с. 178]. Підкрес-
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лимо, що зведення режиму в ус-
танові виключно до порядку жит-
тя і праці засуджених хоча й до-
дає йому конкретики, але в той 
же час надмірно спрощує, поз-
бавляючи справді властивого 
йому обсягу.

На думку М. О. Стручкова, 
під режимом у виправно-трудо-
вих установах слід мати на увазі 
врегульований нормами права 
порядок виконання покарання у 
виді позбавлення волі [16, c. 228]. 
Як видається, розгляд досліджу-
ваного поняття тільки з ракурсу 
«виконання покарання» без ура-
хування такої парної категорії, як 
«відбування покарання», дещо 
звужує розуміння режиму, поз-
бавляє його ознаки діалектичної 
єдності процесу виконання-від-
бування покарання. Крім того, за-
пропоноване науковцем визна-
чення є занадто загальним і, 
власне кажучи, мало що дає для 
аналізу режиму як одного з ос-
новних засобів виправлення й 
ресоціалізації. Такий же недолік 
властивий і дефініції, яку наво-
дить М. П. Журавльов, який фор-
мулює режим як установлений 
законом і підзаконними актами 
порядок тримання засуджених у 
місцях позбавлення волі для до-
сягнення цілей покарання [5, 
c. 91].

М. О. Бєляєв так тлумачить 
цей термін: це врегульована нор-
мами права діяльність виправно-
трудового закладу з ізоляції за-

суджених і нагляду за ними, здій-
снення обмежень, пов’язаних з 
позбавленням волі, виконання 
засудженими їх обов’язків, реалі-
зації належних їм прав і створен-
ня умов для успішного вико-
ристання інших засобів виправ-
но-трудового впливу [2, c. 114, 
115]. Проте зазначимо, що режи-
му як правовій категорії прита-
манні як динамічні, так і статичні 
риси. З огляду на це, як видаєть-
ся, не можна зводити розгляду-
ване поняття виключно до його 
динамічної сторони – до діяль-
ності кримінально-виконавчої ус-
танови. У процесі виконання-від-
бування покарання режимом ре-
гулюється не лише діяльність ус-
танови (виконання покарання), а 
й поведінка засуджених (відбу-
вання покарання). До того ж за-
кріплення вимог режиму в зако-
нодавстві само по собі вже має 
велике значення для гарантуван-
ня належного поводження із за-
судженими в рамках законодавчо 
встановлених приписів.

Досконалішим у цьому плані 
вважаємо визначення, в якому 
під режимом мається на увазі 
врегульований нормами права 
порядок виконання й відбування 
покарання, що виражається в 
діяльності адміністрації й колек-
тиву засуджених, у правомірній 
поведінці останніх, який спрямо-
ваний на досягнення поставле-
них перед ним цілей [17, c. 91]. 
Така дефініція є повнішою, адже 
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режим не може регламентувати 
поведінку лише одного із суб’єктів 
кримінально-виконавчих пра-
вовідносин, навіть якщо обсяг 
прав та обов’язків у них зовсім 
різний.

Неточною видиться й інтер-
претація режиму у виправній ус-
танові через вживання терміна 
«правопорядок», яка наводиться 
в деяких правових джерелах 
[Див.: 7, c. 53, 54; 11 с. 74], ос-
кільки він є ємнішою категорією, 
а тому доречніше її розглядати 
як мету встановленого режиму в 
УВП. На переконання О. С. Йоф-
фе й М. Д. Шаргородського, пра-
вопорядок – «це забезпечена за-
конністю система регульованих 
правом суспільних відносин» 
[6, с. 294]. Якщо погодитися з 
тим, що режим – це правопоря-
док, установлений у місцях поз-
бавлення волі, довелось би виз-
нати, що правовими нормами, які 
його стосуються, регулюються 
всі суспільні відносини, виникаю-
чі у процесі виконання покаран-
ня. Між тим, цілком очевидно, що 
правова регламентація виконан-
ня покарання не вичерпується 
лише режимом [5, c. 88]. Більш 
виваженою щодо оперування ка-
тегорією «правопорядок» є точка 
зору Ф. Р. Сундурова, який за-
значає, що правила режиму, бу-
дучи суворо регламентованими, 
складають основну ланку право-
порядку у виправно-трудовій ус-
танові [17, c. 87].

Ми не погоджуємося і з точ-
кою зору А. І.  Васильєва й 
Л. С. Сабліної, які трактують ре-
жим відбування покарання як ус-
тановлені нормами виправно-
трудового права й моралі (курсив 
автора – К. А.) порядок та умови 
відбування покарання у виді поз-
бавлення волі, що забезпечують 
реалізацію кримінально-правової 
кари й заходів виправно-трудо-
вого впливу щодо засуджених з 
метою досягнення цілей покаран-
ня [3, с. 6]. Зауважимо, що мо-
раль хоча й перебуває в тісному 
взаємозв’язку з правом і певною 
мірою впливає на порядок та 
умови відбування покарання, все 
ж, з нашого погляду, думка, що 
режим встановлюється нормами 
як права, так і моралі, є помилко-
вою.

Проаналізувавши дефініції 
терміна «режим», запропоновані 
низкою науковців, можемо згру-
пувати їх. Отже, режим тлума-
читься вченими як: (1) сукупність 
правил поведінки засуджених, 
(2) порядок (виконання покаран-
ня, життя і праці засуджених, три-
мання в УВП, виконання-відбу-
вання покарання, реалізації 
кримінально-правової кари), 
(3) діяльність адміністрації УВП, 
(4) правопорядок.

Серед наведених тлумачень 
розглядуваного поняття най-
частіше зустрічаються формулю-
вання з оперуванням терміном 
«порядок» як центральною кате-
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горією. У чинному КВК міститься 
дефініція режиму, яка теж сфор-
мульована із вживанням слова 
«порядок». За ч. 1 ст. 102 КВК Ук-
раїни режим у виправних і вихов-
них колоніях – це (а) встановле-
ний законом та іншими норматив-
но-правовими актами порядок 
виконання й відбування покаран-
ня, який забезпечує ізоляцію за-
суджених, (б) постійний нагляд 
за ними, (в) виконання покладе-
них на них обов’язків, (г) реаліза-
цію їх прав і законних інтересів, 
(д) безпека засуджених і персо-
налу, (е) роздільне тримання різ-
них категорій засуджених, (є) різ-
ні умови тримання засуджених 
залежно від виду колонії, (ж) змі-
на умов тримання останніх. Як 
бачимо, український законода-
вець визначив конструкцію «ре-
жим у виправних і виховних ко-
лоніях» саме через словосполу-
чення «порядок виконання і від-
бування покарання», хоча серед 
науковців таке трактування в за-
конодавстві поняття «режим у ко-
лонії» не знайшло одностайного 
схвалення [Див.:  8, c. 171; 
9, с. 386, 387; 10, с. 334].

За тлумачним словником 
слово «порядок» має декілька 
значень («Порядок – 1. Стан коли 
де-небудь чисто прибрано, всі 
речі на своїх місцях. 2. Стан, коли 
все робиться, виконується так, як 
слід, відповідно до певних вимог, 
правил і т. ін. 3. Державний, сус-
пільний лад. 4. Певна послідов-

ність, черговість чого-небудь» [4, 
c. 1074]). У даному випадку най-
доречніше розуміти під порядком 
певну послідовність, черговість 
чого-небудь. У такій інтерпретації 
категорії «режим в УВП» означає 
послідовність виконання-відбу-
вання покарання або ж черговість 
здійснення цього процесу. Але 
таке тлумачення режиму не ві-
дображає його характеристики як 
засобу досягненню мети пока-
рання або ж виправлення й ре-
соціалізації, як він визначений у 
ч. 3 ст. 6 КВК України [8, c. 171].

Саме ж слово «режим» у су-
часному тлумачному словнику 
має 3 значення: а) державний 
лад, спосіб правління; б) точно 
встановлений розпорядок життя, 
праці, відпочинку і т. ін.; в) систе-
ма правил, заходів, необхідних 
для досягнення певної мети [4, 
с. 1208]. У нашому випадку пер-
ше залишаємо осторонь як зай-
ве. Обираючи між другим і третім, 
нагадаємо, що тривалий час і на-
уковцям, і практичним працівни-
кам було зручно зводити режим 
у кримінально-виконавчих уста-
новах до простого порядку (роз-
порядку), позбавляючи його ці-
льової спрямованості на досяг-
нення мети покарання. На ро-
зумінні режиму як сукупності пра-
вил і заходів, необхідних для до-
сягнення мети покарання, напо-
лягає й А. Х. Степанюк. На його 
переконання, режим покарання 
– це встановлена кримінально-
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Кримінально-виконавче право
виконавчим законодавством су-
купність правил поведінки засуд-
жених (режим відбування пока-
рання) і заходів, які здійснюються 
органами й установами виконан-
ня покарань і спрямовані на до-
сягнення цілей покарання (режим 
виконання  покарання)  [8 , 
c. 171].

Наведена дефініція містить 
низку позитивних рис: по-перше, 
вона дає можливість виділити 
такі сторони цього явища, як ре-
жим виконання й режим відбу-
вання покарання; по-друге, доз-
воляє розглядати режим не прос-
то як звичайний порядок, послі-
довність певних дій, а як сукуп-
ність правил і заходів для досяг-
нення мети покарання; по-третє, 
вона не обмежує оперування тер-
міном «режим» виключно щодо 
покарання у виді позбавлення 
волі.

Та все ж таки й це визначен-
ня не позбавлено деяких не-
доліків. Ми дозволимо собі не по-
годитися з А. Х. Степанюком у 
тому, що режим становить собою 
лише просту сукупність (курсив 
автора – К. А.) правил поведінки 
засуджених і заходів, що здійс-
нюються органами й установами 
виконання покарань; адже сукуп-
ність (за словником) – це не-
подільна єдність чого-небудь, за-
гальна кількість, сума чогось [4, 
с. 1412]. Формулювання розгля-
дуваного поняття як загальної 
кількості, суми чи неподільної єд-

ності правил поведінки засудже-
них і заходів, що здійснюються 
органами й установами виконан-
ня покарань, позбавляє режиму 
як одного з основних засобів вип-
равлення й ресоціалізації засуд-
жених якісної властивості ціліс-
ності. У цьому випадку слід вести 
мову про взаємозв’язок і взає-
модію структурних компонентів, 
що більшою мірою властиво по-
няттю «система» (Система (від 
грец. systema – ціле) – об’єднання 
деякої розмаїтості в єдине й чітко 
розчленоване ціле, елементи 
якого щодо цілого та інших час-
тин займають належні їм місця. 
Філософська система є сполу-
ченням принципових та осново-
положних знань у певній органіч-
ній цілісності, доктрині [18, 
c. 416]). Отже, правильніше, з на-
шого погляду, визначати поняття 
«режим» за допомогою терміна 
«система», який у тому ж тлумач-
ному словнику трактується як по-
рядок, зумовлений правильним, 
планомірним розташуванням і 
взаємним зв’язком частин чого-
небудь [4, с. 1320].

Спираючись на наведені 
міркування, пропонуємо ав-
торську дефініцію правової конс-
трукції «режим в установі вико-
нання покарання»: це встановле-
на кримінально-виконавчим за-
конодавством система правил 
поведінки засуджених (режим 
відбування) і заходів, що здійс-
нюються адміністрацією органів 
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та установ виконання покарань, 
спрямованих на досягнення 
цілей покарання (режим виконан-
ня).

На перший погляд може ви-
датися зайвим включення до на-
веденого визначення суб’єктами, 
які здійснюють заходи впливу на 
засуджених, поряд з адміністра-
цією установи виконання пока-
рання ще й органів виконання 
покарань. Однак цьому існує по-
яснення. За ст. 11 КВК органами 
виконання покарання є: цент-
ральний орган виконавчої влади 
з питань виконання покарань, 
його територіальні органи управ-
ління і кримінально-виконавча 
інспекція. Вважаємо, що безпер-
спективно заперечувати той 
факт, що Державна пенітенціар-
на служба України, як централь-
ний орган виконавчої влади з пи-
тань виконання покарань, та її 
територіальні управління хоча 
безпосередньо й не впливають 
на процес виконання таких пока-
рань, як позбавлення волі, обме-
ження волі чи арешт, але за ра-
хунок здійснення функцій забез-
печення й контролю за діяльніс-
тю установ виконання покарань, 

в яких відбуваються остаточні, 
опосередковано відчувається 
вплив на режим у цих устано-
вах.

Наведене тлумачення до-
сліджуваного поняття дає нам 
змогу виокремити такі ознаки ре-
жиму:

− він установлюється кримі-
нально-виконавчим законодавс-
твом. Ця ознака має вагоме зна-
чення особливо на фоні наведе-
них вище поглядів правників, які 
стверджують, що правила режи-
му встановлюються як законами 
або відомчими актами, так і са-
мими засудженими в порядку са-
модисципліни й самоорганізації 
[19, c. 181], або ж нормами мо-
ралі [3, с. 6];

− установлення належного 
режиму можливе лише за умови 
розгляду його в контексті єдино-
го процесу виконання-відбування 
покарання;

− режимним правилам, що 
встановлюються для засудже-
них, характерна системність;

− заходи, що вживаються ад-
міністрацією установи для забезпе-
чення належного режиму націлені 
на досягнення мети покарання.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНОГО И ДОКТРИНАЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 
«РЕЖИМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Автухов К.А.
Рассмотрены основные теоретические подходы к толкованию правовой 

конструкции «режим в учреждениях исполнения наказаний», разработанные в со-
ветский и постсоветский периоды. Проанализировано приведенное в Уголовно-
исполнительном кодексе Украины определение термина «режим». Предлагается 
авторская дефиниция исследуемого понятия, выделены его основные признаки.

Ключевые слова: режим в учреждениях исполнения наказаний, лишение сво-
боды, содержание режима, режим отбывания лишения свободы.

ANALYSIS OF REGULATORY AND DOCTRINAL DEFINITION OF  
«REGIME IN PENAL INSTITUTIONS»

Avtukhov K. A.
The basic theoretical approaches to the definition of «regime in penal institutions» 

developed in the Soviet and post-Soviet period. Analyzed given in the Criminal Executive 
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Code of Ukraine regime determination. Given the author’s definition of the investigated 
concept and highlights its relevant characteristics.

Key words: regime in penal institutions, detention, maintenance regime, a mode 
of serving prison.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ 
АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ЧИ ВІДБУЛИ 

ПОКАРАННЯ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ  
АБО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК
У статті розглядається розвиток законодавства щодо соціальної адаптації 

осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк, у період 1991-2012 рр. та аналізуються заходи, спрямовані 
на вдосконалення цього процесу.

Ключові слова: соціальна адаптація, концепція соціальної адаптації, соціаль-
ний патронаж, суб’єкти соціального патронажу.

Серед чинників існування й 
відтворення рецидивної злочин-
ності певне місце займає відсут-
ність належних заходів соціаль-
ної адаптації осіб, які відбувають 
чи відбули покарання у місцях 
позбавлення волі. На несвоєчас-
ність або недостатність таких за-
ходів указувалося в навчальній і 
науковій літературі ще радянсь-
кої доби [Див.: 6, с. 225; 5, с. 143, 
144; 8, с. 319; 13]. Проте в той час 
цими проблемами радянська 

влада сильно не переймалась, а 
соціальна допомога вказаним 
особам у більшості випадків зво-
дилася до формальної разової 
співбесіди з працівниками ор-
ганів внутрішніх справ і направ-
ленням на працевлаштування [7, 
с. 269].

На сьогоднішній день окремі 
аспекти підготовки засуджених 
до звільнення, до соціальної 
адаптації й соціального патрона-
жу висвітлювались у працях 
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Кримінально-виконавче право
О. М. Бандурки, В. С. Батирга-
реєвої, В. І. Борисова, Т. А. Де-
н и с о в о ї ,  О .  М .  Н е ж и в е ц ь , 
О. І. Опанасенкова, А. Х. Степа-
н ю к а ,  Б .  М .  Т е л е ф а н к о , 
В. М. Трубникова, І. С. Яковець, 
А. О. Ярового [Див.: 1 − 3; 9; 10; 
12] та деяких інших науковців. 
Але комплексного аналізу зако-
нодавства, що регулює процес 
соціальної адаптації осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у 
місцях позбавлення волі, його 
розвитку і впливу на правовий 
статус засуджених не проводи-
лося, що й обумовило мету цієї 
публікації.

Звернення до проблем со-
ціальної адаптації вказаних осіб 
на державному рівні в Україні 
вперше відбулося тільки на по-
чатку 90-х років ХХ ст. у зв’язку з 
нагальною необхідністю рефор-
мування системи відбування 
кримінальних покарань, яка вже 
не повною мірою виконувала пок-
ладені на неї завдання. Зокрема, 
в Основних напрямах реформи 
кримінально-виконавчої системи 
в Українській РСР [15] було за-
значено, що в державі не нала-
годжено механізму надання со-
ціальної допомоги особам, звіль-
неним з місць позбавлення волі. 
Цим документом передбачалось: 
(1) визначити права й відпові-
дальність республіканських ор-
ганів і громадських організацій з 
надання допомоги особам, які 
відбули покарання, створити 

служби постпенітенціарної опіки 
при службі зайнятості; (2) забез-
печити створення необхідних ма-
теріальних умов для соціальної 
адаптації осіб, які відбули пока-
рання, осіб без певних занять і 
місця проживання, утворити фон-
ди матеріальної допомоги, цент-
ри соціальної адаптації, які зай-
малися б їх працевлаштуванням 
і сприяли одержанню ними жит-
ла, забезпечити надання міні-
мальних безоплатних послуг, у 
тому числі харчування, мож-
ливість набути професію, закрі-
питись у трудовому колективі; 
(3) відкривати спеціальні будин-
ки-інтернати для хворих і пре-
старілих, які звільнилися з місць 
позбавлення волі, не мають ро-
динних зв’язків і можливості вла-
штувати свій побут, одержати 
житло, всіляко заохочувати 
участь у цьому благодійних, 
релігійних та інших організацій, 
окремих громадян, а також під-
тримувати створення відповідних 
громадських формувань.

Завдання, визначені в назва-
ному правовому документі в по-
дальшому були додатково за-
кріплені в низці загальнодержав-
них програм боротьби зі злочин-
ністю. Так, у Державній програмі 
боротьби зі злочинністю 1993 р. 
[14; 1993. – № 117-118. – 5 серп.] 
передбачалося розробити кон-
цепцію участі виконкомів місце-
вих рад і місцевих державних ад-
міністрацій, підприємств, органі-
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зацій та установ у вирішенні пи-
тань розміщення засуджених, 
створення для них необхідних ко-
мунально-побутових умов, їх 
працевлаштування і створення 
приютів для осіб, які потребують 
соціального захисту. Цей захід 
необхідно було виконати МВС 
України, виконкомам місцевих 
рад і місцевим державним ад-
міністраціям у 1994 р. Додатково 
Програмою приведення умов 
тримання засуджених, які відбу-
вають покарання у місцях поз-
бавлення волі, а також осіб, які 
тримаються у слідчих ізоляторах 
і лікувально-трудових профілак-
торіях відповідно до міжнародних 
стандартів у 1994–1995 рр. було 
заплановано створити в облас-
них центрах, промислових містах 
і районах центри соціальної реа-
білітації осіб, які повернулися з 
місць позбавлення волі [16].

У Комплексній цільовій про-
грамі боротьби зі злочинністю на 
1996–2000 роки [17] передбача-
лися підготовка регіональних уз-
годжених програм спільних дій 
щодо забезпечення працевла-
штування засуджених і сприяння 
особам, які повернулися з місць 
позбавлення волі, в їх адаптації 
й вирішенні соціально-побутових 
проблем (п. 65). Виконання цього 
заходу покладалося на Раду 
міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцеві державні адмініст-
рації, МВС України й Мінпраці Ук-
раїни (строк виконання – листо-

пад 1996 р.).
Третім подібним документом 

– Комплексною програмою про-
філактики злочинності на 2001-
2005 роки [11; 2000. – № 52. – 
Ст. 2258] − Державному депар-
таменту України з питань вико-
нання покарань, Мінпраці Украї-
ни й Держкоммолодьспорттуриз-
му України доручалось у 2001 р. 
розробити проект Державної про-
грами соціальної адаптації осіб, 
які звільняються з місць позбав-
лення волі (п. 5), постійно вжива-
ти заходів з їх працевлаштуван-
ня, сприяти їх адаптації  й 
розв’язанню соціально-побуто-
вих проблем (п. 85).

Розробленню проекту вказа-
ної Програми передувало прий-
няття Закону України від 10 лип-
ня 2003 р. за № 1104–IV «Про 
соціальну адаптацію осіб, які від-
бували покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі 
на певний строк» [11; 2003. – 
№ 32. – Ст. 1681]. Закон визна-
чив умови й порядок надання со-
ціальної допомоги особам, які 
відбували покарання, а також за-
сади участі в їх соціальній адап-
тації органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, органі-
зацій та об’єднань громадян. 
Сфера дії цього Закону поширю-
валася на осіб, які відбували по-
карання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний 
строк, а також на звільнених від 
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подальшого відбування зазначе-
них видів покарань за хворобою, 
на підставі Закону України про 
амністію чи акта помилування, на 
звільнених умовно-достроково 
від відбування покарання, яким 
замінена невідбута частина по-
карання більш м’яким, на звіль-
нених від відбування покарання 
вагітних жінок і жінок, які мали ді-
тей віком до 3–х років.

У зв’язку з прийняттям цього 
Закону були внесені відповідні 
зміни й до інших законодавчих 
актів [11; 2005. – № 51. – Ст. 3176], 
зокрема, до Житлового кодексу 
УРСР, Законів України «Про міс-
цеве самоврядування», «Про 
місцеві державні адміністрації», 
«Про освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про органи і 
служби у справах неповнолітніх 
та спеціальні установи для не-
повнолітніх», «Про соціальну ро-
боту з дітьми та молоддю», спря-
мованих на розширення кола 
суб’єктів соціального патронажу 
й удосконалення правового ста-
тусу осіб, які відбували покаран-
ня у виді обмеження волі або поз-
бавлення волі на певний строк. 
Наприклад:

– житловий кодекс УРСР 
було доповнено положенням про 
те, що для тимчасового прожи-
вання осіб, які відбували пока-
рання у виді обмеження волі чи 
позбавлення волі на певний 
строк і потребують поліпшення 
житлових умов або жила площа 

яких тимчасово заселена і яким 
повернути колишнє жиле при-
міщення немає можливості, а та-
кож осіб, які потребують медич-
ної допомоги у зв’язку із захво-
рюванням на туберкульоз, вико-
ристовуються спеціальні гурто-
житки;

– кримінальна міліція у спра-
вах дітей відповідно до законо-
давства повинна вживати заходи 
соціального патронажу щодо не-
повнолітніх, які відбували пока-
рання у виді позбавлення волі на 
певний строк; вести облік непов-
нолітніх правопорушників, які 
потребують медичної допомоги, 
в тому числі звільнених зі спе-
ціальних виховних установ, з ме-
тою проведення профілактичної 
роботи, інформувати відповідні 
служби у справах неповнолітніх 
стосовно цих осіб;

– заходи соціальної реабілі-
тації, передбачені Законом Украї-
ни «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю», мають теж 
стосуватися неповнолітніх, які 
відбували покарання у виді поз-
бавлення волі на певний строк, і 
молоді, яка відбувала покарання 
у виді обмеження волі або поз-
бавлення волі на певний строк;

– на місцеві органи виконав-
чої влади й органи місцевого са-
моврядування покладалося здій-
снення соціального патронажу 
щодо осіб, які відбували покаран-
ня у виді позбавлення волі на 
певний строк, а також вирішення 
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питань, пов’язаних з наданням 
цим особам можливості здобува-
ти загальну середню освіту.

У 2004 р. (замість 2001 р., як 
уже вказувалось) була прийнята 
Державна програма соціальної 
адаптації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, на 2004–2006 
роки [11; 2004. – № 35. – Ст. 2344]. 
У ній зазначалось, що здійсню-
вані в державі заходи, поки що є 
малоефективними, вони не за-
безпечують належної допомоги 
із соціальної адаптації, у зв’язку 
з чим виникла потреба в розроб-
ленні додаткових заходів щодо 
посилення боротьби з рецидив-
ною злочинністю, активізації за-
побіжних заходів, надання рані-
ше судимим гарантій стосовно їх 
адаптації до сучасних умов жит-
тєдіяльності в суспільстві, залу-
чення їх до суспільно корисної 
праці, створення системи ресо-
ціалізації. Програма містила 14 
пунктів додаткових заходів, вико-
нання яких було покладено на 
Державний департамент України 
з питань виконання покарань, 
Міністерство у справах сім’ї, ді-
тей та молоді, Мінпраці, МВС, 
МОЗ України, на інші центральні 
органи влади й управління, міс-
цеві органи виконавчої влади й 
органи місцевого самоврядуван-
ня.

Заходи Комплексної програ-
ми профілактики правопорушень 
на 2007–2009 роки [11; 2006. – 
№ 51. – Ст. 3418] були спрямо-

вані на вдосконалення роботи із 
соціальної адаптації осіб, звіль-
нених з місць позбавлення волі. 
Наприклад, Раді міністрів Авто-
номної Республіки Крим, облас-
ним, Київській і Сімферопільській 
міським держадміністраціям, Де-
ржавному департаменту України 
з питань виконання покарань, 
Мінпраці та Мінсім’ямолодьспорту 
доручалося сприяти таким осо-
бам в оформленні документів, 
потрібних для вирішення со-
ціальних питань, активізувати ро-
боту спостережних комісій з на-
дання їм допомоги в соціальній 
адаптації (п. 9). У рамках вико-
нання цієї Програми було прий-
нято також План заходів щодо 
забезпечення соціальної адапта-
ції осіб, які відбували покарання 
у виді позбавлення волі, на пе-
ріод до 2009 року [4; 2008. – 
№ 35. – Ст. 218], що передбачав 
ще 10 пунктів додаткових за-
ходів, виконання яких було пок-
ладено переважно на тих же 
суб’єктів, які виконували Держав-
ну програму соціальної адаптації 
осіб, звільнених з місць позбав-
лення волі, на 2004–2006 роки.

Подальше вдосконалення 
законодавства стосовно соціаль-
ної адаптації осіб, які відбувають 
чи відбули покарання у місцях 
позбавлення волі, пов’язано з 
прийняттям ще одного документа 
загальнодержавного рівня – Кон-
цепції соціальної адаптації осіб, 
які відбували покарання у виді 
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позбавлення волі на певний 
строк [11; 2008. – № 84. – 
Ст. 2830]. У ній пропонується 3 
різних варіанти подальшого 
розв’язання проблем соціальної 
адаптації осіб, які відбували по-
карання у виді позбавлення волі. 
Перший – це вдосконалення ро-
боти із соціальної адаптації звіль-
нених осіб на місцевому рівні з 
урахуванням фінансових можли-
востей і потреб регіонів. У разі 
застосування такого варіанту міс-
цевим органам виконавчої влади 
й органам місцевого самовряду-
вання належить виділяти кошти 
з місцевих бюджетів на виконан-
ня відповідних програм і планів 
заходів. Цей варіант, з точки зору 
розробників Концепції, є неефек-
тивним з огляду на те, що пріо-
ритетними в регіонах вважають-
ся, як правило, питання соціаль-
ного захисту інших незахищених 
верств населення, зокрема, без-
притульних дітей, громадян по-
хилого віку й інвалідів.

Другий варіант передбачає 
залучення до розв’язання вказа-
ної проблеми недержавних ор-
ганізацій. Він ніби-то є перспек-
тивним, оскільки такі організації 
більш динамічні, мобільні, мають 
змогу залучати благодійні кошти, 
міжнародні гранти, спонсорську 
допомогу, що зменшує витрати з 
місцевих бюджетів. Але далеко 
не всі недержавні організації не 
виявляють бажання провадити 
діяльність, пов’язану із соціаль-

ною адаптацією звільнених осіб, 
через брак належної підтримки з 
боку держави, недостатність 
коштів, небезпеку для життя і 
здоров’я їх працівників, недоско-
налість відповідних державних та 
регіональних програм і законо-
давства.

Розробники Концепції вказу-
ють, що застосування першого і 
другого варіантів окремо не 
дасть вагомих результатів, у 
зв’язку з чим оптимальним варіан-
том вважають об’єднання зусиль 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади й органів міс-
цевого самоврядування з метою 
забезпечення соціальної адапта-
ції цих осіб із залученням неде-
ржавних організацій. Це, на їх 
думку, дасть змогу вивчити між-
народний досвід у цій сфері, 
створити умови для соціальної 
адаптації таких осіб, частково ви-
рішити питання фінансування, 
визначити конкретну потребу в 
указаній роботі на підставі офіцій-
них статистичних даних, підви-
щити рівень якості соціальних 
послуг звільненим. Реалізацію 
вказаної Концепції слід здійсню-
вати шляхом розроблення окре-
мого плану заходів.

Зазначимо, що розпоряд-
женням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 1 липня 2009 р., № 740-р 
План по реалізації Концепції до 
2015 р. вже затверджено [14; 
2009. – № 123. – 11 лип.]. Він пе-
редбачає 23 пункти різних за-
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ходів, здійснення яких покладено 
на центральні й місцеві органи 
влади й управління за участю 
Національної академії правових 
наук України, громадських, 
релігійних і благодійних органі-
зацій.

Одним з перших заходів 
цього Плану є розроблення за-
конопроекту про внесення змін 
до Закону України «Про соціаль-
ну адаптацію осіб, які відбували 
покарання у виді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний 
строк» з удосконалення соціаль-
ного супроводу й соціального 
патронажу названих осіб, зокре-
ма, окреслення основних за-
вдань учасників процесу соціаль-
ної адаптації й визначення орга-
ну, що буде його координувати. 
На сьогоднішній день цей захід 
уже виконано: 17 березня 2011 р. 
прийнято Закон України «Про со-
ціальну адаптацію осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у 
виді обмеження волі або позбав-
лення волі на певний строк» [11; 
2011. – № 28. – Ст. 1154], у 
зв’язку з чим Закон України від 
10 липня 2003 р., № 1104-IV 
втратив чинність.

У новому Законі: (а) частко-
во змінені поняття «соціальна 
адаптація» й «соціальний патро-
наж»; (б) названі основні принци-
пи здійснення соціального пат-
ронажу, гарантії реалізації прав 
звільнених осіб; (в) установлено, 
що спеціалізованими установа-

ми для звільнених осіб є центри 
соціальної адаптації і спеціальні 
будинки-інтернати; (г) розшире-
но перелік суб’єктів соціального 
патронажу, вказані їх повнова-
ження; (д) встановлено, що за-
гальна координація соціального 
патронажу звільнених осіб віком 
до 35 років включно покладаєть-
ся на центральний орган вико-
навчої влади у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту, а після 35 років 
– на центральний орган виконав-
чої влади в царині праці й со-
ціальної політики.

До суб’єктів соціального пат-
ронажу разом із центральними 
органами виконавчої влади За-
кон відносить місцеві органи ви-
конавчої влади й органи місце-
вого самоврядування, органи 
праці й соціального захисту, де-
ржавну службу зайнятості, орга-
ни, що провадять соціальну ро-
боту із сім’ями, дітьми й молод-
дю, органи внутрішніх справ, ор-
гани з питань громадянства та 
реєстрації фізичних осіб, органи 
охорони здоров’я, підприємства, 
установи, організації, які не зна-
ходяться в державній власності, 
об’єднання громадян і фізичних 
осіб. У цілому ж можна вважати, 
що названий Закон є своєрідним 
логічним завершенням процесу 
становлення законодавства про 
соціальну адаптацію осіб, які від-
бувають чи відбули покарання у 
місцях позбавлення волі, хоча 
він теж не є ідеальним.
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Окрім розглянутих загально-

державних нормативно-право-
вих документів певна низка нор-
мативних актів, що стосуються 
проблем соціальної адаптації, 
прийнята й на рівні міністерств і 
відомств. Приміром, затверд-
жені: Типове положення про 
центр соціальної адаптації осіб, 
звільнених з місць позбавлення 
волі [11; 2006. – № 17. – Ст. 1277], 
Типове положення про спеціаль-
ний будинок-інтернат [11; 2011. 
– № 96. – Ст. 3507], Порядок 
взаємодії кримінально-виконав-
чої інспекції і центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо забезпечення соціального 
супроводу і контролю за поведін-
кою дітей та молоді, які засуд-
жені до покарань, не пов’язаних 
з позбавленням волі, звільнені 
від відбування покарання з вип-
робуванням або умовно-достро-
ково [11; 2008. – № 95. – Ст. 3153], 
Порядок взаємодії установ вико-
нання покарань та суб’єктів со-
ціального патронажу під час під-
готовки до звільнення осіб, які 
відбувають покарання у виді об-
меження волі або позбавлення 
волі на певний строк [11; 2012. 
– № 28. – Ст. 1066] та ін.

До вказаного треба додати, 
що у 2005 р. було також прийня-
то Закон України «Про основи 
соціального захисту бездомних 
громадян і безпритульних дітей» 
[11; 2005. – № 25. – Ст. 1412], 
який у 2010 р. було викладено в 

новій редакції [11; 2011. – № 3. 
– Ст. 161] і сфера дії якого в пев-
ній частині поширюється й на 
осіб, які відбули покарання в міс-
цях позбавлення волі. На реалі-
зацію цього Закону теж прийнято 
відповідну підзаконну норматив-
ну базу і навіть створено Раду з 
питань соціального захисту без-
домних осіб та осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі [11; 2010. 
– № 50. – Ст. 1651], як постійно 
діючий дорадчий орган Кабінету 
Міністрів України для вивчення 
проблемних питань, пов’язаних 
з реалізацією державної політики 
у сфері соціального захисту вка-
заних осіб.

У зв’язку з викладеним у 
Концепції реалізації державної 
політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 
2015 року [11; 2011. – № 93. – 
Ст. 3389] пропонується пробле-
ми організації профілактики пра-
вопорушень розв’язати в тому 
числі і шляхом формування сис-
теми реінтеграції бездомних осіб 
та безпритульних дітей і соціаль-
ної адаптації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі.

Таким чином, можна ствер-
джувати, що відповідна норма-
тивна база для супроводу про-
цесу соціальної адаптації осіб, 
які відбувають чи відбули пока-
рання в місцях позбавлення волі, 
створена і спрямована на покра-
щання правового статусу цих 
осіб. Безумовно, вона недоско-
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нала й потребує подальшого роз-
витку. До того ж існує низка про-
блем з розроблення й виконання 
заходів із соціальної адаптації 

зазначених осіб щодо їх ефек-
тивності, що повинно стати пред-
метом подальших наукових до-
сліджень.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЦ, 
КОТОРЫЕ ОТБЫВАЮТ ИЛИ ОТБЫЛИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

СВОБОДЫ ЛИБО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  
НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Лысодед А. В.
В статье рассматривается развитие законодательства о социальной адап-

тации лиц, которые отбывают или отбыли наказание в виде ограничения свободы 
либо лишения свободы на определенный срок, в период 1991–2012 гг. и анализи-
руются меры, направленные на усовершенствование этого процесса.

Ключевые слова: социальная адаптация, концепция социальной адаптации, 
социальный патронаж, субъекты социального патронажа.
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LEGAL REGULATION OF SOCIAL ADAPTATION PROCESS OF PERSONS WHO 
ARE SERVING OR HAVE ALREADY COMPLETED THEIR SENTENCES IN THE 

FORM OF RESTRAINT OR DEPRIVATION OF FREEDOM FOR A SPECIFIED TIME
Lysodyed O. V.

In the article the evolution of legislation regulating social adaptation of persons 
who are serving or have already completed their sentences in the form of restraint or 
deprivation of freedom for a specified time for a period of 1991 – 2012 is considered and 
measures directed at improvement of this process are analyzed.

Key words: social adaptation, conception of social adaptation, social patronage, 
subjects of social patronage.
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й міжнародного законодавства, що стосується даної проблеми.

Ключові слова: підготовче провадження, судове провадження, стадія, кримі-
нальне провадження, кримінальний процес.

Захист прав і свобод людини 
в будь-якій сфері діяльності де-
ржави, на нашу думку, є найваж-
ливішим принципом, через при-
зму якого створюється єдина сис-
тема правового контролю й за-
безпечуються пошук і втілення 
нового прогресивного законо-
давства в царині прав людини 
відповідно до сучасного стану 
політичних, правових, соціальних 
та економічних умов розвитку де-
ржави.

Україна впевнено крокує до 
досягнення мети щодо отриман-
ня вищого статусу правової де-
ржави, яка має у своєму розпо-
рядженні нове, прогресивне за-
конодавство, постійно здійснює 
пошуки і втілює нові сучасні ме-

тоди, спрямовані на дотримання 
й захист прав і свобод людини. 
Одним з таких кроків було ство-
рення сучасного Кримінального 
процесуального кодексу України, 
який відповідає всім міжнарод-
ним стандартам у сфері прав лю-
дини. Однак поряд із цим Кодек-
сом існує багато інших проблем 
у цій царині, зокрема, завершен-
ня досудового розслідування й 
передача матеріалів до суду.

Вирішення судом питань 
щодо притягнення чи непритяг-
нення до відповідальності осіб 
становить собою доволі великий 
пласт цієї проблематики, який 
п о т р е б у є  н е в і д к л а д н о г о 
розв’язання. У цьому розрізі пер-
винним напрямком є одна зі 
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стадій кримінального проваджен-
ня, зокрема підготовче, під час 
судового провадження в першій 
інстанції.

Особливого значення набу-
вають питання щодо визначення 
сутності і значення підготовчого 
провадження у процесі судового 
провадження в першій інстанції 
як окремої стадії кримінального 
провадження.

Дослідження різних питань 
щодо здійснення кримінального 
провадження, в тому числі пи-
тань судового провадження, не-
одноразово привертало увагу ба-
гатьох науковців, серед яких пе-
редусім заслуговують на увагу 
п р а ц і  т а к и х  у ч е н и х ,  я к 
Ю. П. Аленін, О. М. Бандурка, 
Є. М. Блажівський, М. П. Водько, 
Ю. М. Грошевий, Т. В. Корчева, 
В. Т. Маляренко, М. М. Михеєн-
ко, В. В. Назаров, В. Т. Нор, 
В. Я. Тацій, В. М. Тертишник, 
В. М. Трофименко, А. Р. Тума-
нянц, П. В. Цимбал, В. П. Шибіко, 
О. Г. Шило, М. Є. Шумило та ін. 
Але разом із тим питання підго-
товчого провадження у кримі-
нальному процесі в розрізі ново-
го Кримінального процесуально-
го кодексу України не є достатньо 
висвітленими і потребують по-
дальших наукових розробок.

Мета статті полягає у визна-
ченні сутності підготовчого про-
вадження у кримінальному про-
цесі та його значення у судовому 
провадженні в першій інстанції.

Нормами ст. 21 Основного 
Закону держави − Конституції Ук-
раїни (далі − Конституція) визна-
чено, що всі люди є вільними й 
рівними у своїй гідності та пра-
вах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними й непорушни-
ми. Згідно з положеннями ст. 27 
Конституції кожен має право за-
хищати своє життя і здоров’я, 
життя і здоров’я інших людей від 
протиправних посягань [4].

Стаття 55 Конституції чітко 
передбачає, що права та свобо-
ди людини і громадянина захи-
щаються судом. Кожному гаран-
тується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб. Кожен 
має право звертатися за захис-
том своїх прав до Уповноваже-
ного Верховної Ради України з 
прав людини. Кожен має право 
після використання всіх націо-
нальних засобів правового захис-
ту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних між-
народних судових установ чи ор-
ганів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є Ук-
раїна. Кожен має право будь-яки-
ми не забороненими законом за-
собами захищати свої права і 
свободи від порушень і проти-
правних посягань [4].

Положенням ст. 8 Загальної 
декларації прав людини, прийня-
тої і проголошеної резолюцією 
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217 A (III) Генеральної Асамблеї 
ООН від 10 грудня 1948 р., пере-
дбачено, що кожна людина має 
право на ефективне поновлення 
у правах компетентними націо-
нальними судами у випадках по-
рушення її основних прав, нада-
них їй конституцією або законом. 
Положення ст. 10 цієї Декларації 
чітко регламентують, що кожна 
людина для визначення її прав 
та обов’язків і для встановлення 
обґрунтованості пред’явленого їй 
кримінального звинувачення на 
підставі повної рівності має пра-
во на те, щоб її справа була роз-
глянута прилюдно і з додержан-
ням усіх вимог справедливості 
незалежним і безстороннім су-
дом.

Згідно зі ст. 11 цього міжна-
родно-правового документа кож-
на людина, обвинувачена у вчи-
ненні злочину, має право вважа-
тися невинною, поки її винність 
не буде встановлена в законно-
му порядку шляхом прилюдного 
судового розгляду, при якому їй 
мають бути забезпечені всі мож-
ливості для захисту [2]. З огляду 
на вказані положення Загальної 
декларації прав людини зазначи-
мо, що вони чітко регулюють по-
рядок звернення людини за за-
хистом своїх прав і свобод у суді. 
Однак завжди залишається 
імовірність того, що людина за 
певних умов може залишитися 
не захищеною в повному об-
сязі.

Нормативними положення-
ми ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод від 4 листопада 1950 р., 
ратифікованої Законом України 
від 17 липня 1997 р. за № 475/97-
ВР, передбачено, що кожен має 
право на справедливий і публіч-
ний розгляд його справи впро-
довж окресленого законом ро-
зумного строку незалежним і без-
стороннім судом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або вста-
новить обґрунтованість будь-яко-
го висунутого проти нього кримі-
нального обвинувачення.

Судове рішення проголо-
шується публічно, але преса й 
публіка можуть бути не допущені 
в зал засідань протягом усього 
судового розгляду або його час-
тини в інтересах моралі, громад-
ського порядку чи національної 
безпеки в демократичному сус-
пільстві, якщо того вимагають ін-
тереси неповнолітніх або захист 
приватного життя сторін, або 
(тією мірою, що визнана судом 
суворо необхідною) коли за особ-
ливих обставин публічність роз-
гляду може зашкодити інтересам 
правосуддя.

Кожен обвинувачений у вчи-
ненні кримінального правопору-
шення вважається невинуватим, 
доки його вину не буде доведено 
в законному порядку. Кожний та-
кий обвинувачений має щонай-
менше такі права:



1��2013/124

Кримінальний процес і судоустрій
− бути негайно й детально 

поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер і при-
чини обвинувачення, висунутого 
проти нього;

− мати час і можливості, не-
обхідні для підготовки свого за-
хисту;

− захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допо-
могу захисника, вибраного на 
власний розсуд, або за браком 
достатніх коштів для оплати юри-
дичної допомоги захисника одер-
жувати таку допомогу безоплат-
но, коли цього вимагають інтере-
си правосуддя;

− допитувати свідків обвину-
вачення або вимагати, щоб їх до-
питали, а також вимагати викли-
ку й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що і свідків обви-
нувачення;

− якщо особа не розуміє ви-
користовуваної в суді мови, або 
не розмовляє нею, вона вправі 
одержувати безоплатну допомо-
гу перекладача [3].

Положення ст. 2 Міжнарод-
ного пакту про громадянські і 
політичні права від 16 грудня 
1966 р., ратифікованого Указом 
Президії Верховної Ради Ук-
раїнської РСР від 19 жовтня 
1973 р., № 2148-VIII, передбача-
ють, що кожна держава, яка бере 
у ч а с т ь  у  ц ь о м у  П а к т і , 
зобов’язується:

− забезпечити всякій особі, 
права і свободи якої, визнані в 

цьому Пакті, порушено, ефектив-
ний засіб правового захисту, на-
віть коли це порушення було вчи-
нене особами, які діяли як особи 
офіційні;

− забезпечити, щоб право на 
правовий захист для будь-якої 
особи, яка його потребує, вста-
новлювалося судовими, ад-
міністративними, законодавчими 
або будь-яким іншими компетен-
тними органами, передбаченими 
правовою системою держави, і 
розвивати можливості судового 
захисту;

− забезпечити застосування 
компетентною владою засобів 
правового захисту, коли вони на-
даються [7].

Низка статей інших міжна-
родних документів теж чітко рег-
ламентують порядок звернення 
до суду за захистом прав і свобод 
людини в разі їх порушень. Однак 
їх норми розпочинають свою дію 
тільки після використання всіх 
національних засобів правового 
захисту, що свідчить про мож-
ливість людини в будь-якому ви-
падку відстоювати свої законні 
права в міжнародному правово-
му полі. Як свідчить практика, все 
більше українців, вичерпавши всі 
можливості свого захисту в країні, 
звертаються до Європейського 
суду з прав людини як до остан-
ньої інстанції, причому більшість 
з них дійсно отримують рішення 
на свою користь. За даними ста-
тистики, Україна входить до 
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п’ятірки держав, від яких до Єв-
ропейського суду з прав людини 
надходить велика кількість заяв, 
з яких 60 % звернень українців 
стосуються захисту права на 
справедливий суд [1].

На нашу думку, на сьогодні 
сфера кримінального провад-
ження в Україні займає одне з 
основоположних місць серед усіх 
галузей права, оскільки ця галузь 
охоплює найважливіші фунда-
ментальні цінності людини − пра-
ва, свободи, життя і здоров’я. 
Тому особливої актуальності на-
бувають питання щодо розгляду 
судом цих категорій справ, зок-
рема, під час підготовчого про-
вадження в судовому провад-
женні по першій інстанції у кримі-
нальному процесі.

Основним завданням Кримі-
нального процесуального кодек-
су України (далі − Кодекс) є за-
хист особи від кримінальних пра-
вопорушень, охорона прав, сво-
бод та законних інтересів учас-
ників кримінального проваджен-
ня. Жодна особа не повинна за-
знати необґрунтованого проце-
суального примусу, а до кожного 
учасника кримінального провад-
ження має бути застосована на-
лежна правова процедура [5].

За нормами ст. 314 Кодексу 
підготовче судове засідання на-
лежить до категорії судового про-
вадження по першій інстанції. 
Після отримання обвинувального 
акта, клопотання про застосуван-

ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру або 
клопотання про звільнення від 
кримінальної відповідальності 
суд не пізніше 5-ти днів з дня їх 
надходження призначає підго-
товче судове засідання, в яке 
викликає учасників судового про-
вадження.

Згідно з ч. 2 цієї статті Кодек-
су підготовче судове засідання 
відбувається за участю прокуро-
ра, обвинуваченого, захисника, 
потерпілого, його представника 
й законного представника, цивіль-
ного позивача, його представни-
ка й законного представника, 
цивільного відповідача та його 
представника згідно з правила-
ми, передбаченими цим Кодек-
сом для судового розгляду. Після 
виконання вимог, передбачених 
статтями 342−345 Кодексу, голо-
вуючий з’ясовує в учасників су-
дового провадження їх думку 
щодо можливості призначення 
судового розгляду.

Частина 3 ст. 314 Кодексу 
передбачає, що в підготовчому 
судовому засіданні суд має пра-
во прийняти такі рішення:

− затвердити угоду або від-
мовити в її затвердженні і повер-
нути кримінальне провадження 
прокуророві для продовження 
досудового розслідування в по-
рядку, передбаченому статтями 
468-475 даного Кодексу;

− закрити провадження у ви-
падку встановлення підстав, пе-
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редбачених пунктами 4-8 ч. 1 
першої або ч. 2-ю ст. 284 цього 
Кодексу;

− повернути обвинувальний 
акт, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру про-
куророві, якщо вони не відпові-
дають вимогам даного Кодексу;

− направити обвинувальний 
акт, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру до 
відповідного суду для визначен-
ня підсудності у випадку встанов-
лення непідсудності криміналь-
ного провадження;

− призначити судовий роз-
гляд на підставі обвинувального 
акта, клопотання про застосуван-
ня примусових заходів медично-
го або виховного характеру [6].

Частиною 4 ст. 314 Кодексу 
визначено, що ухвала про повер-
нення обвинувального акта, кло-
потання про застосування при-
мусових заходів медичного або 
виховного характеру можуть бути 
оскаржені в апеляційному поряд-
ку [5].

Слід зазначити, що в підго-
товчому провадженні не вирі-
шується питання про доведеність 
вини обвинуваченого, оскільки 
це прерогатива суду під час су-
дового розгляду. Завданням цьо-
го провадження є процесуальне 
й організаційне забезпечення 
проведення судового розгляду 
[6]. Однак існує ймовірність про 

використання норми ч. 3 ст. 314 
Кодексу із зовсім протилежною 
метою, тому постійно виникати-
ме питання чи не буде викорис-
товувати посадова особа свій 
правовий статус у власних інте-
ресах? З нашого погляду, все 
частіше стає зрозумілим, що це 
залежатиме тільки від посадовця 
(в даному випадку від судді) й 
відповідно, від особи, яка може 
бути притягнута до відповідаль-
ності, а вже потім від закріплених 
норм права.

Згідно з нормами ст. 315 Ко-
дексу  вир ішення  питань , 
пов’язаних з підготовкою до су-
дового розгляду, відбувається, 
якщо під час підготовчого судо-
вого засідання не будуть вста-
новлені підстави для прийняття 
рішень, передбачених пунктами 
1-4 ч. 3 ст. 314, суд здійснює під-
готовку до судового розгляду.

Норми ч. 2 ст. 315 указують, 
що з метою підготовки до судо-
вого розгляду суд:

− визначає дату й місце про-
ведення судового розгляду;

− з’ясовує, у відкритому чи 
закритому судовому засіданні не-
обхідно здійснювати судовий 
розгляд;

− з’ясовує питання про склад 
осіб, які братимуть участь у су-
довому розгляді;

− розглядає клопотання 
учасників судового провадження 
про здійснення судового виклику 
певних осіб до суду для допиту й 
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витребування певних речей чи 
документів;

− вчиняє інші дії, необхідні 
для підготовки до судового роз-
гляду [6].

Частиною 3 цієї статті пере-
дбачено, що під час підготовчого 
судового засідання суд за клопо-
танням учасників судового про-
вадження має право обрати, змі-
нити чи скасувати заходи забез-
печення кримінального провад-
ження, в тому числі запобіжний 
захід, обраний щодо обвинува-
ченого. При розгляді таких кло-
потань суд додержується пра-
вил, передбачених розд. ІІ цього 
Кодексу. За відсутності зазначе-
них клопотань сторін криміналь-
ного провадження застосування 
заходів забезпечення криміналь-
ного провадження, обраних під 
час досудового розслідування, 
вважається продовженим [8].

Як вбачається, ця норма 
ст. 315 Кодексу не буде викону-
ватися належним чином, оскільки 
існує сумнів щодо того, що суддя 
або людина яка будь-яким чином 
заінтересована в кінцевому ре-
зультаті проведення підготовчо-
го провадження, не буде прагну-
ти хоча б змінити запобіжний за-
хід з метою забезпечити собі 
можливість вирішити питання на 
свою користь, притому що люди-
на, яка постраждала, може й не 
дочекатися відновлення своїх 
прав або притягнення винної осо-
би до відповідальності.

Як визначають норми ст. 316 
Кодексу, закінчення підготовчого 
провадження і призначення су-
дового розгляду відбувається 
після завершення підготовки до 
судового розгляду, після чого суд 
постановляє ухвалу про призна-
чення останнього. Судовий роз-
гляд має бути призначений не 
пізніше 10-ти днів з дня постанов-
лення ухвали про його призна-
чення [5].

Крім цього, у ст. 317 Кодексу 
йдеться про матеріали кримі-
нального провадження і про про-
цедуру ознайомлення з відповід-
ними матеріалами справи. Так, 
документи, інші матеріали, на-
дані суду під час судового про-
вадження його учасниками, судо-
ві рішення та інші документи й 
матеріали, що мають значення 
для цього кримінального провад-
ження, долучаються до обвину-
вального акта, про застосування 
примусових заходів медичного 
або виховного характеру, клопо-
тання про звільнення від кримі-
нальної відповідальності і є ма-
теріалами кримінального про-
вадження (кримінальною спра-
вою). У ч. 2 цієї статті зазначаєть-
ся, що після призначення справи 
до судового розгляду головую-
чий повинен забезпечити учас-
никам судового провадження 
можливість ознайомитися з ма-
теріалами кримінального про-
вадження, якщо вони про це за-
являть клопотання. Під час оз-
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найомлення учасники судового 
провадження мають право роби-
ти з матеріалів необхідні виписки 
або копії. Згідно з ч. 3 ст. 317 Ко-
дексу матеріали про застосуван-
ня заходів безпеки стосовно осіб, 
які беруть участь у кримінально-
му судочинстві, для ознайомлен-
ня не надаються [5].

Таким чином, розгляд основ-
них міжнародно-правових актів у 
галузі прав людини й окремих 
норм національного законодавс-
тва дозволив дійти висновку, що 
підготовче провадження має 
особливе значення для подаль-
шого судового розгляду, оскільки 
воно відповідає на запитання, чи 
буде в подальшому судовий роз-
гляд справи, чи взагалі вона буде 
припинена на цій стадії кримі-
нального провадження.

Проаналізувавши пріоритет-
ні міжнародні стандарти у сфері 
захисту прав людини й окремі 
норми вітчизняного законодавс-
тва в галузі кримінального про-
цесу, можемо підсумувати, що 
Кримінальним процесуальним 
кодексом України дійсно визна-
чено порядок проведення підго-

товчого провадження як категорії 
судового провадження в першій 
інстанції. Більше того, з нашого 
погляду, на даній стадії заклада-
ються підвалини подальшого су-
дового провадження, що під-
креслює значення провадження 
підготовчого.

Потребують особливої уваги 
питання щодо положень ч. 3 
ст. 314 цього Кодексу: чи не буде 
це підставою для того, щоб по-
садові особи, які мають певний 
правовий статус, та отримавши 
матеріали кримінального про-
вадження, мали можливість 
впливати на ситуацію з прове-
дення підготовчого проваджен-
ня.

На наше переконання, нор-
ма ст. 315 Кодексу не буде вико-
нуватися належним чином у час-
тині захисту людини, права якої 
були порушені, оскільки посадо-
ва особа може в підготовчому 
провадженні змінити запобіжний 
захід, тим самим наразити люди-
ну, права якої були порушені, на 
небезпеку щодо ймовірності пов-
торення проти неї чергового пра-
вопорушення.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Лысюк Ю. В.

Статья посвящена рассмотрению вопросов стадии подготовительного про-
изводства в уголовном процессе. Представлена характеристика его сущности как 
отдельной стадии уголовного производства. Определено значение подготови-
тельного производства в ходе судебного производства в первой инстанции. Про-
веден отдельный анализ национального и международного законодательства, что 
касается данной проблемы.

Ключевые слова: подготовительное производство, судебное производство, 
стадия, уголовное производство, уголовный процесс.

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE PREPARATORY 
PROCESS IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS: A NATIONAL 

AND INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS
Lysiuk I. V.

The article is devoted to the issues of the preparatory stages of production in 
the criminal process. The characteristic of a preparatory essence of production as a 
separate stage of the criminal proceedings. Determine the value of production in the 
course of preparatory proceedings in the first instance. Conducted a separate analysis 
of national and international legislation regarding this issue.

Key words: preparatory proceedings, judicial proceedings, stage, criminal 
proceedings, the criminal process.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ДАВНОСТІ 
ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИСЯГИ
У статті аналізується законодавство про судоустрій, яким визначаються стро-

ки давності притягнення судді до дисциплінарної або конституційно-правової від-
повідальності. Обґрунтовується необхідність установлення в Законі України «Про 
Вищу раду юстиції» строку давності для звільнення судді за порушення присяги. 
Брак останнього суперечить засадам пропорційності і правової визначеності, а та-
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Конституція України в розд. ІІ 
«Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина» закріпила 
засади притягнення особи до 
юридичної відповідальності. Кон-
ституційні приписи, що регламен-
тують це питання, викладені у її 
статтях 61–63 та п. 14 ч. 1 ст. 92. 
Відповідно до ст. 61 Основного 
Закону ніхто не може бути двічі 
притягнений до юридичної від-
повідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення. 
Юридична відповідальність осо-
би має індивідуальний характер. 
Окрім того, засади цивільно-пра-
вової відповідальності, діяння, 
які є злочинами, адміністратив-
ними або дисциплінарними пра-
вопорушеннями, і відповідаль-
ність за них визначаються 
виключно законами України 
(п. 14 ч. 1 ст. 92 КУ). Конституція 
України проголосила фундамен-
тальний принцип незалежності 
суддів і назвала підстави звіль-
нення судді з посади саме тим 
органом, що його обрав або при-
значив (частини 1 і 5 ст. 126) [2; 
1996. – № 30. – Ст. 141].

Процедурні аспекти притяг-
нення суддів до дисциплінарної 
відповідальності, а також звіль-
нення їх за порушення присяги 
викладені в Законах України 

«Про судоустрій і статус суддів» 
[2; 2010. – № 41-45. – Ст. 529] і 
«Про Вищу раду юстиції» [11]. 
Утім, ці акти не позбавлені не-
доліків, на що звертають увагу як 
вітчизняні науковці (Ю. Г. Нікіт-
ченко [7, c. 160-164], О. О. При-
сяжнюк, О. П. Євсєєв [10, c. 201-
210]), так і Європейський суд з 
прав людини. У січні 2013 р. ос-
танній постановив рішення у 
справі екс-судді Верховного Суду 
України О. Волкова, в якому 
звернув увагу на низку суттєвих 
прогалин у національному зако-
нодавстві, що регламентує про-
цедуру звільнення суддів за по-
рушення присяги. У п. 139 указа-
ного рішення відзначено, що ук-
раїнське законодавство не пере-
дбачає жодних часових обме-
жень, пов’язаних з процедурою 
звільнення судді за порушення 
присяги. Хоча Суд і не вважає за 
доцільне вказувати, яким саме 
має бути строк давності, він по-
переджує, що такий безстроко-
вий підхід до дисциплінарних 
справ проти суддів серйозно за-
грожує принципу правової визна-
ченості [4]. Вивчення практики 
притягнення суддів до відпові-
дальності на підставі матеріалів 
Вищої ради юстиції теж свідчить 
про те, що вказана законодавча 

кож негативно позначається на забезпеченні процесуальної незалежності суддів.
Ключові слова: відповідальність судді, порушення присяги, принцип пропор-

ційності, принцип правової визначеності, строки давності звільнення судді за по-
рушення присяги.
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прогалина негативно позначаєть-
ся на забезпеченні процесуаль-
ної незалежності суддів при від-
правленні правосуддя. З ураху-
ванням браку у ст. 32 Закону Ук-
раїни «Про Вищу раду юстиції» 
чітких критеріїв для окреслення 
ознак порушення присяги в діян-
нях суддів, будь-який служитель 
Феміди перебуває під постійною 
загрозою звільнення за цією під-
ставою аж до завершення своєї 
професійної кар’єри.

У зв’язку з вищевикладеним 
вважаємо, що існує відчутна пот-
реба у вивченні чинного законо-
давства в частині, яка регламен-
тує строки давності при притяг-
ненні суддів до різних видів юри-
дичної відповідальності, міжна-
родних стандартів у зазначеній 
сфері, а також у дослідженні за-
гальнотеоретичних положень, 
пов’язаних з інститутом строку 
давності. Отже, метою даної 
публікації є обґрунтування необ-
хідності встановлення в Законі 
України «Про Вищу раду юстиції» 
строку давності для звільнення 
судді за порушення присяги.

Строки давності притяг-
нення до відповідальності: за-
гальнотеоретичний підхід. Як 
справедливо відзначає російсь-
кий учений М. В. Вітрук, установ-
люючи певний строк давності ви-
никнення юридичної відповідаль-
ності, законодавець презюмує, 
що за цей строк правопорушення 
могло втратити суспільну небез-

пеку, а сам правопорушник не є 
суспільно небезпечним. Відпові-
дальність не може переслідувати 
людину все її життя. У цьому по-
лягає соціальна сутність інститу-
ту давності в публічному праві [1, 
c. 189].

Наявність інституту строків 
давності в законодавстві гаран-
тує одночасне дотримання конс-
титуційних прав та свобод люди-
ни і громадянина, інтересів де-
ржави. Вона означає, що сплив 
строків давності притягнення до 
юридичної відповідальності є об-
ставиною, яка виключає застосу-
вання цих правових санкцій до 
порушників закону. Брак таких 
строків давності притягнення до 
юридичної відповідальності пев-
ного виду порушує низку загаль-
них принципів цього правового 
інституту, зокрема, його справед-
ливості, співмірності (пропорцій-
ності) і правової визначеності та-
кої відповідальності.

Така засада, як справед-
ливість, полягає насамперед у 
тому, що покарання за правопо-
рушення визначається з ураху-
ванням його суспільної небезпе-
ки й тяжкості спричинених ним 
наслідків. Окрім того, будь-яке 
порушення правопорядку, спри-
чинене знову ж таки правопору-
шенням, повинно бути усунено, 
порушене право відновлено, а 
спричинену шкоду компенсовано 
в повному обсязі [1, c. 189, 195].

Принцип співмірності (про-
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порційності) відповідальності до-
сить влучно охарактеризував 
Конституційний Суд РФ. Згідно з 
його правовою позицією заходи 
юридичної відповідальності (сан-
кції штрафного чи карального ха-
рактеру) мають бути пропорцій-
ними конституційно визначеним 
завданням і охоронюваним за-
конним інтересам, а також харак-
теру вчиненого протиправного 
діяння, вині правопорушника й 
іншим обставинам. Цей принцип 
вимагає встановлення публічно-
правової відповідальності лише 
за винне діяння, а його диферен-
ціація залежить від тяжкості діян-
ня, розміру й характеру спричи-
неної шкоди, ступеня вини пра-
вопорушника та інших суттєвих 
обставин, що зумовлюють індиві-
дуалізацію при застосуванні по-
карання [Див.: 8; 9].

Принцип визначеності юри-
дичної відповідальності є ваго-
мим складником загальноправо-
вого принципу визначеності пра-
вової норми. Останній випливає 
з конституційної засади рівності 
всіх перед законом і судом (ст. 22 
Конституції України), оскільки 
така рівність може бути забезпе-
чена лише за умови однозначно-
го розуміння й тлумачення норми 
всіма суб’єктами правозастосу-
вання. Як підкреслив Конститу-
ційний Суд РФ, невизначеність 
змісту правової норми, навпаки, 
допускає можливість необмеже-
ного розсуду в процесі її застосу-

вання й неодмінно призводить до 
свавілля, а значить, і до пору-
шення принципів рівності й вер-
ховенства права [8].

Практика Європейського 
суду з прав людини. Практикою 
Європейського суду з прав люди-
ни сформовано власний підхід до 
інституту строків давності. Так, 
Суд вважає, що давність може 
визначатися як право, надане за-
коном особі, яка вчинила проти-
правну дію, більше не зазнавати 
переслідування, не бути засуд-
женим зі спливом певного строку 
з моменту вчинення цієї дії. Стро-
ки давності притаманні всім пра-
вовим системам держав-членів. 
Вони мають низку завдань, серед 
яких – забезпечення правової 
визначеності і завершеності, га-
рантування правової захищенос-
ті шляхом установлення строку 
для дій і перешкоджання пося-
ганню на право на захист, яке 
могло б бути скомпрометоване, 
якщо б суди виносили рішення, 
засновані на доказах, які були б 
неповними через сплив часу [6].

Давність виникнення право-
порушення, як підстава для 
звільнення від відповідальності, 
встановлено стосовно дисциплі-
нарної, адміністративної і кримі-
нальної відповідальності [1, 
c. 251]. Це правило є проявом 
конституційних приписів щодо 
державного захисту прав та сво-
бод людини і громадянина.

Строки давності за трудо-
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вим законодавством. У сфері 
дисциплінарної відповідальності 
цей інститут передбачено зако-
нодавцем для переважної біль-
шості працівників і державних 
службовців, дисциплінарна від-
повідальність яких регламен-
тується відповідними законами, 
статутами і внутрішніми корпора-
тивними актами. Як правило, 
нормативно встановлюється 
строк притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності після ви-
явлення проступку, а також строк 
давності накладення стягнення, 
який за загальним правилом по-
чинає спливати з моменту вчи-
нення дисциплінарного правопо-
рушення.

Як слушно п ідкреслює 
Ю. М. Тіганов, норми, які вста-
новлюють строки притягнення до 
дисциплінарної відповідальності, 
за своєю правовою природою не 
є реабілітуючими, однак, устано-
вивши їх, законодавець виходив 
з можливості звільнення особи 
від відповідальності, обмежуючи 
розумним строком період невиз-
наченого положення правопо-
рушника й органи публічної вла-
ди, які мають в установленому 
законом порядку притягати цю 
особу до відповідальності [12, 
c. 98].

За КЗпП України дисциплі-
нарне стягнення застосовується 
роботодавцем безпосередньо 
після виявлення проступку, але 
не пізніше одного місяця з дня 

його виявлення (ст. 148) [3; 1971. 
– 17 груд. – Додаток до № 50]. 
Час звільнення працівника від ро-
боти у зв’язку з тимчасовою неп-
рацездатністю або перебування 
у відпустці до уваги не береться. 
Днем виявлення дисциплінарно-
го проступку вважається дата, 
коли посадовій особі, якій підпо-
рядковано працівника, стало ві-
домо про проступок незалежно 
від того, наділена остання пра-
вом накладення стягнення чи ні. 
Дисциплінарне стягнення не 
може бути накладено пізніше 6-
ти місяців з дня вчинення про-
ступку. До зазначених строків не 
включається час провадження у 
кримінальній справі [13, c. 348].

Строки давності за кримі-
нальним законом. При обчислен-
ні стоків давності у кримінально-
му праві вихідною є теза про сус-
пільну небезпеку злочину. Уста-
новлюючи певний строк, протя-
гом якого особу можна притягти 
до відповідальності за проти-
правне діяння, передбачене КК 
України, законодавець презю-
мує, що зі спливом цього строку 
діяння втрачає властивість сус-
пільної небезпеки і, відповідно, 
правопорушник не повинен нести 
передбачену законом відпові-
дальність. Так, згідно зі ст. 49 КК 
України особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, 
якщо з дня вчинення нею злочи-
ну і до дня набрання вироком за-
конної сили минули такі строки:
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1) два роки − у разі вчинення 

злочину невеликої тяжкості, за 
який передбачене покарання 
менш суворе, ніж обмеження 
волі;

2) три роки − у разі вчинення 
злочину невеликої тяжкості, за 
який передбачене покарання у 
виді обмеження або позбавлення 
волі;

3) п’ять років − у разі вчинен-
ня злочину середньої тяжкості;

4) десять років − у разі вчи-
нення тяжкого злочину;

5) п’ятнадцять років − у разі 
вчинення особливо тяжкого зло-
чину.

Із цього правила існує лише 
2 винятки:

− по-перше, питання про за-
стосування давності до особи, 
яка вчинила особливо тяжкий 
злочин, за який згідно із законом 
може бути призначено довічне 
позбавлення волі, вирішується 
судом. Якщо ж він не визнає за 
можливе застосувати давність, 
довічне позбавлення волі не 
може бути призначено й замі-
нюється позбавленням волі на 
відповідний строк;

− по-друге, давність не за-
стосовується у випадку вчинення 
злочинів проти миру й безпеки 
людства, передбачених у статтях 
437 − 439 і ч. 1 ст. 442 КК України 
[2; 2001. – № 25. – Ст. 131].

Строки давності притяг-
нення до адміністративної від-
повідальності. Відповідно до 

ст. 38 КУпАП адміністративне 
стягнення може бути накладено 
не пізніш як через 2 місяці з дня 
вчинення правопорушення, а при 
триваючому правопорушенні − 
не пізніш як через 2 місяці з дня 
його виявлення, за винятком ви-
падків, коли справи про ад-
міністративні правопорушення 
згідно з КУпАП підвідомчі суду 
(судді). У такому разі стягнення 
може бути накладено не пізніш 
як через 3 місяці з дня вчинення 
правопорушення, а при триваю-
чому правопорушенні − не пізніш 
як через 3 місяці з дня його вияв-
лення, крім справ про корупційні 
адміністративні правопорушен-
ня.

Адміністративне стягнення 
за вчинення корупційного право-
порушення може бути накладено 
протягом 3-х місяців з дня вияв-
лення, але не пізніше одного року 
з дня його вчинення. За вчинення 
правопорушення, передбаченого 
ст. 16414 КУпАП, воно може бути 
накладено протягом 3-х місяців з 
дня виявлення, але не пізніше 2-х 
років з дня його вчинення.

У випадку закриття кримі-
нального провадження, але за 
наявності в діях порушника ознак 
адміністративного правопору-
шення адміністративне стягнен-
ня може бути накладено не пізніш 
як через місяць з дня прийняття 
рішення про закриття такого про-
вадження [3; 1984. – Додаток до 
№ 51. – Ст. 1122].
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Строки позовної давності 
за чинним законодавством. У 
приватних галузях права строки 
позовної давності сприяють зміц-
ненню стабільності правовідно-
син і правопорядку. Протягом та-
кого строку особа може захисти-
ти своє порушене право у при-
мусовому порядку. Сплив строку 
давності, про застосування якого 
заявлено стороною по справі, за 
процесуальним законодавством 
є підставою для винесення су-
дом рішення про відмову у при-
йнятті позову до розгляду [1, 
c. 253].

Згідно зі ст. 256 ЦК України 
позовна давність – це строк, у 
межах якого особа може зверну-
тися до суду з вимогою про за-
хист свого цивільного права або 
інтересу. Загальна позовна дав-
ність установлюється тривалістю 
у 3 роки. Для окремих видів ви-
мог законом може встановлюва-
тися спеціальна позовна дав-
ність − скорочена або більш три-
вала порівняно із загальною 
(статті 256 і 257 ЦК України) [2; 
2003. – №№ 40-44. – Ст. 356].

Строки давності притяг-
нення суддів до дисциплінарної 
відповідальності за законодавс-
твом про судоустрій. За п. 4 
ст. 86 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів» дисциплі-
нарне стягнення до судді засто-
совується не пізніше 6-ти місяців 
від дня відкриття ВККС України 
провадження в дисциплінарній 

справі, але не пізніше одного 
року від дня учинення проступку 
без урахування часу тимчасової 
непрацездатності або перебу-
вання судді у відпустці [2; 2010. 
– № 41-45. – Ст. 529]. Відповідно 
до ст. 43 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» дисциплінар-
не стягнення до судді (йдеться 
про суддів вищих спеціалізова-
них судів і Верховного Суду Ук-
раїни) застосовується Вищою ра-
дою юстиції не пізніше 6-ти міся-
ців з дня виявлення проступку 
без урахування часу тимчасової 
непрацездатності судді або пе-
ребування його у відпустці, але 
не пізніше одного року від дня 
вчинення проступку [2; 1998. − 
№ 25. – Ст. 146]. Водночас у 
ст. 32 цього ж Закону, яка регла-
ментує підстави і процедуру 
звільнення судді з посади за по-
рушення присяги, жодних строків 
застосування цієї санкції щодо 
суддів не передбачено.

Аналогічні строки передба-
чені законодавством більшості 
країн СНД (Арменії, Киргизії, 
Бєларусі та ін.) [5, c. 27-36].

Ураховуючи викладені вище 
позиції, відзначимо, що ситуація, 
коли щодо правопорушень, учи-
нених суддями під час виконання 
ними своїх посадових обов’язків, 
не встановлено строків давності, 
є неприйнятною з точки зору за-
сад верховенства права й неза-
лежності суддів. Фактично пору-
шення суддею присяги прирівня-
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но до найтяжчих кримінально 
караних діянь, за які закон пере-
дбачає покарання у виді довіч-
ного позбавлення волі, а також 
злочинів проти миру й безпеки 
людства. Водночас в жодному 
разі не можна ототожнювати сус-
пільну небезпеку вказаних діянь, 
хоча, безумовно, не слід недо-
оцінювати й суддівські правопо-
рушення. Якщо суддя виконує 
покладені на нього функції під 
постійною загрозою звільнення, 
це спотворює саму ідею проце-
суальної незалежності представ-
ників судової влади. Порушення 
принципу верховенства права 
полягає в тому, що за таких об-
ставин не можна вести мову про 
усталеність і визначеність пра-
вових відносин у сфері відправ-
лення правосуддя. Отже, необ-
хідність введення строків позов-
ної давності притягнення до від-
повідальності за порушення при-
сяги судді є очевидною.

На нашу думку, оптималь-
ним строком можна вважати 6 
місяців від дня виявлення факту 
порушення суддею присяги і 3 
роки з дня вчинення відповідно-
го діяння (дій або бездіяльності). 
Такі строки позовної давності 
відповідатимуть значущості для 
суспільства й держави обов’язку 
судді щодо дотримання присяги 
й чинного законодавства при від-
правленні правосуддя.

Отже, пропонуємо доповни-
ти ст. 32 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» підпунктом 
такого змісту: «Вища рада юсти-
ції розглядає питання про звіль-
нення судді з посади за порушен-
ня присяги не пізніше шести мі-
сяців з дня виявлення факту по-
рушення ним присяги без ураху-
вання часу тимчасової непра-
цездатності судді або перебу-
вання його у відпустці, але не 
пізніше трьох років від дня вчи-
нення цього діяння».
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУДЕЙ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИСЯГИ

Овчаренко Е. Н.
В статье анализируется законодательство о судоустройстве, которым опре-

деляются сроки давности привлечения судьи к дисциплинарной или конституци-
онно-правовой ответственности. Обосновывается необходимость установления в 
Законе Украины «О Высшем совете юстиции» срока давности для увольнения су-
дьи за нарушение присяги. Отсутствие последнего противоречит общеправовым 
принципам пропорциональности и правовой определенности, а также негативно 
отражается на обеспечении процессуальной независимости судей.

Ключевые слова: ответственность судьи, нарушение присяги, принцип про-
порциональности, принцип правовой определенности, сроки давности увольнения 
судьи за нарушение присяги.

THE PROBLEM OF DETERMINATION OF THE 
LIMITATION PERIOD FOR BRINGING JUDGES UNDER 

RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE JUDICIAL OATH
Ovcharenko О. М.

The author analyzes legislation that determines the limitation period for bringing 
judges to disciplinary and constitutional liability. It is proved that the Law of Ukraine «On 
the High Council of Justice» must contain limitation period for discharging judges for 
violation of the judicial oath. The absence of such a rule contradicts the fundamental 
principles of proportionality and legal certainty, and has as a negative impact on the 
provision of procedural independence of the judiciary.

Key words: liability of judges, violation of the judicial oath, the principle of 
proportionality, the principle of legal certainty, limitation period for discharging judges for 
violation of the judicial oath.
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Кримінальний процес і судоустрій

Сьогодні поширення нарко-
манії в Україні прийняло епі-
демічний характер, охопило всю 
її територію, особливо східну й 
більшою мірою південну її части-
ну. Профілактика наркоманії, як 
вважають деякі вчені [11], є пи-
танням національної безпеки й 
забезпечення виживання нації.

Порушеною в цій публікації 
проблемою опікувалися такі на-
уковці, як І. Б. Власова, В. Ф. Єго-
р о в ,  В .  М .  К у з ь м і н о в , 
І. М. П’ятницька та ін.

За різними експертними 
оцінками [5], реальна чисельність 
хворих на наркоманію в країні 
значно перевищує чисельність 
хворих, які перебувають на облі-
ку: на кожного зареєстрованого 
споживача наркотиків припадає 

50 незареєстрованих. В Україні 
найбільшого поширення набули 
наркотики, що виготовляються 
кустарно, перш за все рослинно-
го походження (опіати, препарати 
конопель).

На поширення наркоманії в 
Україні впливає низка умов: 
(а) географічне розташування, 
(б) кліматичні умови й (в) демог-
рафічні особливості.

Геополітичне положення де-
ржави характеризується тим, що 
Україна розташована в центрі 
Європи. Вона є країною транзиту 
наркотиків з держав Центральної 
Азії в центральні регіони Росії 
(насамперед у Москву й Санкт-
Петербург), у країни Західної й 
Центральної Європи. Частина 
наркотиків, що проходять таким 
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чином через Україну, неминуче 
осідає в самій країні, що теж 
сприяє зростанню чисельності 
хворих на наркоманію [6].

Кліматичні умови України 
дозволяють вирощувати різні 
сорти маку, конопель і деяких ін-
ших рослин, що містять адиктив-
ні речовини, які служать основою 
для формування так званої сиро-
винної бази вітчизняного неле-
гального наркобізнесу, що теж 
посилює наркологічну ситуацію в 
державі.

Демографічними особливос-
тями України є різнорідність її ре-
гіонів: в одних переважає сільсь-
ке населення, в інших з розвине-
ною промисловістю − міське. Ро-
ками у промислові регіони сходу 
й південного сходу країни пере-
міщалися з усього Радянського 
Союзу верстви населення, різ-
норідні за національним складом. 
Тут можна було знайти роботу на 
металургійних комбінатах, на вуг-
ледобувних шахтах, отримати 
житло. У спілкуванні домінувала 
російська мова. У результаті в 
південно-східному регіоні сфор-
мувалася так звана «маргінальна 
культура», для якої характерна 
відсутність національних тради-
цій та устоїв. Крім того, у східно-
му регіоні й у Криму більш відчут-
ний вплив процесів, що відбува-
ються в Росії, а в західних силь-
ніше вплив Польщі й Угорщини. 
Понад 70 років тому західні ре-
гіони України входили до складу 

інших держав, що також суттєво 
відбилося на менталітеті й жит-
тєвих основах її громадян. Ос-
таннім часом через народні хви-
лювання й військові дії на Кавказі 
й у Закавказзі посилився потік 
жителів цих регіонів в Україну, які 
також осідають переважно в пів-
денно-східному і східному регіо-
нах. Збільшилася чисельність 
мігрантів зі східної й південно-
східної Азії, з Африки, одним з 
нелегальних бізнесів яких можна 
назвати торгівлю наркотиками 
[6].

Існуюча економічна криза в 
Україні призвела, з одного боку, 
до високого рівня пограничних 
нервово-психічних розладів, змі-
ни світогляду громадян, знижен-
ня загальноосвітнього рівня, а з 
другого − до згортання держав-
них лікувальних і профілактичних 
програм, спрямованих на зни-
ження рівня поширення нарко-
манії й на зменшення шкоди, 
пов’язаної з наслідками високого 
рівня наркотизації населення.

Захворюваність населення 
наркоманіями в Україні протягом 
усіх років її незалежності має 
стійку тенденцію до зростання. 
Темпи розвитку цієї епідемії різко 
збільшився в 1991 р. з практич-
ним переходом країни до нових 
форм господарювання і зміною 
суспільного устрою, що супро-
воджувався різким зниженням 
життєвого рівня значних мас на-
селення, девальвацією й руйну-
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ванням колишньої системи цін-
ностей та іншими несприятливи-
ми процесами в суспільстві, що 
більшою мірою виявилося у про-
мислово розвинених областях, 
де зазначені вище негативні сус-
пільні процеси набули особливої   
гостроти через різкий спад про-
мислового виробництва [6] .

Серед медичних наслідків 
наркоманій звертають на себе 
увагу характерні зміни особис-
тості хворих. У процесі наркоти-
зації поступово відбувається 
спустошення психіки, зниження 
інтересів і збідніння емоцій. На 
початку наркотизації виражені 
афективні розлади, що визнача-
ють зміни структури особистості 
в бік емоційної нестійкості, підви-
щеної чутливості  («мимозоподіб-
ність»), схильності до неадекват-
ного реагування на оточення: пе-
реважають істерозбуджені фор-
ми реагування, а також реакції у 
вигляді дисфоричних депресій − 
похмуро-тужливий, дратівливо-
злісний настрій, який посилюєть-
ся під впливом зовнішніх подраз-
ників. У процесі захворювання 
індивідуальні особистісні харак-
теристики поступово згладжу-
ються й нівелюються, хворі все 
більше стають схожими один на 
одного. Їх поведінка визначаєть-
ся в основному істерозбуджу-
вальними й депресивними фор-
мами реагування. Потрібно також 
підкреслити їх постійну брех-
ливість, відсутність почуття 

обов’язку, самокритики, легко-
важне ставлення до існуючої 
наркотичної хвороби та її наслід-
ків. Формується своєрідний пси-
хопатоподібний дефект з дегра-
дацією особистості й вираженим 
морально-етичним падінням, 
коли вся активність хворого спря-
мована на придбання наркотику 
чи добування коштів для цього 
[3].

Розвиток інтелектуально-
мнестичних розладів (розлади 
психіки деградуючого типу з по-
рушеннями пам’яті) і формуван-
ня психоорганічного синдрому, 
який виявляється в послабленні 
пам’яті, зниженні інтелекту й не-
триманні афектів (розлади на-
строю, зміна ступеня інтенсив-
ності емоцій − частіше низька або 
повна неможливість переживати 
деякі емоції). Нерідко спостеріга-
ються астенічні явища: (а) підви-
щена стомлюваність із висна-
женість з крайньою нестійкістю 
настрою; (б) ослаблення само-
владання, нетерплячість, непо-
сидючість; (в) порушення сну; 
(г) втрата здатності до тривалої 
розумової й фізичної напруги; 
(д) непереносимість гучних 
звуків, яскравого світла, різких 
запахів тощо.

Порушення пам’яті тією чи 
іншою мірою зачіпає всі її види. 
Найчастіше виявляється загаль-
не її послаблення, зниження 
можливості запам’ятовування, 
зменшення її запасів та ослаб-
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лення можливості відтворення 
ситуації; можлива також втрата 
пам’яті, особливо на недавні важ-
ливі події. Обсяг уваги значно об-
межується, підвищується відволі-
кання. Страждає якість сприйнят-
тя, в певних ситуаціях уловлю-
ються лише приватні деталі, а не 
суть того, що відбувається. По-
гіршується орієнтування спочат-
ку в навколишньому соціумі, зго-
дом − і у власній особистості. Рі-
вень мислення знижується, що 
виявляється у збіднінні понять та 
уявлень, у слабкості суджень і 
нездатності адекватно оцінювати 
ситуацію і свої можливості. Темп 
розумових процесів уповіль-
нюється, відзначається підвище-
на схильність до деталізації. Усе 
це спостерігається практично при 
всіх видах наркоманій. Найшвид-
ше ці розлади відбуваються у 
хворих, які вдихають пари ор-
ганічних розчинників. На другому 
місці за швидкістю розвитку інте-
лектуально - мнестичних роз-
ладів знаходяться хворі, що зло-
вживають барбітуратами та інши-
ми седативними засобами.

У кінцевих стадіях названих 
форм наркоманій розвивається 
стан органічної деменції − недо-
умство, що підрозділяється на 2 
групи − тотальне й часткове. На 
третьому місці за швидкістю роз-
витку таких змін перебувають 
хворі, які зловживають препара-
тами, виготовленими з ефедрину 
чи сумішей, які містять ефедрин 

[Див.: 10; 12].
У хворих, які зловживають 

препаратами конопель або у хво-
рих опійною чи героїновою нар-
команією інтелектуально-мнес-
тичні порушення розвиваються в 
більш віддалені строки. Такого 
роду зміни формуються у людей 
переважно шкільного й підлітко-
вого віку й на тлі вроджених або 
набутих уражень центральної не-
рвової системи [12].

Серед небезпечних медич-
них наслідків наркоманії й токси-
команії можна відзначити висо-
кий суїцидальний ризик. За дани-
ми дослідників [4], у хворих на 
наркоманію останній значно 
підвищений порівняно зі здоро-
вими особами в 5 − 20 разів. У 
них спостерігаються справжні 
суїцидальні тенденції: хворі за-
вдають собі тяжкі ушкодження 
(зазвичай порізи), але частіше 
вони роблять це з демонстратив-
ною метою або щоб зняти напру-
гу на висоті афекту (у цих випад-
ках при виді крові хворі, як пра-
вило, заспокоюються) [3].

Хронічна інтоксикація нарко-
тичними речовинами призводить 
до різних соматичних усклад-
нень, у тому числі до розвитку 
хронічного перебігу іншого захво-
рювання або його ускладнення. 
Найчастіше у хворих на нарко-
манії відзначаються інфекції 
внаслідок порушень правил асеп-
тики при введенні наркотиків. Се-
ред інфекційних захворювань 
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найпоширеніші гепатити (В, С, D), 
СНІД і септицемія − одна з форм 
сепсису [Див.: 1; 11]. Найбільш 
поширеною патологією при опій-
ній наркоманії є інфекційні й ток-
сичні гепатити.

Майже у всіх хворих, які вжи-
вають хімічно оброблену макову 
соломку, печінка є збільшеною й 
болючою при пальпації, тобто 
клінічно мають місце прояви ток-
сичного або інфекційного гепати-
ту чи гепатозу (жирової дистро-
фії). У зв’язку з порушенням об-
міну холестерину спостерігають-
ся зміни в міокарді. У тяжких ви-
падках може наступити смерть 
від гострої серцево-судинної не-
достатності на тлі хронічних дис-
трофічних змін міокарда. Захво-
рювання нирок у хворих опійною 
наркоманією найчастіше виявля-
ються набряками, змінами в сечі, 
у формі нефриту (запальні зміни 
в нирках) або гострої ниркової 
недостатності. Тривале зловжи-
вання опіатами викликає відкла-
дення білкових комплексів у нир-
ках, що супроводжується пору-
шенням їх функції.

При хронічній гашишній ін-
токсикації, як правило, бувають 
прояви, пов’язані з ураженням 
дихальної системи, розвивають-
ся хронічні бронхіти, синусити, 
пневмонії. Крім того, гашиш і ма-
рихуана викликають розлади 
серцево-судинної системи. Дове-
дено токсичний вплив хронічного 
вживання препаратів коноплі на 

ендокринну систему. Вживання 
гашишу може викликати також 
хромосомні порушення [Див.: 4; 
10].

Наслідком зловживання сти-
муляторами найчастіше є розви-
ток захворювання серцево-су-
динної системи − інфаркт міокар-
да, фібриляція шлуночків серця, 
порушення мозкового кровообігу 
тощо, які часто призводять до ле-
тального результату; на другому 
місці − захворювання шлунково-
кишкового тракту й печінки, не-
рідкі ураження нирок [4].

Одним з важливих показни-
ків тяжкості наслідків зловживан-
ня наркотиками є передчасна 
смертність. Основні причини 
смерті наркоманів: нещасні ви-
падки, самогубство, отруєння в 
результаті передозування, на-
сильство, травми, а також різні 
хвороби. Показник смертності се-
ред них значно перевищує від-
повідні показники в популяції в 
цілому. Ризик передчасної смер-
ті для чоловіків, які вживають 
наркотики внутрішньовенно, пе-
ревершує ризик смерті для чо-
ловічого населення у 5 разів, для 
жінок − майже в 11 разів. Слід за-
значити, що смерть наркоманів 
настає в основному в молодому 
віці (середній вік померлих 36 
років) [Див.: 4; 11].

Наслідком систематичної 
наркотизації є зниження життєвої 
активності, енергетичного потен-
ціалу людини, що виявляється 
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передусім у зниженні і втраті пра-
цездатності. Значна частина нар-
команів не працює, живе на ут-
риманні родичів або займається 
кримінальною діяльністю, спря-
мованою на придбання наркотич-
них речовин. Це пояснюється, 
по-перше, тим, що пошуки нар-
котиків вимагають багато часу, 
по-друге, тим, що хворий здатен 
до продуктивної діяльності лише 
під дією наркотику, а його думки 
постійно зайняті питанням, де 
дістати і як спожити чергову дозу 
наркотику. Зрештою, при зрос-
танні толерантності і збільшенні 
кратності прийому наркотичних 
або токсичних речовин хворі на 
наркоманії не в змозі регулярно 
і продуктивно працювати. Показ-
ники їх зайнятості значно нижчі 
порівняно з населенням у цілому 
[11].

У більшості випадків такі 
хворі ніде не працюють і не нав-
чаються. Частина їх осідає у 
кримінальних структурах, дехто 
займається різного роду комер-
цією [3]. У динаміці хвороби май-
же у всіх хворих на опійну й ге-
роїнову наркоманію й полінарко-
манії знижується професійний 
рівень, їх трудова діяльність не-
повноцінна. У працюючих хворих 
спостерігаються неодноразові 
порушення трудової дисципліни, 
вони відчувають труднощі при 
виконанні своїх професійних 
обов’язків, байдужість або нега-
тивне ставлення до виконуваної 

роботи [Див.: 2; 11].
Найбільш характерними не-

гативними соціальними наслід-
ками зловживання наркотиками 
є деформація, спотворення й 
руйнація сімейних зв’язків. Нар-
комани значно рідше одружують-
ся, ніж здорові особи того ж віку, 
але їх сім’ї швидко розпадають-
ся, якщо один з подружжя є нар-
команом. Згідно з даними дослід-
ників [10], серед наркоманів чис-
ло одружених в 1,6 раза менше 
порівняно зі здоровим населен-
ням, а розлучених − у 2,8 раза 
більше. Нерідко хворі утворюють 
так звану «сім’ю наркоманів» 
[Див.: 8; 10]. Метою останньої є 
наркотизація в найбезпечніших 
умовах, полегшення придбання 
наркотиків. Така «сім’я» має так 
званий свій «дім», яким може 
бути порожня квартира, підвал, 
горище чи яка-небудь ізольована 
будова. У неї свої шляхи і спосо-
би добування наркотиків і свої 
способи заробітку для цього. У 
«сім’ї» можливі й сексуальні від-
носини, звичайний проміскуїтет 
(безладний, нічим і ніким не об-
межений статевий зв’язок з ба-
гатьма партнерами), нерідким є 
й гомосексуалізм. Наприклад, в 
пари героїнових наркоманів час-
то разом вживають наркотик для 
посилення сексуальної актив-
ності. З часом вживання нарко-
тиків, а не сексуальне бажання 
чи інші не пов’язані з наркотика-
ми спільні інтереси, стає основ-
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ним чинником, що визначає від-
носини в таких «сім’ях» [8].

У більшості сімей тих хво-
рих, які продовжують перебувати 
у шлюбі, відзначаються порушен-
ня сімейних взаємин: часті конф-
лікти, сварки, сексуальна розбе-
щеність, байдуже ставлення до 
дітей і сім’ї, відсутність турботи 
про близьких, споживацьке став-
лення до них тощо. У жінок-нар-
команок спостерігається безлад-
ність статевого життя. Серед них 
дуже високий відсоток повій, не-
зважаючи на те, що героїн має 
пригнічуючу дію на синтез стате-
вих гормонів і сприяє ослаблен-
ню лібідо. Жінки-наркоманки ма-
ють більшу чисельність сексуаль-
них партнерів порівняно з чолові-
ками, вони частіше залучаються 
у проституцію і продовжують пра-
цювати на вулиці, тільки щоб за-
безпечувати себе коштами на 
наркотики [Див.: 7; 8]. Жінки, які 
страждають наркоманією, уражу-
ються в особистісному, соціаль-
ному відношенні глибше, оскіль-
ки їх роль матері (або потенційної 
матері) не узгоджується зі стилем 
життя наркомана.

Для хворих на наркоманії 
притаманна антисоціальна по-
ведінка. Вони чинять окремі або 
численні дії, що суперечать пра-
вовим і моральним нормам. Їм 
властиві аморальні вчинки, але 
які не карані кримінально (пияц-
тво, користолюбство, сексуальна 
розбещеність, конфлікти в сім’ї і 

з найближчим оточенням тощо). 
Хворі на наркоманії нерідко здій-
снюють агресивні вчинки з пору-
шенням закону, виявляють во-
рожість, недоброзичливість аж 
до словесних образ або застосо-
вують грубу фізичну силу. Так, 
серед кокаїністів діагнозу «анти-
соціальна особистість» відпові-
дає 42,7 %, що у 29,2 раза вище, 
аніж серед осіб, які не викорис-
товують цей наркотик. Серед 
опійних наркоманів зазначений 
показник становить відповідно 
36,7 % й у 24,2 раза вище порів-
няно з особами, які не викорис-
товують опіатів. Серед осіб, які 
вживають марихуану − 14,7 % й 
у 8,3 раза вище порівняно з гру-
пою, яка не вживає цей наркотик. 
Водночас, серед осіб, які його 
вживають, поширеність психіч-
них відхилень нижча порівняно з 
тими, хто вживає більш «важкі» 
наркотики [10].

Слід відзначити дуже високу 
криміногенність у середовищі 
хворих на наркоманії. Кожен спо-
живач рано чи пізно звертається 
до кримінальних способів здобут-
тя матеріальних засобів, необхід-
них для придбання наркотику. 
Цією обставиною пояснюється 
високий рівень злочинності та ін-
ших соціальних аномалій серед 
наркоманів [9]. Криміногенність 
хворих на наркоманії пояснюєть-
ся низкою чинників: (а) потребою 
у грошах, оскільки наркотики 
коштують дуже дорого; (б) виму-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2013/124

шеним зв’язком з торговцями 
ними, що само по собі теж є про-
типравною дією; (в) описаними 
раніше змінами особистості, що 
настають унаслідок наркотизації 
і виявляються у вираженому мо-
рально-етичному падінні [Див.: 7; 
9].

Наркомани можуть чинити 
протиправні дії, перебуваючи в 
наркотичному сп’янінні або у пси-
хотичному стані, викликаному 
вживанням тієї чи іншої одурма-
нюючої речовини. Необхідно під-
креслити, що більшість правопо-
рушень серед цих осіб відбу-
вається у стані наркотичного 
сп’яніння, найчастіше в абсти-
ненції. Існує низка правопору-
шень, скоєних хворими цієї кате-
горії, зокрема: професійних, в 
тому числі невиконання трудово-
го договору, неодноразове вчи-
нення різних порушень у рамках 
своєї професії; кримінальних, які 
становлять небезпеку й заподію-
ють шкоду суспільству й окремим 
особам, як-то заподіяння шкоди 
здоров’ю й життю, розкрадання 
власності та ін.); адміністратив-
них, що виражаються в посяганні 
на встановлений громадський по-
рядок, на права й свободи грома-
дян. Розглядувані нами хворі по-
рушують правила дорожнього 
руху, митного контролю, зазіха-
ють на діяльність і власність при-
ватних або юридичних осіб і та 
ін. До них належать також такі 
економічні правопорушення, як 

незаконна підприємницька, бан-
ківська діяльність, ухилення від 
податків, свідомо помилкова рек-
лама, контрабанда, підробка гро-
шей і документів.

Нагадаємо, що найчастіше 
вчиняють правопорушення хворі 
на опійну (героїнову) й кокаїнову 
наркоманії, рідше − на гашишну 
та інші форми [Див.: 7; 9]. Ко-
каїністи й полінаркомани най-
більш схильні до розбоїв і на-
падів, як правило, без нанесення 
тяжких тілесних ушкоджень. 
Хворі на героїнову наркоманію 
практично не вчиняють насиль-
ницьких злочинів, їм властиві 
крадіжки [9]. За винятком випад-
ків засудження за статтями Кримі-
нального кодексу про виготов-
лення, зберігання і продаж нар-
котиків, серед наркоманів пере-
важає злочинність у виді шах-
райства і крадіжок особистого 
(але не державного чи громадсь-
кого) майна. На думку деяких на-
уковців [10], це пояснюється тим, 
що деякі злочини вимагають до-
сить організованих дій, на які 
наркомани нездібні. Наркомани 
нерідко мають судимості саме за 
статтями, не пов’язаним з неза-
конним обігом наркотиків [9].

Таким чином, підведемо під-
сумки наведеним міркуванням. 
Сьогодні продовжується зростан-
ня чисельності населення, хво-
рого на наркоманії, особливо у 
східних і південно-східних регіо-
нах України. Це спостерігається 
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переважно в містах, але існує 
стійка тенденція її зростання й у 
сільській місцевості. Більшість 
споживачів наркотиків викорис-
товує кустарно виготовлені пре-
парати. Збільшується чисель-
ність споживачів таких «важких» 
контрабандних наркотиків, як ге-
роїн і кокаїн. Значно збільшилася 
кількість різних форм медикамен-
тозної залежності, що охоплює 
анальгетики ненаркотичного 
ряду, кустарно виготовлені пси-
хостимулятори з інших препа-

ратів тощо.
Поширеність наркоманії має 

надзвичайно тяжкі медичні й со-
ціальні наслідки, що знаходять 
прояв у розповсюдженні інфек-
ційних захворювань (передусім 
ВІЛ-інфекції), у зростанні злочин-
ності, в результаті чого із суспіль-
но корисної діяльності випадає 
велика частини молодого насе-
лення. Ось чому порушені в цій 
статті питання вимагають як най-
ширшого наукового аналізу й уза-
гальнення.
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МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРКОМАНИИ  
И ТОКСИКОМАНИИ

Белецкая А. А.
Статья посвящена вопросам последствий наркотизации медицинского и со-

циального характера. Сегодня наркомания – болезнь, имеющая свои этиологи-
ческие, эпидемиологические и клинические закономерности. По скорости распро-
странения и охвату населения она имеет все признаки эпидемии. У этой болезни 
существуют все стадии, кроме одной – выздоровления, т. е. нет возвращения к 
исходному уровню здоровья и социального положения.
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HEALTH AND SOCIAL CONSEQUENCES OF SUBSTANCE ABUSE
Beletskaya A. A.

The article deals with the effects of anesthesia and medical sotsialnogoy character. 
Today addiction − a disease that has its etiological, epidemiological and clinical patterns. 
Velocity distribution and population coverage has all the signs of the epidemic. At this 
stage the disease has all but one − the recovery, that is not return to baseline health 
and social status.

Key words: anesthesia, substance abuse, illness, medical rasasstroystva health 
and social consequences.
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Створення ефективної судо-
во-правової системи в сучасній 
Україні має виключно важливе 
значення на шляху побудови 
правової, демократичної держа-
ви. Засади громадянського сус-
пільства є бездіяльними без 
всебічного правового забезпе-
чення цього процесу з умілим ви-
користанням історико-правового 
досвіду в розвитку інститутів за-
значеної системи.

Для належного правового 
забезпечення сучасної судової 
системи важливим і актуальним 
є вивчення й узагальнення істо-
ричного досвіду побудови й ре-
формування судової системи 
Криму наприкінці XVIII – в першій 
половині XIX століть з усіма при-

таманними їй регіональними 
особливостями. Із кінця XVIII ст., 
в період правління імператриці 
Катерини II, політика царського 
уряду перейшла до визнання іс-
ламу як терпимої релігії й до пос-
тупової інтеграції мусульмансь-
ких інститутів у свою адміністра-
тивну систему [4, с. 90]. Як зазна-
чає Д. М. Денисов, держава збе-
регла автономію мусульман у 
регулюванні окремих сфер 
цивільно-правових відносин, ім-
плементував відповідні норми 
шаріату своєю юридичною сис-
темою [5, с. 94].

Мета цієї статті − виявлення 
основних напрямків судово-пра-
вової діяльності мусульмансько-
го духовного суду в Таврійській 

УДК 34(091):348.97(477.75) «17-18» Т. В. Хутько, 
здобувачка при кафедрі історії держави та 
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У статті на підставі аналізу законодавства Російської імперії, із залученням 

архівних матеріалів досліджується судова діяльність Таврійського магометансько-
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заповітів і при розділі спадщини. Установлено, що справи розбиралися на підставі 
мусульманського права і прав, наданих російською владою.

Ключові слова: Таврійська губернія, судовий орган, Таврійське магометансь-
ке духовне правління, мусульманське право, російське законодавство.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2013/124

губернії наприкінці XVIII − першій 
половині XIX століть.

Підкреслимо, що вказана 
тема не була предметом спе-
ціального дослідження, проте ок-
ремі аспекти, що безпосередньо 
стосуються порушеної проблеми, 
представлені в роботах як доре-
волюційних, так і сучасних авто-
рів. Особливо плідними є фунда-
ментальні праці Н. Е. Торнау − 
одного з перших російських ісла-
мознавців, який всебічно вивчав 
інститути шаріату й поставив пи-
тання кодифікації його норм у 
Росії [12]. Спадковому праву му-
сульман присвячені роботи 
В. Ф. Мухіна [9]. Звертає на себе 
увагу історична праця А. Г. Зава-
довського «Сто лет жизни Таври-
ды», в якій автор, посилаючись 
на нормативні джерела, оглядо-
во розкриває діючі судові органи 
в Таврійській губернії в першій 
половині XIX ст. [6, с. 108-112].

У 1794 р. за указом Катери-
ни II було створено Таврійське 
магометанське духовне правлін-
ня (далі − ТМДП), яке А. Г. Зава-
довський іменує як «Таврический 
Магометанский Духовный Суд» 
[6, с. 92]. Також слід виділити 
статті І. Ф. Александрова про му-
сульманське духовенство й уп-
равління справами мусульман у 
Криму після приєднання остан-
нього до Росії [1], у яких учений, 
розглядаючи історію створення 
ТМДП, торкається питань здійс-
нення правлінням своїх судових 

повноважень. Серед сучасних 
дослідників особливу увагу за-
слуговують публікації Д. М. Дени-
сова, Д. Ю. Арапова і З. З. Хай-
рединової, в яких на підставі 
російського законодавства ви-
світлено деякі аспекти духовно-
юридичної діяльності ТМДП 
[Див.: 4; 2, с. 53, 86-89; 8, с. 207-
217]. Однак магометанський ду-
ховний суд залишається однією 
з маловивчених судових установ, 
а тому становить перспективу 
для подальшого наукового до-
слідження.

Імператриця Катерина II в іс-
торичному Маніфесті від 8 квітня 
1783 р. стосовно мусульмансько-
го населення Криму проголосила 
«охранять и защищать их лица, 
имущество, храмы и природную 
веру, коей свободное отправле-
ние со всеми законными обряда-
ми пребудет неприкосновенно» 
[11; 1830, собр. 1, т. 21, с. 897, 
898]. У результаті цього управ-
лінська структура і принципи 
керівництва мусульманською 
громадою були залишені в нез-
мінному вигляді й на колишній 
підставі й після приєднання Кри-
му до Росії [8, с. 120]. На чолі ду-
ховенства стояли муфтій Муса-
лар ефенді й каді-ескер Сеїт Мег-
мет ефенді, які були перезатвер-
дженні у своїх посадах іменним 
указом від 24 квітня 1784 р. [1, 
с. 212]. 23 січня 1794 р. таким же 
іменним указом Катерини II було 
створено ТМДП [11; 1830, собр. 1, 
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т. 23, с. 482]. Але права й коло 
обов’язків правління не були кон-
кретно окреслені, бракувало чіт-
кого розмежування сфер дії 
російського законодавства і норм 
мусульманського права [2, с. 53]. 
Як зазначав І. Ф. Александров, 
ТМДП «без каких-либо изданных 
в законодательном порядке ди-
ректив…правило исключительно 
на основании шариатских поста-
новлений мусульманскими ду-
ховными делами до 1831 г. вклю-
чительно» [1, с. 215].

Законодавчою базою, яка 
визначила основні напрямки су-
дової діяльності ТМДП є насам-
перед Положение о Таврическом 
Магометанском духовенстве и 
подлежащих ведению его делах 
(1831 р.) (далі − Положення 
1831 р.) [11; 1831, собр. 2, т. 6, 
с. 337-345], а також статути Де-
партаменту духовних справ іно-
земних сповідань, у яких на під-
ставі того ж Положення 1831 р. 
стверджувалися всі права й 
обов’язки мусульманського ду-
ховного правління [8, с. 140, 141]. 
Перший Статут, до якого ввійшов 
пункт «Об управлении духовных 
дел магометан», було включено 
у Звід Законів Російської імперії 
1857 р. [Див.: 8, с. 140; 7].

Вищою інстанцією духовного 
управління й суду для мусульман 
Таврійської губернії було ТМДП. 
До його складу входили Таврій-
ський муфтій, каді-ескер і 5 пові-
тових кадіїв: Сімферопольський, 

Феодосійський, Перекопський, 
Євпаторійський і Ногайський [11; 
1831, собр. 2, т. 6, с. 338]. У 
1839 р. була введена посада Ял-
тинського повітового кадія, а Но-
гайського, відповідно, скасована 
[Див.: 7, с. 10; 11, 1840, собр. 2, 
т. 14, с. 672, 673].

Нижчу судову інстанцію у му-
сульман складали кадії. Кадій 
(по-арабськи «кази», від «каза» 
− юрисдикція) означає цивільний 
суддя, до обов’язків якого входи-
ло розбір і вирішення суперечних 
і судових справ між мусульмана-
ми за правилами шаріату [Див.: 
12, с. 383; 1, с. 209]. Відповідно 
до Положення 1831 р. на повіто-
вих кадіїв покладався обов’язок 
розглядати й вирішувати всі ви-
никаючі в підвідомчих їм повітах 
справи магометан на підставі ма-
гометанських законів [Див.: 11; 
1831, собр. 2, т. 6, 1 с. 338; 7, 
с. 10]. Комітетом Міністрів Росій-
ської імперії 23 листопада 1826 р. 
були затверджені правила «О по-
рядке определения кадиев в 
Крыму», згідно з якими кадії були 
«как судьи в уезде по делам ду-
ховным и по разделам наследств 
между Магометанами» [11; 1830, 
собр. 2, т. 1, с. 1239].

За чинним законодавством 
Російської імперії магометансь-
кий духовний суд мав право роз-
глядати справи про укладення й 
розірвання шлюбів [Див.: 11; 
1831, собр. 2, т. 6, с. 343; 7, с. 8, 
20]. Так, указом від 1 грудня 
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1826 р. прописувалося, щоб 
шлюбні справи магометан «в от-
ношении к религии предоставить 
суду Магометанской Духовной 
власти; а в отношении к встреча-
ющимся в оных следствиям граж-
данским, например: к похищению 
имения, к личной обиде, предо-
ставлять власти гражданской» 
[11; 1830, собр. 2, т. 1, с. 1265].

У процесі роботи з архівними 
матеріалами авторкою цієї стат-
ті було вивчено справу про право 
духовного правління розглядати 
цивільні справи, що стосуються 
шлюбу. У 1834 р. ТМДП, розірвав-
ши шлюб карасубазарського 
міщанина Шакіра з дочкою Мус-
тафи эфендія Алі Челебі оглу 
Акъ-Печией, постановив стягнути 
з його маєтку на користь колиш-
ньої дружини 1200 р., обіцяних їй 
Шакіром як весільний подарунок, 
і 300 руб., узятих ним у борг у її 
батька на різні покупки. Таврійсь-
кий губернський уряд скасував 
рішення духовного правління, по-
силаючись на статті 4 і 77 Поло-
ження 1831 р., згідно з якими 
правління мало право розгляда-
ти тільки справи про приватну 
власність, що виникають зі спорів 
про заповіти або при розподілі 
спадщини, а «Мустафа эфендия 
Али Челеби оглу обратился с жа-
лобой совсем другого рода». 
Було залишено рішення духов-
ного правління про розірвання 
шлюбу «как предмета, непос-
редственно его суждению прина-

длежащего» [3, л. 2, 3]. Рішення 
духовного органу з питання про 
грошовий позов губернським 
правлінням було розглянуто як 
«вторжение в компетенцию граж-
данской власти» [8, с. 207, 208]. 
Не погодившись із думкою гу-
бернського правління, ТМДП 
звернулося до міністра внутріш-
ніх справ з проханням розглянути 
його суперечку із цивільною вла-
дою. Міністр, у свою чергу, пере-
дав цю справу на розгляд Сена-
ту, доклавши при цьому і свою 
думку. Він вважав, що «за неиме-
нием ясного закона, запрещаю-
щего духовному правлению рас-
сматривать брачные дела и в от-
ношении к последствиям граж-
данским, оно могло при утверж-
дении развода Шакира положить 
заключение и о взыскании с него 
мермуаджела (свадебного по-
дарка) как предмета, тесно свя-
занного с расторжением брака» 
[4, л. 1]. На думку міністра, гу-
бернський уряд скасував поста-
нову духовного правління «со-
вершенно неправильно» [8, 
с. 207, 208]. Він також вніс пропо-
зицію на розгляд Сенату про на-
дання ТМДП права вирішення 
магометанських шлюбних справ, 
«кои весьма часто возникают 
между магометанами», і в став-
ленні до цивільної частини з ме-
тою їх якнайшвидшого розгляду. 
Міністр внутрішніх справ аргу-
ментував це тим, що на підставі 
Положення 1831 р. духовне прав-
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ління має право розглядати на-
багато важливіші цивільні спра-
ви, що виникають зі спорів про 
спадщину і про розділ маєтка [4, 
л. 1].

Проте у процесі подальшої 
роботи з архівними матеріалами 
було встановлено, що в 1835 р. 
у загальних зборах Сенату про-
позицію цього міністра не було 
затверджено. Сенат постановив, 
що «ТМДП может иметь право 
рассматривать дела, и до духов-
ной и до гражданской части от-
носящиеся, только лишь в пер-
вом отношении и за сим должно 
предоставлять их губернскому 
начальству» [Див.: 4, л. 3; 8, с. 
207, 208]. Розглядуване рішення 
Сенату було обґрунтовано поло-
женням чинного законодавства 
ст. 2145-ї т. X Зводу законів 
Російської імперії 1833 р. видан-
ня, в якій прописувалося, що 
«брачные дела магометан в от-
ношении их к вере предоставля-
ются духовной их власти, а в от-
ношении к последствиям граж-
данским − к суду гражданскому» 
[4, л. 3]. Постановою Сенату рі-
шення духовного правління щодо 
відшкодування грошового боргу 
Шакіром було скасовано. Згодом 
в ст. 1211у т. XI томі Зводу за-
конів Російської імперії (1857 р.) 
постановлялося, що «брачные 
дела подлежат суду духовного 
правления, но притязания по 
имуществам, случающиеся при 
расторжении браков, должны 

подлежать разбирательству об-
щих гражданских судов. Исклю-
чение могут составлять лишь те 
случаи, когда обе спорящие сто-
роны изъявят желание о разделе 
имущества при расторжении 
брака предоставить суду духов-
ного правления или приходского 
духовенства» [Див.: 7, с. 20; 8, 
с. 209].

Чинним законодавством 
Російської імперії магометансь-
кому духовному суду також нада-
валося право розгляду справ про 
непокору дітей батькам [Див.: 11; 
1831, собр. 2, т. 6, с. 343; 7, с. 8, 
20]. Слід указати, що такого роду 
справи підлягали розгляду совіс-
ного суду. Однак Сенат, визнав-
ши обґрунтованими викладені 
міністром юстиції Д. В. Дашковим 
причини про незручність розгля-
ду в совісному суді справ татар 
про непокору дітей їх батькам, 
27 березня 1830 р. видав указ, 
згідно з яким право розгляду й 
вирішення справ між магомета-
нами про непокору дітей їх бать-
кам надавалося «Магометанской 
Духовной власти, по обрядам и 
законам сего Духовенства». Під-
ставою для прийняття цього ука-
зу стало те, що багато татар не 
володіли досконало знанням 
російської мови й російських за-
конів, а тому навіть за наявності 
перекладача «весьма трудно бу-
дет достигнуть той цели, с какой 
следует направлять дела к про-
изводству и окончанию по Совес-
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тному Суду» [11; 1830, собр. 2, 
т. 5, с. 236,237].

30 жовтня 1834 р. Держав-
ною Радою було затверджено 
порядок провадження цього виду 
справ у ТМДП. Зазначимо, що 
розгляду суду останнього підля-
гали тільки справи, що містять у 
собі «нравственное неповинове-
ние детей родителям, как то: по 
бракам, по вероисповеданию, по 
оскорблениям словесным». Ви-
рішення подібних справ слід роз-
глядати за мусульманськими 
вірою і звичаями [17, с. 112]. 
Якщо при слуханні справи про 
непокору батькам дітей виявляв-
ся кримінальний злочин, за який 
винного могли позбавити честі чи 
обмежити прав стану, справа пе-
редавалася на розгляд кримі-
нального суду [Див.: 11; 1835, 
собр. 2, т. 9, 111, 112; 13, с. 114; 
7, с. 20]. Якщо у справі виникли 
суперечки про майно, а суд 
ТМДП не міг схилити обидві сто-
рони до миролюбного завершен-
ня, справа передавалася в 
цивільний суд [Див.: 11; 1835, 
собр. 2, т. 9, с. 112; 7, с. 20; 8, 
с. 210]. Чинним законодавством 
цьому духовному правлінню за-
боронялося засуджувати підві-
домчих йому магометан «к теле-
сным или иным посрамительным 
наказаниям, а ограничиваться 
лишь увещаниями и наложением 
духовного покаяния и исправле-
ния». Якщо ж потрібно було виз-
начити будь-яке світське пока-

рання, своє рішення ТМДП явля-
ло губернатору, який, у свою чер-
гу, «дает сему приговору даль-
нейший ход по общим Законам» 
[7, с. 8].

Винні, викриті в перелюбстві 
або порушенні подружньої вір-
ності, теж підлягали суду духов-
ного правління. На особливу ува-
гу по даному питанню заслуговує 
указ Сенату від 14 липня 1832 р. 
У Сенаті слухалася справа за по-
данням виконуючого посаду Но-
воросійського і Бессарабського 
генерал-губернатора про силу 
вироку, ухваленого Таврійським 
муфтієм Сеїт Джеміль ефендієм 
у справі про виведення дружини 
татарина Хакредита Аіп Сефі Бу-
харським Аджиєм Кемалом тата-
рином Сімферопольського повіту 
Мурадасилем. У своєму рапорті 
від 13 березня 1831 р. у Сенат 
генерал-губернатор запитував, 
чи слід приймати до виконання 
вирок Таврійського муфтія, якщо 
він передбачає тілесне покаран-
ня для винних, викритих у пере-
любстві? У подальшому листу-
ванні Сенату з паном управите-
лем духовними справами інозем-
них сповідань і міністром внут-
рішніх справ з даного питання 
було прийнято таке рішення. По-
перше, магометанське духовне 
начальство винних «не должно 
приговаривать ни к телесному, 
ни к иному наказанию», по-друге, 
правління не повинно брати на 
себе розгляд цивільних справ. 
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Більше того, рішення Таврійсько-
го муфтія у справах духовних по-
винно містити в собі «единствен-
но такие приговоры, кои могут 
исполняемы быть духовною 
властию Магометанской рели-
гии; о поступках же, влекущих за 
собой гражданское наказание, 
предоставить муфтию сообщать 
на решение мест Судебных». У 
прийнятті цього рішення міністр 
внутрішніх справ посилався на 
Положення 1831 р. [11; 1839, 
собр. 2, т. 7, с. 498-505].

Згодом порядок вирішення 
справ подібного роду було виз-
начено указом від 8 червня 
1837 р., в якому прописувалося, 
що ТМДП при винесенні вироку 
у справах про перелюбство на-
лежить обмежуватися тільки на-
кладанням «духовного покаяния 
и исправления» [11; 1838, собр. 2, 
т. 12, с. 526]. Якщо цього виявля-
лося недостатньо, право для на-
кладення покарання певним 
кримінальним законом, надава-
лося суду кримінальному [Див.: 
7, с. 20; 12, с. 210].

Магометанське духовне 
правління також було наділено 
правом провадити за мусуль-
манськими законами розділ май-
на померлих мусульман. Це пра-
во ТМДП неодноразово зазнава-
ло доповнень і змін. Приміром, 
указом від 17 вересня 1796 р. ду-
ховне правління було наділено 
правом проводити за мусуль-
манськими законами розділ май-

на померлих мусульман через 
духовних осіб і тільки в разі нез-
годи чи скарги здійснювати такий 
розділ за законодавством росій-
ським. Виняток допускався лише 
для малолітніх дворян, для яких 
були засновані опіки на загаль-
них підставах [10, с. 390]. Згодом 
указом від 13 березня 1819 р. 
встановлювалося, щоб розділи 
маєтків між малолітніми мусуль-
манами проводилися на підставі 
ст. 215 Установи для управління 
губерній Всеросійської імперії 
«не иначе, как под надзором оп-
ределенных к ним опекунов, с ут-
верждения опеки и гражданской 
палаты» [10, с. 391]. Згідно із цим 
указом розділ маєтків за мусуль-
манськими законами між мало-
літніми мусульманами дворянсь-
кого походження було забороне-
но. Щодо малолітніх мусульман 
інших станів, тут зберігалося по-
переднє положення.

У подальшому було затвер-
джено рішення Державної Ради 
від 2 червня 1826 р., відповідно 
до якого ТМДП наділялося пра-
вом здійснювати розділ маєтків 
мусульман, які перебувають під 
опікою, за мусульманськими за-
конами, яке поширювалося на 
всіх мусульман без винятку [11; 
1830, собр. 2, т. 1, с. 527, 528]. 
Положення 1831 р. теж закріплю-
вало за правлінням право розгля-
дати й вирішувати справи «о час-
тной собственности, возникаю-
щие между Магометанами по за-
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вещаниям или при разделе на-
следственных имуществ». При 
цьому уточнювалося, що «только 
тогда, когда участвующие в сих 
делах Магометане просят о сем 
и примут беспрекословно объяв-
ленное им решение». У разі нез-
годи мусульман з рішенням 
ТМДП по справах, що стосують-
ся їх власності, сторони могли 
звертатися до судових установ 
губернії для розгляду цього спо-
ру за законами Російської імперії 
[11; 1831, собр. 2, т. 6, с. 337, 
338].

Однак брак більш чіткої рег-
ламентації прав мусульман при 
вирішенні справ суперечок щодо 
заповітів або при розділі спадщи-
ни, які розглядалися б судом ду-
ховного правління або загальни-
ми судами, викликало потребу в 
розробленні подальшої законо-
давчої бази стосовно цих питань. 
22 грудня 1833 р. було затверд-
жено рішення Державної Ради 
«О разделе имений между на-
следниками Таврических мусуль-
ман и об учреждении опек над 
малолетними», згідно з яким 
справи щодо розділу спадщини 
розглядало мусульманське духо-
венство за мусульманськими за-
конами і звичаями. Передбача-
лося: якщо при розподілі спадщи-
ни між сторонами не виникало 
спірних питань, на частку кожно-

го із спадкоємців видавався до-
кумент (яфта) на узаконеному 
гербовому папері з перекладом 
російською мовою, який подавав-
ся в присутствене місце. Якщо ж 
виникали спори, справи переда-
валися в загальні судові устано-
ви [11; 1833, собр. 2, т. 8, с. 782, 
783].

Проведений аналіз законо-
давчої бази судово-правової 
діяльності ТМДП дозволяє дійти 
висновку, що кримінальні справи, 
пов’язані з мусульманами, не 
розглядалися магометанським 
духовним судом, а перебували у 
віданні загальних судових уста-
нов. Судді (кадії) могли виносити 
тільки духовне покарання у виг-
ляді покаяння або виправлення. 
Справи, що стосуються цивільно-
правових відносин, слухалися 
мусульманським судом тільки в 
обсязі, дозволеному законодавс-
твом Російської імперії. У той же 
час судова діяльність ТМДП була 
досить помітною, що дозволяло 
мусульманському духовенству 
реалізовувати свої права на 
практиці. Визнання конфесійної 
терпимості в підході до так зва-
них іновірців, у тому числі му-
сульман Таврійської губернії, 
було позитивним явищем у полі-
тиці царської влади Росії кінця 
XVIII − першої половини XIX 
століть.
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Зазвичай у літературі нор-
мотворчість формулюється як 
діяльність компетентних суб’єктів 
з видання, внесення змін або ска-
сування нормативно-правових 
актів. П. М. Рабінович дає дещо 
розширене у колі суб’єктів понят-
тя нормотворчості: діяльність 
компетентних державних органів, 
уповноважених державою гро-
мадських об’єднань, трудових ко-
лективів або (у передбачених за-
коном випадках) всього народу 
чи його територіальних спільнос-
тей із встановлення, зміни чи ска-
сування юридичних норм [9, 
с. 92].

Але варто підкреслити, що 
сьогодні розуміння нормотвор-
чості залежить від самого ро-
зуміння права, тож поняття «нор-
мотворчість» обґрунтовується з 
позицій різних підходів до право-
розуміння. З точки зору природ-
ного права, завданням правот-

ворця є лише відкрити, виявити 
право; з точки зору юридичного 
позитивізму, воля держави – єди-
ний чинник, який породжує пра-
во. О. Ф. Черданцев називає про-
цес створення права не просто 
виданням «голого наказу», а ще 
й волею, зумовленою багатьма 
чинниками суспільного життя. Та-
ким чином, О. Ф. Черданцев вба-
чає сучасне право посередині, 
між юснатуралізмом і позитивіз-
мом. Учений характеризує пра-
вотворчість як діяльність раціо-
нальну, спрямовану на вирішен-
ня певних соціальних проблем, 
на досягнення певних цілей еко-
номічного, політичного, соціаль-
ного, екологічного та іншого ха-
рактеру. [14, с. 229].

За П. М. Рабіновичем, со-
ціальним призначенням нормот-
ворчості є встановлення стан-
дартів, еталонів, взірців поведін-
ки учасників суспільної жит-
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тєдіяльності, тобто моделювання 
суспільних відносин, які, з пози-
цій держави, є припустимі, бажані 
або необхідні (обов’язкові чи за-
боронені) [9, с. 92]. З іншого боку, 
призначенням процесу створен-
ня норм права є примирення у 
тих випадках, коли виникають 
конфлікти інтересів між різними 
індивідами, з’являються колізії у 
соціально-економічних відноси-
нах суб’єктів права, в групах на-
селення, між державою і суспіль-
ством, внаслідок чого стає мож-
ливою гармонізація їх співісну-
вання [7, с. 50].

С. С. Алексєєв вважає, що 
нормотворчість – значущий на-
прямок державної роботи, у 
зв’язку з чим вона повинна ґрун-
туватися на раціональних, праг-
матичних, позбавлених будь-якої 
ідеології ефективних принципах 
(початках, основоположних іде-
ях), що допомагає законодавцю 
уникати законотворчих помилок, 
знижує вірогідність створення не-
ефективних правових норм, 
сприяє росту правової культури 
населення і юридичних осіб [1, 
с. 251].

Принципи нормотворчості 
являють собою її основоположні 
начала, керівні ідеї, вихідні поло-
ження; вони виступають необхід-
ною умовою ефективної нормот-
ворчої діяльності. Ці принципи 
мають об’єктивний характер, тоб-
то виражають дійсну реальність, 
пов’язану з прийняттям, скасу-

ванням або зміною правових 
норм;  у  той  же  час  вони 
суб’єктивні, адже підпорядкову-
ються і виводяться з об’єктивної 
практики людьми, а на рівні пра-
вової політики набувають форму 
офіційних державно-правових 
ідей, одержують загальнозначу-
ще призначення [7, с. 61].

У сфері нормотворчості 
діють три групи принципів: при-
нципи, що характеризують діяль-
ність державного апарату, у тому 
числі у сфері нормотворчості 
(верховенство права, законність, 
демократизм, ефективність, про-
фесіоналізм); принципи нормот-
ворчості, що ґрунтуються на ос-
новоположних та загальних при-
нципах права (принципи спра-
ведливості, гуманізму, рівності, 
свободи, правової визначеності, 
пропорційності, добросовісності, 
які обумовлюють існування від-
повідних вимог до нормотворчої 
діяльності та її результатів); спе-
ціальні (власні) принципи нор-
мотворчості (науковість, пла-
новість, оперативність, систем-
ність, технічна досконалість) [12, 
с. 89]. У юридичній літературі 
виділяють групу системоутворю-
ючих принципів нормотворчості: 
соціальна орієнтація, демокра-
тизм, законність, наукова обґрун-
тованість, оптимальність, сис-
т е м н і с т ь ,  і є р а р х і ч н і с т ь 
[Див.: 11].

П. М. Рабінович поряд з на-
званими принципами виділяє 
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принципи орієнтованої на со-
ціальну демократію правотвор-
чості: гуманізм, тобто юридичні 
норми мають закріплювати й охо-
роняти соціальні умови, необхід-
ні для здійснення та захисту ос-
новних прав людини, прав наро-
ду (нації), усього людства; демок-
ратизм, тобто норми права по-
винні виражати волю більшості 
населення, враховувати інтереси 
різних соціальних груп; до участі 
у правотворчості залучаються 
найширші верстви населення, 
різноманітні об’єднання грома-
дян; науковість, тобто юридичні 
норми повинні відповідати досяг-
нутому рівню розвитку суспільс-
тва, реальним соціальним умо-
вам, закономірностям суспільно-
го життя, при їх розробці слід ви-
користовувати новітні висновки 
відповідних наук; законність, 
тобто юридичні норми повинні 
встановлювати тільки компетен-
тні органи в межах їх повнова-
жень, з дотриманням визначеної 
процедури, а головне – відповід-
но до змісту конституції та інших 
законів держави; техніко-юри-
дична досконалість означає, що 
при розробці та встановленні 
юридичних норм слід застосову-
вати оптимальні, рекомендовані 
юридичною наукою і випробувані 
практикою засоби правотворчої 
техніки [9, с. 94]. У сучасній пра-
вовій державі пріоритетну роль 
П. М. Рабінович віддає принципу 
верховенства права під час 

створення норм права, який «ви-
никає та існує за умови, що саме 
право існує паралельно із держа-
вою, діяльність якої пов’язується 
цим правом» [5, с. 16].

Сучасні підходи до розумін-
ня верховенства права та його 
компонентів сформульовані у 
2011 році Венеціанською ко-
місією (Європейська комісія «За 
демократію через право»): 1) за-
конність, включаючи прозорий, 
підконтрольний і демократичний 
процес уведення в дію норм пра-
ва; 2) юридична визначеність, 
критеріями якої, зокрема є: пере-
дбачуваність законів з точки зору 
їх наслідків; наявна практика чи 
система законодавчої оцінки; 
зрозумілість мови законів; забо-
рона зворотної сили законів; пуб-
лікація усіх законів; доступність 
неписаного права (за його наяв-
ності); 3) заборона свавілля; 
4) доступ до правосуддя, пред-
ставленого незалежними та без-
сторонніми судами, включно з 
тими, що здійснюють судовий на-
гляд за адміністративною діяль-
ністю; 5) заборона дискримінації 
та рівність перед законом; 6) до-
тримання прав людини [2]. Віт-
чизняна судова практика вбачає 
розумність важливою правовою 
вимогою і складником верховенс-
тва права. Так, у рішеннях від 
08.12.2011 р., № 16-рп/2011 у 
справі про фіксування судового 
процесу технічними засобами та 
від 29.08.2012 р., № 16-рп/2012 у 
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справі про підсудність окремих 
категорій адміністративних справ 
Конституційний Суд України (далі 
– КС України) називає розумність 
закону як складову принципу вер-
ховенства права поряд з ефек-
тивністю мети і засобів правово-
го регулювання, логічністю зако-
ну. Суддя КС України Кампо В. М. 
в Окремій думці до Рішення від 
03.02.2009 р., № 3-рп/2009 у 
справі про різницю у віці між уси-
новлювачем та дитиною називає 
недотримання своїх попередніх 
правових позицій КС України 
(зокрема, щодо питань вікових 
цензів та обмежень) методоло-
гічним недоліком у розгляді спра-
ви, що не повною мірою відпові-
дає засадам верховенства пра-
ва, зокрема справедливості та 
розумності. В Окремій думці у 
Р і ш е н н і  К С  У к р а ї н и  в і д 
23.06.2009 р., № 15-рп/2009 у 
справі про тимчасову надбавку 
до діючих ставок ввізного мита 
суддя Джуня В. В. дає визначен-
ня поняття економічної раціо-
нальності, називаючи її складо-
вою розумності, яка поряд з за-
садами свободи, справедливості, 
добросовісності, рівності, розмір-
ності (пропорційності) при обме-
женні суб’єктивних прав, право-
вої визначеності, цілеспрямова-
ності тощо є необхідним компо-
нентом принципу верховенства 
права.

С. В. Шевчук називає право-
вою державу, що у своїй діяль-

ності керується принципом вер-
ховенства права, а правові акти 
такої держави, і насамперед за-
кони, обґрунтовані, розумні, 
справедливі, пропорційні визна-
ченій меті, мінімально обмежу-
ють основні права людини та від-
повідають Конституції. Отже, од-
ним з критеріїв визначення конс-
титуційності правових актів у пра-
вовій державі (їх відповідності 
принципу верховенства права) 
виступає принцип розумності [15, 
с. 14]. Таким чином, розумність 
претендує на самостійний при-
нцип нормотворчості у сучасній 
державі. Адже справедливим 
звучить твердження, що розум є 
основою для досягнення єдності 
правових систем західного світу; 
він звільняє право від свавілля 
державної політики [3, с. 268, 
269].

Роль розумності у процесі 
створення норм права має до-
сить широкий діапазон: від ро-
зумності як основу права до ро-
зумності побудови тексту норма-
тивно-правового акта. Передусім 
слід говорити про розумність у 
самому праві. Філософ права су-
часності Л. Фуллер створив тео-
рію внутрішньої моральності по-
зитивного права, за якою мораль 
міститься у самому позитивному 
праві, а не в моральних нормах. 
Внутрішню моральність розкри-
вають вісім принципів найвищої 
юридичної сили (тобто принципів 
конституційного рівня), яким має 
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відповідати позитивне право:
1. Правова система скла-

дається з правил загального ха-
рактеру, які визначають спрямо-
ваність людської поведінки. Вони 
не являють собою свавільні ко-
манди та не можуть бути не-
обґрунтовано застосовані (за-
гальність законів). 2. Закони ма-
ють бути опубліковані та дове-
дені до відома населення, щоб 
суб’єкти права знали, яким чином 
слід поводитися (промульгація 
законів). 3. Закони не можуть 
бути ефективними, якщо є віро-
гідність їх застосування при 
кваліфікації дій, що вчинені ін-
дивідом до моменту прийняття 
цих законів (заборона зворотної 
сили законів). 4. Закони мають 
бути зрозумілі не тільки для тих, 
хто їх застосовує (юридична чіт-
кість). 5. Закони не можуть су-
перечити один одному (відсут-
ність протиріччя). 6. Закони не 
можуть примушувати суб’єкта 
права виконувати неможливе 
(можливість підкорення зако-
нам). 7. Закони не повинні часто 
змінюватися, щоб суб’єкт права 
був у змозі діяти згідно з ними 
(стабільність у часі). 8. Відсут-
ність суттєвого протиріччя між 
текстом закону та практикою його 
застосування (відповідність тек-
сту закону практиці його застосу-
вання). Л. Фуллер вважає, що 
саме таких вимог має дотриму-
ватися розумний законодавець, 
виражати «моральність прагнен-

ня», аби досягнути справедливо-
го балансу інтересів різноманіт-
них інститутів, громадян та 
офіційних осіб і підтримувати цей 
баланс [15, с. 43].

Певно, що теорії Л. Фуллера 
можна протиставити погляди Ні-
коло Макіавеллі, який у своєму 
«Державці» описав портрет ро-
зумного політика. Обґрунтовую-
чи свою концепцію, Н. Макіавел-
лі спирався на аналіз природи 
людської психіки і переконував, 
що у всіх людей, а особливо у де-
ржавців, помічають ті або інші 
якості, які заслуговують похвали 
або осуду; однак через свою при-
роду людина не може ні мати 
лише одні чесноти, ні неухильно 
їх дотримуватись, тому розсуд-
ливому державцю слід уникати 
тих вад, які можуть позбавити 
його держави, від інших же – 
стримуватися у міру сил, але не 
більше [8]. Саме тому він наголо-
шує на тому, що розумному полі-
тику необов’язково дотримува-
тись своїх обіцянок, особливо 
якщо відпадають причини їх ви-
конувати. Макіавеллі переконує, 
що правителі держави у своїй 
політичній діяльності повинні ке-
руватися одним-єдиним принци-
пом – політичної доцільності. 
Норми ж моралі та моральні при-
нципи прийнятні для приватного 
життя людей, однак абсолютно 
не прийнятні у політиці; у політи-
ці немає нічого недозволенного і 
немає нічого аморального [13, 
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с. 21].

Категорія розумності як ви-
мога до нормотворчості може 
вказувати на якість: нормативно-
го правового установлення (зви-
чаю, закону тощо); індивідуаль-
ного правового акта; якогось ін-
шого елемента механізму юри-
дичного регулювання (процеду-
ри, її окремих елементів, юридич-
ного змісту та фактичної поведін-
ки учасників правовідносин 
тощо). Через свій украй загаль-
ний характер і високий рівень оці-
ночності засада розумності набу-
ває конкретного значення по мірі 
наближення суб’єкта пізнання до 
індивідуальної правової ситуації. 
При цьому пошук меж розумності 
значною мірою спирається на ір-
раціональні складники – правове 
чуття, інтуїцію, що формуються 
лише в результаті достатньо три-
валої загальносоціальної практи-
ки, яка постачає матеріал для 
«вправляння розумності» на до-
свідному рівні пізнання [10, 
с. 48].

Аналіз категорії розумності 
набуває певного юридично-при-
кладного значення лише за умо-
ви її максимально можливої кон-
кретизації, тобто деталізації 
«серцевинного» змісту розум-
ності як правової вимоги загаль-
ного характеру [10, с. 49]. У пев-
них випадках розумність може 
розглядатись і з точки зору фор-
мальної логіки. «Формальна» ро-
зумність правового рішення пе-

редбачає логічну несупереч-
ливість останнього, яка свідчить 
про його правильність з фор-
мально-логічної точки зору. На-
самперед це стосується розум-
ності як характеристики змісту 
нормативно-правових актів. Фор-
мально-логічною розумністю 
(або ж, навпаки, нерозумністю) 
може характеризуватись окрема 
правова норма з огляду на узгод-
женість із іншими нормами пра-
ва, окремий акт законодавства 
– з огляду на узгодженість з ін-
шими актами [10, с. 53].

Розумність як характеристи-
ка змісту врегульованих право-
вим рішенням суспільних відно-
син означає також і дотримання 
певної «золотої середини» у пра-
вовому регулюванні конкретних 
відносин. Ця «середина», міра 
може визначати співвідношення 
між різними аспектами регульо-
ваних відносин: правами та 
обов’язками їх учасників, змістом 
чи обсягом зустрічних надань 
тощо [10, с. 51]. Сучасний німець-
кий конституціоналіст У. Карпен 
вважає, що сьогодні найважливі-
шим питанням у правовій науці є 
«міра та обсяг законодавства, що 
є конституційно необхідними і ба-
жаними». Можливі критерії для 
законодавчої діяльності він вба-
чає у такому: політичне значення 
предмета закону; обсяг обмежен-
ня свободи законом; фінансові 
наслідки; доцільність (наприклад, 
норм, що повинні швидко реагу-
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вати на нові обставини і регулю-
вати технічні питання, часто до-
речніші у підзаконному норма-
тивному акті, ніж у законі); у де-
яких випадках законодавство є 
необхідним якорем для судового 
рішення [4, с. 226].

Окремим аспектом розум-
ності у законі постає питання про 
необхідність чи недоцільність де-
тальної регламентованості зако-
нодавства. Тут юридична наука 
протиставляє дві великі концеп-
ції: раціоналістичну, характерну 
для країн романо-германської 
сім’ї, та емпіричну, яка перева-
жає в англосаксонських країнах. 
Прихильники емпіричної концеп-
ції наполягають на тому, що, ли-
шаючи менше свободи для інтер-
претації, правила, які прямо по-
силаються на конкретну реаль-
ність, є більш «герметичними» і, 
отже, юридично надійнішими. 
Але насправді цей пошук абсо-
лютної герметичності тексту за-
кону, на противагу раціонально-
му розподілу явного та неявного, 
набагато більше шкодить зро-
зумілості, ніж підсилює юридичну 
безпеку. За раціоналістичною 
концепцією, закон сприймається 
як система, яку треба добре 
представити, щоб дати людям 
можливість глобально її зрозумі-
ти. Цей результат досягається 
завдяки добре побудованому, 
зв’язному текстові, в якому чітко 
виділено основні ідеї, а положен-
ня розташовані у логічному по-

рядку і пов’язані між собою. Вва-
жається, що визначивши принци-
пи закону й уникнувши заплута-
них та зайвих формулювань, які 
ускладнюють текст, буде досяг-
нуто оптимальної юридичної без-
пеки. За «емпіричною» концеп-
цією, навпаки, ідея про те, що 
закон становить певну систему, 
є другорядною, і кожне правило 
перш за все бачиться як від-
повідь на певну конкретну про-
блему [6, с. 73]. До речі, в Ок-
ремій думці суддя Джуня В. В. 
торкнувся розумності як вимоги 
до нормотворчості: визнавши не-
конституційними норми надання 
Кабінету Міністрів України повно-
важень зменшувати (скасовува-
ти) розмір тимчасової надбавки 
до діючих ставок ввізного мита, 
КС України фактично позбавив 
Україну можливості гнучко і опе-
ративно реагувати на зміни стану 
платіжного балансу держави доз-
воленим СОТ митно-тарифним 
інструментарієм та ефективно 
захищати національного товаро-
виробника, а залишення цих пов-
новажень виключно за Верхов-
ною Радою України суперечить 
засаді розумності правового ре-
гулювання, оскільки парламент 
у силу регламентних вимог зако-
нодавчого процесу не здатний 
так само як орган виконавчої вла-
ди оперативно реагувати на ди-
наміку імпорту, який безпосеред-
ньо впливає на стан платіжного 
балансу держави.
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Отже, можна констатувати, 

що прояв розумності у нормот-
ворчості є доволі різнобічним. 
Розумність є невід’ємною вимо-
гою до створення законів у де-

ржаві, служить на користь люди-
ни, про що свідчать як історичні 
праці, так і сучасні прогресивні 
вітчизняні та зарубіжні погляди 
на розумність законодавця.
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РАЗУМНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ НОРМОТВОРЧЕСТВА
Мандрикова Е. А.

В статье рассматриваются принципы, на которых основывается процесс со-
здания норм права. Выясняется роль разумности как требования к нормотворчес-
тву.
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зумность.

THE REASONABLENESS AMONG THE RULE-MAKING PRINCIPLES
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The article describes the principles on which the process of creation of the law is 
based. The role of reasonableness as rule-making requirement is explained.
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Останнім часом увага вче-
них і політиків прикута до питань 
прийняття нової Конституції Ук-
раїни або внесення змін до чин-
ної. Для підготовки й затверджен-
ня Концепції внесення змін до 
Основного Закону створено спе-
ціальний орган – Конституційна 
асамблея. У 2012 р. прийнято За-
кон України «Про всеукраїнський 
референдум», який закріплює 
принцип пріоритетності безпосе-
реднього народовладдя з точки 
зору її походження, а також зміс-
ту і юридичної сили актів. Найви-
щим проявом такої переваги є 
затвердження нової Конституції 
України шляхом проведення все-
українського референдуму або 
внесення змін до чинної.

Проведення всенародного 
референдуму, як спосіб прийнят-
тя Конституції, слід розглядати 

через призму установчої влади 
народу. Звернімося до історії ви-
никнення і практики застосування 
референдумів.

Вважається, що батьківщи-
ною референдуму є Швейцарія, 
де народне законодавство існу-
вало вже в момент виникнення 
держави; референдуми практи-
кувалися й у Франції з часів Ве-
ликої французької революції [3, 
с. 54]. Найбільшого поширення 
вони отримали у Швейцарії в пер-
шій половині ХІХ ст., коли під 
впливом французької окупації 
розпочався підйом кантонально-
го руху за народні права. У 
1802 р. на референдумі було ви-
рішено питання про прийняття 
Конституції Гельветичної Рес-
публіки. У 30 – 40-х роках ХІХ ст. 
таким шляхом затверджувалися 
конституції окремих кантонів 
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Швейцарії. Із 1848 р., коли Конс-
титуція Швейцарії закріпила інс-
титут референдуму й народної 
ініціативи, й аж до 1971 р. тільки 
на федеральному рівні з консти-
туційних питань проводилося 157 
голосувань. Загальне співвідно-
шення схвалених пропозицій 
таке: 63 % ініційовано парламен-
том і 13 % – виборцями [6, 
с. 39].

Найбільшого поширення ре-
ферендум отримав після першої 
світової війни [5, с. 39], знайшов-
ши своє відображення в біль-
шості конституцій країн Цент-
ральної Європи і прибалтійських 
держав, що утворилися після вій-
ни (наприклад, Конституція Авс-
трії 1920 р. (статті 43 – 45, 60), 
Вільного міста Данцига 1922 р. 
(статті 43, 47 – 49), Чехословач-
чини 1920 р. (ст. 46), Греції 
1927 р. (ст. 125), Латвії 1922 р. 
(статті 48, 50, 65, 72 – 80), Литви 
1928 р. (статті 103, 104) і т. д.) 
Положення про референдум міс-
тилися в Основних законах ні-
мецьких земель – Бадена, Ба-
варії, Бремена, Гессена, Пруссії, 
Саксонії, Тюрінгії, Вюртемберга 
[6, с. 42].

У подальшому практика ви-
користання інституту референду-
му в політичному житті та правот-
ворчій діяльності країн Західної 
Європи отримала більш значного 
поширення. Він вийшов на перше 
місце серед інших інститутів без-
посередньої демократії. Прямим 

народним волевиявленням схва-
лена переважна частина чинних 
конституцій – Іспанії (1978 р.), 
Ірану (1979 р.), Італії (1947 р.), 
Польщі (1997 р.), Росії (1993 р.), 
Франції (1958 р.), Швейцарії 
(1999 р.) і багатьох країн Африки. 
У більшості штатів США (у 49 з 
50) на референдум виносяться 
будь-які поправки до конституцій. 
Конституційні референдуми за-
звичай закінчуються затверджен-
ням проекту вищого закону краї-
ни. Класичний приклад – схва-
лення Конституції Франції 79 % 
голосів; у Сирії на референдумі 
у 2012 р. конституційний проект 
схвалили 89 % виборців; на ре-
ферендумі в Росії проект чинної 
Конституції підтримано голосами 
54 % виборців [3, с. 55].

На сьогодні для вирішення 
питання про повний або частко-
вий перегляд Конституції рефе-
рендум обов’язково проводиться 
в Австрійській Республіці, Азер-
байджанській Республіці, Рес-
публіці Бєларусь, Королівстві 
Данія, Королівстві Іспанія, Латвій-
ській Республіці, Республіці Вір-
менія, Ісландії, Республіці Литва, 
Князівстві Андорра, Ірландській 
Республіці, Республіці Молдова, 
Республіці Румунія, Французькій 
Республіці, Швейцарській Конфе-
дерації, Естонській Республіці 
[14, с. 40, 45, 50].

Згідно з положеннями Конс-
титуції України народ здійснює 
установчу функцію щодо влади, 
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формує її, визначає конституцій-
ний лад. У сукупності різні інсти-
тути безпосередньої демократії 
здатні забезпечити відкритість і 
гласність законотворчості, нада-
ють можливість впливати на за-
конодавчий процес. Проте лише 
вибори й референдум характе-
ризуються безпосереднім воле-
виявленням, прямою можливістю 
всім і кожному приймати рішення 
з предмета голосування [4, 
с. 180].

У той же час питання уста-
новчої влади Українського наро-
ду, як і раніше, залишається ак-
туальним і є предметом наукових 
дискусій. У період після проголо-
шення незалежності й підтверд-
ження Акта на всеукраїнському 
референдумі (1 грудня 1991 р.) і 
до прийняття нової Конституції у 
країні діяла Конституція 1978 р., 
відповідно до ст. 97 якої прийнят-
тя нового Основного Закону де-
ржави і внесення до нього змін 
було виключною компетенцією 
парламенту. Як звертає увагу 
Ю. Г. Барабаш, у ній уже на той 
момент існувала норма (ст. 104) 
щодо можливості винесення про-
ектів законів та інших найваж-
ливіших питань державного жит-
тя на всенародне обговорення [1, 
с. 34].

Закон України «Про всеук-
раїнський референдум» [9] виз-
нав предметом конституційного 
референдуму не тільки внесення 
змін до чинної Конституції, а й за-

твердження нової її редакції. 
Чинна Конституція прямо не пе-
редбачає можливості прийняття 
нового Основного Закону і не 
встановлює відповідного поряд-
ку. Рішенням Конституційного 
Суду України (далі – Рішення) від 
27 березня 2000 р., № 3-рп/2000 
визнано неконституційним поло-
ження п. 6 ст. 2 Указу Президен-
та України від 15 січня 2000 р., 
№ 65 «Про проголошення всеук-
раїнського референдуму за на-
родною ініціативою», на який ви-
несено запитання: «Чи згодні Ви 
з тим, що Конституція України по-
винна прийматися всеукраїнсь-
ким референдумом?» [11]. В ос-
нову цього Рішення було покла-
дено обґрунтування, що, за-
кріплюючи право визначати і змі-
нювати конституційний лад в Ук-
раїні виключно за народом, Ос-
новний Закон установив чіткий 
порядок внесення змін до нього, 
а згадане питання винесено на 
всеукраїнський референдум без 
з’ясування волі народу щодо не-
обхідності прийняття нової Конс-
титуції. Таким чином, ставиться 
під сумнів дія Основного Закону 
держави, що може призвести до 
послаблення встановлених за-
сад конституційного ладу в Ук-
раїні, прав та свобод людини і 
громадянина. Це положення 
було підтверджено в Рішенні КСУ 
від 16 квітня 2008 р., № 6-рп/2008, 
де вказано, що процес прийняття 
нової Конституції України (нової 
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редакції) може бути започаткова-
ний лише після з’ясування волі 
Українського народу щодо необ-
хідності її прийняття [12].

Конституційну норму щодо 
суверенітету народу як єдиного 
джерела влади, якому належить 
виключне право визначати і змі-
нювати конституційний лад де-
ржави, Конституційний Суд Ук-
раїни пов’язує тільки з правом 
народу вносити зміни до чинної 
Конституції (п. 4.2, пп. 2 п. 4.4. 
мотивувальної частини Рішення). 
Разом із тим конституційно-пра-
вова доктрина, сформульована 
в Рішенні КСУ від 3 жовтня 
1997 р., № 4-зп/1997, ґрунтуєть-
ся на іншому принциповому по-
ложенні: прийняття Конституції 
України є актом установчої влади 
народу [10], яка стосовно інших 
гілок влади є первинною. Прий-
маючи 28 червня 1996 р. нову 
Конституцію від імені Українсько-
го народу, Верховна Рада Украї-
ни реалізувала делеговану уста-
новчу владу один раз і більше не 
має повноважень затверджувати 
Основний Закон держави, бо це 
прерогатива виключно народу. 
Тому винесення на референдум 
питання щодо порядку прийняття 
нової Конституції всенародним 
голосуванням повністю відпові-
дає нормам Конституції чинної.

Порядок внесення змін до 
Основного Закону країни визна-
чено його розд. ХІІІ і є імператив-
ним. Прийняття (затвердження) 

Конституції можливо двома шля-
хами: безпосередньо на рефе-
рендумі, який пропонується кон-
ституційно встановленою біль-
шістю виборців або шляхом де-
легування народом такого права 
спеціальному органу – установ-
чим зборам чи парламенту [8, 
с. 3].

У результаті викладеного 
можемо зробити певний висно-
вок. Нова Конституція України 
повинна бути прийнята в резуль-
таті або самостійного ініціювання 
народом України, або делегуван-
ня влади парламенту чи іншому 
органу для її прийняття. Можли-
вим є й такий спосіб, як внесення 
змін до чинної Конституції, їх за-
твердження на всеукраїнському 
референдумі, а потім ухвалення 
нового Основного Закону держа-
ви. Відсутність норми в чинній 
Конституції про спосіб прийняття 
нового Основного Закону, з од-
ного боку, досить виправдано з 
точки зору забезпечення її ста-
більності, а з другого – провокує 
виникнення невизначеності в цьо-
му питанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 15 За-
кону України «Про всеукраїнсь-
кий референдум» на референ-
думі на вимогу 3 млн громадян 
може бути прийнята нова редак-
ція Конституції. Виникає запитан-
ня: хто повинен розробляти її 
Концепцію, текст і, зрештою, хто 
буде нести відповідальність за 
конституційність положень зап-
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ропонованого Основного Закону 
в разі його прийняття?

Не менше запитань на прак-
тиці викликає реалізація законо-
давчого референдуму, що зумо-
влено в першу чергу конкурен-
цією, яку вбачають між результа-
тами референдуму й результа-
тами діяльності парламенту як 
органу законодавчої влади. Мож-
ливість проведення законодав-
чого референдуму об‘єктивно 
ставить під сумнів іманентність 
законодавчої діяльності парла-
менту, особливо якщо він прово-
диться за рішенням глави держа-
ви – Президента [15, с. 12].

Суттєвим є й те, що законо-
давчий референдум, що прово-
диться за рішенням парламенту, 
виглядає як відмова законодав-
чого органу від виконання своїх 
же повноважень. Реалізація за-
конотворчої функції безпосеред-
ньо народом унаслідок такої від-
мови може трактуватися як при-
чина перевірки адекватності де-
путатського корпусу вимогам, що 
виходять з принципу народного 
суверенітету. Саме у зв‘язку із 
цим, наприклад, у ст. 105 Конс-
титуції Естонської Республіки за-
кріплено: якщо законопроект, ви-
несений за рішенням парламенту 
на референдум, не отримає біль-
шості голосів «за», Президент 
Республіки призначає позачер-
гові парламентські вибори [15, 
с. 12].

Важливою для забезпечен-

ня демократичності є неприпус-
тимість явної конкуренції між 
формами демократії. Саме на ць-
ому акцентує увагу Конституцій-
ний Суд України в Рішенні від 
16 квітня 2008 р., № 6 рп/2008 
[12], визначаючи, що «правове 
регулювання порядку вчинення 
безпосередньої демократії, зок-
рема референдуму, спрямоване 
на те, щоб об‘єднати ці форми із 
способами, які характеризують 
представницьку демократію, 
взаємодоповнити їх, але не зро-
бити конфліктними з можливою 
підміною парламенту референ-
думом (чи навпаки)» [2, с. 93]. Як 
бачимо, існує потреба чіткого 
розподілу компетенції парламен-
ту й народу без застосування оці-
ночних категорій з метою забез-
печення необхідного балансу між 
формами народовладдя.

Поряд із цим предметом все-
українського законодавчого ре-
ферендуму згадуваний Закон 
визначає прийняття або припи-
нення дії будь-якого Закону Ук-
раїни (про народне вето йтиметь-
ся далі), що також можна вважа-
ти порушенням положень Конс-
титуції. Подібна правомочність 
створює додаткові умови для ре-
алізації прав громадян на участь 
в управлінні державними справа-
ми. Незважаючи на всю позитив-
ність нововведення, і тут не 
обійшлося без труднощів, а 
саме:

– ускладнена процедура 
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проголошення всеукраїнського 
референдуму за народною ініціа-
тивою робить його проведення 
малоймовірним. Можливо, треба 
керуватися принципом раціо-
налізму, що дозволить перегля-
нути цей механізм;

– існує необхідність окресли-
ти основні напрямки й межі зако-
нодавчих референдумів. Йдеть-
ся про форми законопроектів, які 
будуть складати предмет всеук-
раїнського референдуму (доку-
мент, або тільки ключові ідеї чи 
пропозиції врегулювати певну 
сферу);

–  є  потреба закр іпити 
взаємозв‘язки й розділити за-
вдання і правомочності народної 
ініціативи й законодавчого органу 
на всіх етапах руху законопроек-
ту. Одним з варіантів може стати 
встановлення зворотного зв‘язку: 
надання парламенту можливості 
виносити прийнятий ним закон на 
референдум, що наблизило б на-
род до державних справ, сприяло 
б більш обґрунтованим і всебіч-
ним рішенням;

– є сенс установити відпові-
дальність за невиконання рішень 
всеукраїнського референдуму, 
зобов‘язати Верховну Раду Ук-
раїни розглядати законопроекти 
і пропозиції за народною ініціати-
вою в невідкладному порядку.

Як вбачається, розв’язання 
вищевикладених проблем мати-
ме виключно позитивний вплив 
на зміцнення народовладдя й 

дозволить установити зв‘язки між 
суспільством і владою.

Різновидом законодавчих 
референдумів за народною 
ініціативою є народне вето. Його 
сутність полягає в тому, що за-
гальнодержавний референдум 
може бути проведено з метою 
з‘ясування волі народу щодо від-
хилення прийнятого парламен-
том закону (наприклад, право на-
родного вето передбачено в Кон-
ституціях Італійської Республіки 
(ст. 138) і в (ст. 139) Швейцарської 
Конфедерації). Однак у цих де-
ржавах існують досить жорсткі 
обмеження щодо порядку ініцію-
вання таких референдумів. При-
міром, в Італійській Республіці не 
можна ініціювати народне вето 
за рік до закінчення каденції од-
нієї з палат парламенту [7].

Не може залишитися без 
уваги й питання про можливість 
Президента України бути ініціа-
тором проведення референдуму. 
За ступенем сегментації держав-
ної влади форму правління в Ук-
раїні, як і в інших країнах СНД, 
можна віднести до змішаних. Ви-
няткова роль у державному ме-
ханізмі належить Президентові і 
фактично підлеглим йому орга-
нам виконавчої влади на чолі з 
Кабінетом Міністрів України [13, 
с. 596]. У більшості держав зі змі-
шаною формою правління така 
практика існує. Так, ст. 90 Конс-
титуції Румунії закріпила право 
президента після консультації з 
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парламентом надати право на-
роду висловити на референдумі 
свою волю з проблем, що станов-
лять національний інтерес. Від-
повідно до ст. 11 Конституції 
Французької Республіки прези-
дент за пропозицією уряду під 
час сесій парламенту або за 
спільною пропозицією обох па-
лат останнього може виносити на 
референдум будь-який законо-
проект про організацію органів 
публічної влади, про реформи, 
що стосуються економічної або 
соціальної політики держави й 
публічних служб, які сприяють їй, 
або законопроект, спрямований 
на дозвіл ратифікації будь-якого 
договору, який, не вступаючи у 
протиріччя з Конституцією, може 
вплинути на діяльність інститутів. 
Президент Португальської Рес-
публіки також має право виноси-
ти на референдум питання, які 
становлять суттєвий національ-
ний інтерес (ст. 115).

Слід визнати, що наділення 
Президента України правом 
ініціювати всеукраїнський рефе-
рендум посилило б його функції 
політичного арбітра. Верховна 
Рада України, як орган, що оби-
рається безпосередньо народом, 
дотримуючись логіки Конституції, 
може бути ініціатором проведен-
ня всеукраїнського референдуму 

щодо внесення змін до розділів 
І, ІІІ і ХІІІ Основного Закону. Пре-
зидент же з урахуванням його по-
ложення (статусу) не може не 
бути суб‘єктом ініціювання рефе-
рендуму. Вважаємо, що в цьому 
аспекті Конституція потребує до-
опрацювання.

Проведений аналіз поруше-
них питань дозволяє зробити ви-
сновок, що в демократії особли-
вим захистом від узурпації з боку 
держави повинен користуватися 
саме народний суверенітет. Го-
ловне призначення Основного 
Закону держави – якнайбільше 
зменшити можливість будь-яких 
зловживань владних суб‘єктів. 
Для цього необхідно закріпити на 
конституційному рівні право на-
роду на законодавчу ініціативу, 
спростити процедуру проголо-
шення референдуму за народ-
ною ініціативою, визнати за Пре-
зидентом України право ініціати-
ви референдуму. З метою підви-
щення ефективності закріплених 
народних можливостей треба 
гармонізувати положення за-
конів, не дозволяти прогалинам 
діяти на користь владі, розділити 
компетенції із цього питання 
представницького органу, Прези-
дента України, надавши безумов-
ну перевагу Українському наро-
дові.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕФЕРЕНДУМОВ В УКРАИНЕ

Павшук Е. А.
В статье определены основные проблемы конституционного и законодатель-

ного урегулирования порядка инициирования и проведения всеукраинского рефе-
рендума. На примере различных видов референдумов высказаны предложения 
относительно укрепления гарантий их проведения, а также обеспечение реализа-
ции их решений.

Ключевые слова: референдум, учредительная власть, Конституция Украи-
ны, закон.

ON THE PROBLEM OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGISLATIVE 
REFERENDUMS IN UKRAINE

Pavshuk K. О.
Іn the article the main problems of constitutional and legislative regulation of the 

procedure for initiating and carrying out all-Ukrainian referendum. On the example of 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
Стаття присвячена видам джерел формування майна подружжя, зокрема, 

порядку й підставам набуття ними майна під час спільного проживання, здійснення 
підприємницької діяльності, внесення майна до статутних капіталів господарських 
товариств і приватних підприємств, суттєве збільшення майна або його покращан-
ня за час перебування у шлюбі за рахунок спільних коштів.

Ключові слова: подружжя, спільна власність, майно, набуття, підприємницька 
діяльність, господарські товариства.

Подружжя за час перебуван-
ня у шлюбі набуває майно, яке 
відповідно до ч. 1 ст. 60 Сімейно-
го кодексу України (далі – СКУ) 
належить йому на праві спільної 
сумісної власності. Проте це не 
виключає того, що кожен з под-
ружжя може мати майно і на 
праві приватної власності, тобто 
правовий режим спільної влас-
ності такого майна не стосується. 
Це майно: (а) яке належало кож-
ному з подружжя до укладення 
шлюбу; (б) набуте кожним за час 
шлюбу, але на підставі договору 
дарування або в порядку спадку-
вання; (в) набуте нею, ним за час 
шлюбу, але за кошти, які належа-

ли їй, йому особисто (п. 1-3 ч. 1 
ст. 57 СКУ). Законодавець нази-
ває це майном таким, що є осо-
бистою приватною власністю 
дружини або чоловіка.

Унаслідок цього виникають 
2 різних правових режими майна 
подружжя: один – їх спільна влас-
ність на майно, другий – окрема 
власність кожного з них. Важливо 
при цьому встановити, завдяки 
яким джерелам формується май-
но подружжя. Із приводу цього в 
цивільно-правовій науці точиться 
активна дискусія, а законодавс-
тво доволі суперечливо регулює 
відповідні відносини, що не доз-
воляє врахувати всі нюанси. Ці 
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проблеми порушувались у пра-
цях таких вітчизняних учених, як 
І. В. Жилінкова, Ю. С. Червоний, 
А. Б. Гриняк, В. І. Труба, З. В. Ро-
мовська та інші, але, як доводить 
судова практика, чимало питань 
залишаються відкритими. Метою 
даної статті є окреслення видів 
джерел набуття подружжям пра-
ва спільної власності, а завдання 
– аналіз підстав, що покладають-
ся в основу такого правонабут-
тя.

Звертає на себе увагу те, як 
формулюється в СК України дже-
рело виникнення права власності 
подружжя на спільне майно: це 
його набуття за час шлюбу [10]. 
Значення терміна «набути»: от-
римати, нажити, обзавестися, 
стати власником [1], нагромаджу-
вати протягом якогось часу [15]. 
Перше й четверте значення не 
цілком точно відбиває сутність 
відносин, завдяки яким подружжя 
стає власником спільного майна. 
Щодо інших, то з їх вживанням 
асоціюється спільне накопичення 
майна, долучення до цього про-
цесу обох з подружжя.

При цьому законодавець не 
ставить у залежність такого на-
копичення майна обов’язкову 
безпосередню працю обох з под-
ружжя. Вклад у набуття спільно-
го майна може вноситися не тіль-
ки безпосередніми діями одного 
або кожного з подружжя, а й опо-
середкованими діями одного або 
кожного з них. Наприклад, хтось 

один із подружжя працює або 
здійснює підприємницьку діяль-
ність, яка приносить прибуток, 
другий – забезпечує для цього 
належні побутові умови: веде до-
машнє господарство, готує їжу, 
прибирає, доглядає за дітьми 
тощо. Ця праця хоча й продук-
тивна, але неприбуткова, однак 
завдяки їй усувається багато про-
блем спільного побуту.

Тому законодавець у ч. 1 
ст. 60 СК України й визначив, що 
майно, набуте подружжям за час 
шлюбу, належить дружині й чо-
ловікові на праві спільної сумісної 
власності незалежно від того, що 
один з них з поважної причини 
(навчання, ведення домашнього 
господарства, догляд за дітьми, 
хвороба тощо) не мав самостій-
ного заробітку (доходу). Інакше 
кажучи, важливим у встановлен-
ні прав на спільне майно є спіль-
ність проживання, прийняття рі-
шень про набуття майна і потре-
ба в цьому, спільність інтересів і 
взаємне доповнення дій кожного 
з подружжя для гідного існування 
сім’ї як такої. І навпаки, суд може 
визнати особистою приватною 
власністю дружини (або чолові-
ка) майно, набуте нею (ним) за 
час їх окремого проживання у 
зв’язку з фактичним припинен-
ням шлюбних відносин (ч. 6 
ст. 57 СКУ), коли немає й намірів 
набувати майно для спільного 
використання, як і джерел для 
цього.
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Відповідно до ч. 2 ст. 60 СКУ 
об’єктом права спільної сумісної 
власності є заробітна плата, 
пенсія, стипендія, інші доходи, 
одержані одним з подружжя. При 
цьому законодавець не розкри-
ває поняття «доходи» та їх дже-
рела, про які тут ідеться. Можна 
припустити, що це доход від під-
приємницької діяльності, від ре-
алізації права інтелектуальної 
власності на твори, автором яких 
є один з подружжя, або прав з 
патентів, виданих на його ім’я. На 
жаль, щодо цього питання в су-
довій практиці немає єдності.

Якщо розглядати джерела 
отримання доходу від здійснення 
підприємницької діяльності, то це 
може відбуватися за умов де-
ржавної реєстрації одного з под-
ружжя суб’єктом підприємницької 
діяльності без створення юри-
дичної особи або якщо под-
ружжям створено юридичну осо-
бу як її єдиним засновником, так 
і разом з іншими особами. Це 
може бути будь-яке господарське 
товариство або приватне підпри-
ємство. Іншими словами, хтось із 
подружжя вкладає кошти в під-
приємницьку діяльність, здійсню-
вану ним безпосередньо або опо-
середковано (через створену 
юридичну особу) й отримує від 
цього доходи, оскільки мета такої 
діяльності – отримання прибутку 
(ст. 42 Господарського кодексу 
України).

Постає запитання: хто ж має 

право на (а) частину прибутку, 
що виплачується одному з под-
ружжя від результату діяльності 
господарського товариства або 
приватного підприємства; (б) до-
ход від підприємницької діяль-
ності того з подружжя, який за-
реєстрований як фізична особа-
підприємець; (в) майно, внесене 
до статутного капіталу госпо-
дарського товариства або при-
ватного підприємства.

Позиція Верховного Суду Ук-
раїни (далі – ВСУ) висловлена у 
2007 р.: якщо один з подружжя 
здійснює підприємницьку діяль-
ність або є учасником чи заснов-
ником господарського товарист-
ва або приватного підприємства, 
інший з подружжя має право тіль-
ки на частку одержуваних до-
ходів від цієї діяльності. Майно 
приватного підприємства чи фі-
зичної особи-підприємця не є 
об’єктом спільної сумісної влас-
ності подружжя (п. 29 постанови 
Пленуму ВСУ від 21 грудня 
2007 р., № 11 «Про практику за-
стосування судами законодавс-
тва при розгляді справ про право 
на шлюб, розірвання шлюбу, виз-
нання його недійсним та поділ 
спільного майна подружжя» [11]). 
При цьому ВСУ спирався на по-
ложення статей 57 і 61 СКУ, 
ст. 52 ЦК України.

Аналогічно Пленум ВСУ за-
кликав вирішувати питання сто-
совно прав на доходи від участі 
в господарських товариствах і 
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прав на частки в їх статутних 
(складених) капіталах. Посилаю-
чись на частини 2 і 3 ст. 61 СКУ, 
Пленум ВСУ указав на наявність 
у того з подружжя, хто не є учас-
ником товариства, права на поділ 
одержаних доходів, якщо вклад 
до статутного фонду госпо-
дарського товариства зроблено 
за рахунок спільного майна под-
ружжя, до того ж в інтересах сім’ї. 
Виходячи з того, що власником 
майна, переданого товариству 
його засновниками й учасниками, 
є саме товариство, ВСУ вважав, 
що такий вклад не є об’єктом пра-
ва спільної сумісної власності 
подружжя (п. 28 указаної Поста-
нови Пленуму).

Інакше кажучи, ВСУ поклав 
в основу джерело доходу, випла-
чуваного учасникові товариства: 
якщо це доход від використання 
товариством майна, внесеного 
учасником за рахунок спільних 
коштів, то другий з подружжя має 
право на половину цього прибут-
ку. Ця позиція заслуговує на під-
тримку, оскільки господарські то-
вариства, на відміну від громад-
ських організацій та інших непід-
приємницьких товариств, є 
об’єднаннями капіталу.

Разом із тим бачення джере-
лом спільного майна подружжя 
доходів, одержаних одним з них 
від здійснення підприємницької 
діяльності, не таке однозначне. 
Така позиція ВСУ виникла раніше 
й висловлювалася в Науково-

практичному коментарі до цивіль-
ного законодавства України, ви-
пущеному ще в 2004 р. Ака-
демією суддів України (автори – 
Ярема А. Г., Карабань В. Я., Кри-
венко В. В., Ротань В. Г.) [7, 
с. 213]. Тому вона, звичайно, вті-
лена в постанові Пленуму не по-
милково.

У той же час висловлюва-
лась і критика такої позиції з боку 
як науковців, так і практиків. Так, 
З. В. Ромовська вважає, що жод-
на з наведених у поставі Плену-
му ВСУ статей окремо, та й усі 
вони разом не дають достатньої 
підстави для такого висновку. На 
її думку, згадка у ст. 52 ЦКУ про 
особисте майно підприємця не 
означає, що ним закон вважає 
все те майно, яке він набув з по-
чатку підприємницької діяльності 
[Див.: 12, с. 96; 13, с. 192, 193]. 
Така позиція знайшла підтримку 
й серед адвокатів [16].

Видається, що в підході ВСУ 
вбачається суперечливість. Так, 
якщо вважати, що майно фізич-
ної особи-підприємця не є 
об’єктом спільної сумісної влас-
ності подружжя, то потребує ар-
гументації, чим же воно й доход, 
який ним приноситься, відрізня-
ються від іншого майна подружжя 
та інших доходів одного з них (за-
робітної плати, пенсії тощо).

На нашу думку, джерелом 
спільного майна подружжя слід 
вважати результати підприємни-
цької діяльності одного з них, не-
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зважаючи на те, що здійснює її 
тільки один. Як бачимо, тут спос-
терігається повна аналогія з тру-
довою діяльністю, а існуючі роз-
біжності в засадах цих видів 
діяльності аж ніяк не можуть по-
тягти за собою протилежні вис-
новки стосовно прав на їх ре-
зультати.

Що ж до прав на вклади до 
статутного капіталу госпо-
дарського товариства, то й тут не 
можна погодитися з ВСУ, який 
визнав, що вони не є об’єктом 
права спільної сумісної власності 
подружжя. Видається якраз нав-
паки: такі вклади належать под-
ружжю на праві спільної сумісної 
власності, якщо вони зроблені за 
рахунок спільного майна. Нато-
мість після внесення такого вкла-
ду той з подружжя, хто виступив 
учасником товариства, набуває 
прав уже не на вклад, а на частку 
у статутному капіталі останнього. 
Тому не можна ототожнювати по-
няття «вклад» і «частка у статут-
ному капіталі»: перший є об’єктом 
спільної власності подружжя, 
другий – права того з подружжя, 
хто є учасником товариства [14]. 
Іншого варіанту бути не може, ос-
кільки частка у статутному капі-
талі товариства визначає обсяг 
корпоративних прав учасника, а 
ним є лише особа, позначена в 
його установчих документах, 
якою є лише один з подружжя.

Тим не менше, другий з под-
ружжя не втрачає прав на майно 

(речі або кошти), внесене як 
вклад у статутний капітал госпо-
дарського товариства, що збері-
гається в дещо зміненому виг-
ляді. Він вправі вимагати виплати 
йому частини майна товариства, 
пропорційної половині частки у 
статутному капіталі, що нале-
жить тому з подружжя, хто є учас-
ником товариства. Таку позицію 
проголосив ВСУ у 2013 р. [8], і з 
нею варто цілком погодитись.

Таким чином, джерелом на-
буття подружжям спільної влас-
ності виступають доходи від під-
приємницької діяльності одного 
з них, у тому числі від діяльності 
господарського товариства або 
приватного підприємства. Якщо 
той з подружжя, хто є учасником 
або засновником такої юридичної 
особи, ще й працює там на під-
ставі трудового договору (напри-
клад, директором або членом 
правління), то отримувана ним 
заробітна плата потрапляє також 
до спільного майна подружжя.

Повертаючись до терміна 
«набуте» стосовно майна под-
ружжя, зауважимо, що іноді до-
волі складно розцінити те, чи 
охоплюються значенням цього 
слова певні джерела доходу, за-
вдяки яким у когось із подружжя 
виникає право власності на пев-
не майно. Передусім це стосуєть-
ся приватизованого одним із под-
ружжям майна – квартири, зе-
мельної ділянки.

Законодавець невиважено 
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повівся до впорядкування цього 
питання, змінивши у 2011 р. 
ст. 61 СКУ й помістивши в ній 
норму про спільну власність на 
житло, набуте одним з подружжя 
під час шлюбу внаслідок прива-
тизації державного житлового 
фонду, а також на земельну ді-
лянку, набуту внаслідок безоп-
латної її передачі одному з под-
ружжя із земель державної або 
комунальної власності, у тому 
числі й приватизації [10, с. 298]. 
А вже у 2012 р. цю норму було 
скасовано і встановлено, що при-
ватизація тягне за собою набуття 
права особистої власності тим з 
подружжя, хто скористався своїм 
правом на приватизацію житла й 
земельної ділянки (п. 4 та 5 ч. 1 
ст. 57 СКУ) [9, с. 100].

Дійсно, навряд чи можна 
вважати підстави для розцінення 
приватизації одним з подружжя 
квартири (або земельної ділянки) 
її набуттям у спільну власність. 
І. В. Жилінкова прямо зазначила, 
що не можна вважати привати-
зацію підставою автоматичного 
набуття права власності в того з 
подружжя, хто не брав у ній 
участі. Якщо другий з подружжя 
постійно не проживав зі своїм чо-
ловіком/дружиною і за ним не 
зберігалося права на житло (він 
не був у довгостроковому відряд-
женні, у лікарні тощо), то він не 
набуває права на приватизацію 
цієї квартири, незважаючи на те, 
що він перебуває в зареєстрова-

ному шлюбі [5, с. 42]. А ось що 
стосується договірних джерел 
набуття права спільної власності 
на майно, тут потрібно спиратися 
на ч. 3 ст. 61 СКУ, за якою гроші, 
інше майно, в тому числі гонорар 
чи виграш, одержаний за догово-
ром, що укладався одним з под-
ружжя, є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя. 
При цьому законодавець уста-
новлює також умову укладення 
цього договору: це дія одного з 
подружжя в інтересах сім’ї. Пра-
вова конструкція доволі цікава, 
оскільки виходить, що у випадку 
спору необхідно встановлювати, 
діяла особа в сімейних чи у влас-
них інтересах. При цьому ані пре-
зумпції, ані критерію, яким можна 
було б керуватися, ця норма не 
містить.

Зазвичай в інтересах інших 
осіб діє уповноважений на це 
представник. Якщо ж договір ук-
ладає особа як сторона остан-
нього, вона діє у власних інтере-
сах. Проте не виключаються ви-
падки, коли законодавство вима-
гає враховувати інтереси інших 
осіб (наприклад, малолітніх, не-
повнолітніх та непрацездатних 
дітей відповідно до ч. 6 ст. 203 
ЦКУ). А от свідомо діяти в інте-
ресах інших осіб і розмежовувати 
інтерес свій і сім’ї або, навпаки, 
постійно виходити з того, що всі 
дії особи, яка перебуває у шлюбі, 
мають виходити з інтересів сім’ї, 
– це своєрідний правовий ме-
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ханізм. Важко довести й наяв-
ність такого інтересу, коли другий 
з подружжя дотримується проти-
лежної точки зору, оспорюючи 
договір, або, навпаки, – коли бра-
кує дій в інтересах сім’ї й пере-
слідуються суто власні інтереси 
при укладенні договору.

Варто зупинитися на такому 
джерелі формування спільного 
майна подружжя, як примножен-
ня майна одного з подружжя під 
час перебування у шлюбі. Від-
повідно до ч. 1 ст. 62 СКУ, якщо 
майно дружини або чоловіка за 
час шлюбу суттєво збільшилось 
у своїй вартості внаслідок спіль-
них трудових чи грошових затрат 
або затрат другого з подружжя, у 
разі спору воно може бути визна-
не за рішенням суду об’єктом 
права спільної сумісної влас-
ності. Отже, підставою для зміни 
правового режиму майна, що на-
лежало одному з подружжя, на 
майно спільне є ті вкладення в 
це майно, які здійснювалися под-
ружжям під час перебування їх 
обох у шлюбі або власних коштів 
другого з подружжя.

Звертає на себе увагу те, що 
законодавець указує, що джере-
лом збільшення цінності майна 
мають бути не просто спільні 
кошти подружжя, а їх спільні тру-
дові чи грошові затрати. Як бачи-
мо, тут критерій інший, порівняно 
з тим, який служить підставою 
для набуття подружжям прав на 
спільне майно. Якщо в останнь-

ому разі неважливо, чи працював 
другий з подружжя, то для того, 
аби домагатися визнання права 
спільної власності на майно од-
ного з подружжя, якраз необхідна 
трудова або грошова участь дру-
гого. Інакше вийшло б, що в чо-
ловіка було майно до укладення 
шлюбу, після укладення остан-
нього він мав доходи від заробіт-
ку або підприємницької діяль-
ності, а дружина доглядала за 
дітьми, вела домашнє господарс-
тво. Майно під час шлюбу було 
відремонтовано, добудовано або 
іншим чином значно змінилося 
завдяки тим коштам, які приносив 
у сім’ю чоловік. Тим не менше 
дружина мала б підстави претен-
дувати на визнання цього майна 
спільною власністю. Звичайно, 
що це позбавлено підстав і є не-
справедливим.

Принциповим є те, що зазна-
чені обставини можуть служити 
підставою виникнення спільної 
сумісної власності подружжя 
тільки у випадку, якщо цінність 
речі стала значно вищою, ніж 
була до шлюбу. Як правило, це 
буває, коли вартість використа-
них матеріалів та інших витрат 
на ремонт речі, перебудову, пе-
ревищує її вартість. Якщо ж пра-
ця, зусилля й кошти, внесені од-
ним з подружжя в майно другого, 
лише покращили останнє, то той, 
хто поніс такі витрати, може ви-
магати їх відшкодування, але не 
визнання його співвласником 
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(власником) цього майна (речі).

Відзначимо також, що сам по 
собі факт тривалого спільного ви-
користання майна подружжям, 
яке було власністю одного з них, 
сполученого з доглядом за цим 
майном, витратами на його утри-
мання і збереження, не є підста-
вою виникнення спільної сумісної 
власності. М. К. Галянтич і Ю. Ко-
маровська-Чуркіна досліджували 
ситуацію, коли при догляді за 
квартирою (будинком) вклада-
ються спільні кошти і праця [2, 
с. 41]. Отже, ключовим питанням 
для набуття майном статусу 
спільного є суттєвість змін його 
вартості (цінності). Визначення ж 
цього − доволі складне завдання, 
на що зверталась увага у нау-
ковій юридичній літературі [Див.: 
4, с. 214; 3; 6].

Існує в СКУ і протилежне 
правило: якщо у придбання май-
на крім спільних коштів вкладено 
й кошти, що належали одному з 
подружжя, частка в цьому майні 
є його особистою приватною 
власністю відповідно до розміру 
внеску (ч. 7 ст. 57 СКУ).

Дещо інакше визнаються 
права на доходи від майна, що 
належить одному з подружжя: 
вони можуть визнаватися по суду 
об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя, якщо другий 

з подружжя своєю працею й (або) 
коштами брав участь в утриман-
ні, управлінні цим майном чи дог-
ляді за ним (ч. 2 ст. 62 СКУ). Зро-
зуміло, що коштів або зусиль, 
витрачених на утримання такого 
майна, недостатньо для того, 
щоб визнати право спільної влас-
ності на нього. У той же час май-
нові наслідки у виді задоволення 
позову про спільну власність на 
доходи від майна настають. Ло-
гічність такого висновку очевид-
на, оскільки без утримання май-
на, воно не приносило б доходів. 
Витрати на утримання мають 
бути адекватно оцінені й повинні 
потягти за собою певні юридичні 
наслідки. Іншими словами, ч. 2 
ст. 62 СКУ є винятком із загаль-
ного правила, встановленого у 
ст. 58 СКУ, за яким, якщо річ, що 
належить одному з подружжя, 
плодоносить, дає приплід або до-
ход (дивіденди), він є власником 
цих плодів, приплоду або доходу 
(дивідендів).

Таким чином, джерела на-
буття подружжями права спільної 
власності є різноманітними, але 
небезспірними. А тому існує на-
гальна потреба у вдосконаленні 
їх регулювання для запобігання 
порушенню прав цих осіб і для 
можливості їх ефективного за-
хисту в судовому порядку.
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Довбыш А. А.

Статья посвящена видам источников формирования имущества супругов, в 
частности, порядку и основаниям приобретения ими имущества во время совмес-
тного проживания, осуществления предпринимательской деятельности, внесения 
имущества в уставные капиталы хозяйственных обществ и частных предприятий, 
существенного увеличения имущества или его улучшения за время пребывания в 
браке за счет общих средств.

Ключевые слова: супруги, общая собственность, имущество, приобретение, 
предпринимательская деятельность, хозяйственные общества.

SOURCES OF FORMATION OF MARITAL PROPERTY
Dovbysh О. О.

The article is dedicated to types of sources of formation of marital property, in particular 
to the order and the grounds of acquisition of property during cohabitation, conducting 
entrepreneurial activity, contribution of property to the charter capital of business entities 
and private enterprises, a substantial increase of the property or its improvement over time 
of the marriage at the expense of the common funds of the conjoints.

Key words: conjoints, common property, property, acquisition, entrepreneurship, 
business entities.
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Конституція України визнає 
землю основним національним 
багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави 
[1;1996. − № 30.− Ст. 141]. Зе-
мельні правовідносини суттєво 
впливають на формування пра-
вової держави, на розвиток її де-
мократичних принципів. Саме 
суспільство на підставі нових 
політичних та економічних змін, 
що відбуваються в країні, вима-
гає від влади вирішення відповід-
них питань, в тому числі й удоско-
налення безпосереднього конт-
ролю за використанням та охо-
роною земель у галузі земельно-
го законодавства.

Господарювання в аграрній 
сфері останніх років відбувалося 
без достатнього науково-методо-

логічного, організаційного й фі-
нансового забезпечення, що при-
звело до порушення практично 
всіх раніше існуючих науково 
обґрунтованих правил землеко-
ристування. Тривалий брак ефек-
тивних нормативних актів, що 
регламентують відповідальність 
за безгосподарське й нераціо-
нальне використання земель, 
дозволяє як землевласникам, так 
і землекористувачам по-спожи-
вацьки ставитися до основного 
національного багатства країни 
− землі. Вирощування сільсько-
господарських культур наразі 
здійснюється виключно за 
кон’юнктурою ринку, яка, ігнору-
ючи екологічні вимоги, диктує ви-
робникам вирощувати насампе-
ред так звані прибуткові культу-
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ри, що в подальшому негативно 
відбивається на знижені якості 
родючого шару ґрунту.

Ось чому серед важливих 
заходів захисту цього основного 
національного багатства країни 
виступає контроль з боку держав-
них органів за дотриманням пра-
вил землекористування. Конт-
роль з боку спеціалізованих кон-
тролюючих органів разом з про-
курорським наглядом і звернен-
нями громадян до компетентних 
органів і посадових осіб за захис-
том своїх прав у цій царині є ва-
гомим засобом забезпечення за-
конності й дисципліни в держав-
ному управлінні. Належне органі-
заційне-правове забезпечення 
контролю й нагляду в державно-
му управлінні, інших сферах 
діяльності людини має суттєве 
значення для налагодження 
ефективної роботи контролюю-
чих інституцій [3, с. 64–69].

Громадсько-правові відноси-
ни потребують реорганізації як 
державного, так і недержавного 
контролю і прокурорського нагля-
ду. Для цього потрібен комплек-
сний підхід до форм і методів кон-
трольно-наглядової діяльності, 
до шляхів підвищення їх ефек-
тивності й чіткого визначення 
повноважень контролюючих ор-
ганів. Вважаємо, що назріла та-
кож проблема часткового пере-
розподілу їх контрольних повно-
важень.

Як влучно зазначив В. М. Га-

ращук, контроль – це основний 
спосіб забезпечення законності 
й дисципліни в державному уп-
равлінні, один з його найважливі-
ших елементів. Без його органі-
зації і здійснення неможлива 
ефективна робота ні державного 
апарату, ні інших підконтрольних 
державних структур [2].

Із цього приводу підкресли-
мо, що результат контролю по-
лягає не тільки у виявленні пору-
шень, а й у застосуванні до по-
рушників відповідних заходів 
впливу шляхом притягнення їх до 
юридичної відповідальності.

Висвітленням проблемних 
питань відповідальності за пору-
шення законодавства про земле-
користування займалися такі на-
уковці, як С. Б. Гавриш, В. І. Де-
м ч и к ,  І .  А .  Д м и т р е н к о , 
В. І. Семчик, І. І. Каракаш, І. А. Ку-
я н ,  Ю .  С .  Ш е м ш у ч е н к о , 
М. В. Шульга, О. В. Стукаленко, 
А. П. Шеремет, М. В. Кочерга, 
Д. В. Якуніна та ін. Ними були 
розглянуті загальні засади при-
тягнення винних до адміністра-
тивної відповідальності за такі 
проступки, запропоновано харак-
теристику видових об’єктів зе-
мельних адміністративних пра-
вопорушень і розкрито стан нор-
мативно-правового регулювання 
цих правових відносин [5].

Роль законотворчості в кон-
трольній діяльності, її місце в 
системі правової регламентації 
останньої вимагають високого 
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наукового рівня правотворчих рі-
шень на всіх стадіях формування 
кінцевого результату розглядува-
ного процесу – правової норми, 
відображеній у нормативному 
акті. За цих підстав важливо за-
безпечити глибину й точність 
вивчення об’єктивних чинників, 
що визначають потребу в урегу-
люванні того чи іншого суспіль-
ного явища (предмета контро-
лю), напрямків і цілей такого впо-
рядкування.

На сучасному етапі для оп-
тимізації діяльності державних 
контролюючих органів прийнято 
низку нормативних актів. До них 
слід віднести насамперед Закони 
України «Про державний конт-
роль за використанням та охоро-
ною земель» від 19 червня 
2003 р., № 963 – ІV [1; 2003. − 
№ 39. − Ст. 350] і «Про основні 
засади державного нагляду (кон-
тролю) у сфері господарської 
діяльності» від 5 квітня 2007 р., 
№ 877 – V [1; 2007. − № 29. − 
Ст. 389], накази Міністерства аг-
рарної політики та продовольс-
тва України від 25 лютого 2013 р., 
№ 132 «Про затвердження По-
рядку планування та здійснення 
контрольних заходів з питань пе-
ревірки стану дотримання 
суб’єктами господарювання ви-
мог земельного законодавства» 
[4; 2013.− № 23. − Ст. 790] й від 
14 березня 2013 р., № 179 «Про 
затвердження Порядку одержан-
ня документів, матеріалів та ін-

шої інформації, необхідних для 
здійснення державного нагляду 
(контролю) за використанням та 
охороною земель» [4; 2013. − 
№ 31. − Ст. 1108].

У той же час ми не можемо 
стверджувати, що вказані пра-
вові акти розв’язали проблемні 
питання контролю, бо вони так і 
не змогли врегулювати питання 
взаємодії органів влади й органів 
місцевого самоврядування щодо 
здійснення спільних перевірок − 
безпосередніх підстав для вико-
нання контрольних функцій і не 
оптимізували порядок оскаржен-
ня дій посадових осіб контролю-
ючих органів.

За приклад відмітимо: в разі 
оскарження таких дій посадовців, 
як клопотання про надання доку-
ментів і повідомлення про виклик 
безпосередньо через суд, конт-
ролюючі органи можуть зіткнути-
ся зі спливом строків перевірки, 
зазначеної в наказі, стосовно 
притягнення до юридичної від-
повідальності, накладення ад-
міністративного стягнення за ре-
зультатами здійсненого контро-
лю та ін. Такі прогалини в зако-
нодавстві нівелюють ефектив-
ність контрольних заходів з боку 
державних органів.

Окремо слід зауважити, що 
клопотання про надання доку-
ментів, матеріалів та іншої інфор-
мації, необхідних для проведен-
ня державного нагляду (контро-
лю) за використанням та охоро-
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ною земель, не повинно бути 
включено до заходів контролю. 
Особливість цього документа по-
лягає в тому, що його зміст надає 
право державним контролюючим 
органам заздалегідь з’ясувати 
питання про потребу проведення 
подальшого контролю і притяг-
нення винних до юридичної від-
повідальності в разі виявлення 
порушень законодавства Украї-
ни.

Усе вищевикладене нала-
штовує на таку думку: необхідно 
законодавчо визначити форми 
контролю за використанням зе-
мель із зазначенням низки послі-
довних дій, які, у свою чергу, ма-
ють включати обов’язкові стадії 
його здійснення. До останніх, на 
нашу думку, бажано віднести під-
готовчу, аналітичну й підсумкову 
стадії, на кожній з яких виконува-
тимуться чіткі й послідовно випи-
сані (законодавчо закріплені) 

дії.
Відповідну увагу треба звер-

нути на посилення ролі всіх гілок 
влади щодо підвищення значен-
ня контролю, на більш цілеспря-
мований і плідний вплив на про-
ведення різноманітних перетво-
рень в Україні [2].

Ефективність застосування 
контролюючих дій суттєво зале-
жить від внесення належних змін 
до законодавства, що регулює 
земельні відносини в країні, що 
суттєво вплине на реалізацію ви-
мог до забезпечення раціональ-
ного використання, охорони й 
відновлення земельного фонду 
держави.

Вважаємо, що наші пропози-
ції сприятимуть діяльності де-
ржавних контролюючих органів з 
удосконалення земельних пра-
вовідносин в Україні і зниженню 
кількості правопорушень у зазна-
ченій галузі.
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Відповідно до статей 87 і 88 
Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК) установчими документами 
юридичних осіб можуть бути: ста-
тут, засновницький договір, уста-
новчий акт, меморандум [1; 2003. 
– № 40-44. – Ст. 356]. У ч. 2 ст. 87 
ЦК зазначається, що юридична 
особа приватного права може 

створюватися й діяти на підставі 
затвердженого  Каб інетом 
Міністрів України модельного 
статуту, який після його прийнят-
тя учасниками стає установчим 
документом. Спеціальним зако-
нодавством передбачається 
можливість діяльності юридичної 
особи на підставі положення. Це 
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стосується релігійних організацій 
(ст. 12 Закону України «Про сво-
боду совісті та релігійні організа-
ції» [1; 1991. – № 25. – Ст. 283.]), 
профспілок (статті 14 і 15 Закону 
України «Про професійні спілки, 
їх права та гарантії діяльності» 
[1; 1999. – № 45. – Ст. 397.]), ор-
ганів самоорганізації населення 
(ст. 12 Закону України «Про ор-
гани самоорганізації населення» 
[1; 2001. – № 48. – Ст. 254.]), гро-
мадських формувань з охорони 
громадського порядку (ст. 5 За-
кону України «Про участь грома-
дян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» [1; 
2000. – № 40. – Ст. 338.]). Як пра-
вило, юридичні особи публічного 
права діють на підставі положень 
(наприклад, Положення про 
Пенсійний фонд України [3; 2011. 
– № 384/2011]); окремі юридичні 
особи публічного права діють на 
підставі спеціальних законів про 
них (Закон України «Про Кабінет 
Міністрів України» [1; 2000. – 
№ 40. – Ст. 338.]).

Отже, повторимось, уста-
новчими документами юридич-
них осіб приватного права мо-
жуть бути засновницький договір, 
статут, установчий акт, меморан-
дум, модельний статут, положен-
ня. Установчими документами 
юридичних осіб публічного права 
може бути статут чи положення 
або вони можуть взагалі не мати 
установчого документа.

На підставі статутів діють: 

товариство з обмеженою та до-
датковою відповідальністю, ак-
ціонерні товариства, кооперати-
ви, політичні партії, релігійні ор-
ганізації, професійні і творчі спіл-
ки, благодійні товариства й фон-
ди та ін..; на підставі засновниць-
ких договорів – повне й коман-
дитне товариства (останнє − 
якщо воно налічує 2 й більше 
учасників з повною відповідаль-
ністю); на підставі установчих ак-
тів – установи, в тому числі бла-
годійні; на підставі меморандуму 
– командитне товариство, ство-
рюване одним учасником з пов-
ною відповідальністю; на підставі 
положення – релігійні організації; 
на підставі модельного статуту 
– будь-яка юридична особа при-
ватного права, якщо Кабінетом 
Міністрів України затверджено 
модельний статут відповідного 
виду цих юридичних осіб.

Нормами окремих законів 
допускається, щоб юридична 
особа мала той чи інший установ-
чий документ. Ідеться про статут 
або положення (ст. 12 та ін. За-
кону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації», ст. 7 За-
кону України «Про наукову та на-
уково-технічну діяльність», ст. 14 
Закону України «Про професійні 
спілки, їх права та гаранті діяль-
ності», ст. 5 Закону України «Про 
участь громадян в охороні гро-
мадського порядку і державного 
кордону»). У такому разі юридич-
на особа має обрати, який саме 
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установчий документ нею буде 
затверджуватись.

Звертає на себе увагу й те, 
що в одних законах ідеться про 
можливість дії певної організації 
на підставі статуту (положення), 
як це має місце в Законах Украї-
ни «Про свободу совісті та релігій-
ні організації», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», 
«Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності», а в інших 
зазначається насамперед про 
положення, а в дужках − про ста-
тут (Закон України «Про участь 
громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону»). 
Із цього незрозуміло: законода-
вець надає право певним юри-
дичним особам обрати один з 2-
х варіантів установчих докумен-
тів ачи ставить знак рівності між 
ними. Саме до другої думки може 
наштовхнути ст. 14 Закону Украї-
ни «Про професійні спілки, їх пра-
ва та гарантії», яка має назву 
«Статути профспілок». У ч. 1 
ст. 14 цього Закону говориться 
лише про статути, а вже в ч. 2 
ст. 14 стоїть у дужках термін «по-
ложення», який постійно супро-
воджує термін «статут». У ст. 15 
цього ж Закону йдеться про ста-
тути (положення) об’єднань 
профспілок, а в її назві − і про 
статути, і про положення (в дуж-
ках).

Викликає сумніви однознач-
ність цього зауваження після 
аналізу ч. 5 ст. 14 цього Закону, 

якою профспілковим органам 
(вищим за статусом) у межах пе-
редбачених статутом їх повнова-
жень, надається право затверд-
жувати положення про організа-
ції профспілки. Незрозуміло, чи 
означає це, що профспілкові ор-
гани діють на підставі статутів, а 
організації профспілки – на під-
ставі положення? Принаймні, до 
цього висновку призводить фор-
мальна логіка, хоча останній і не 
може бути зроблений при зістав-
ленні ч. 5 ст. 14 з іншими части-
нами цієї ж статті і ст. 15 розгля-
дуваного Закону.

Можна лише переконатись у 
тому, що законодавець непослі-
довний і в застосуванні терміно-
логії, і в упорядкуванні взагалі 
установчих документів юридич-
них осіб. Це підтверджує ще одне 
спостереження. Так, за ЦК Украї-
ни юридична особа повинна мати 
лише один установчий документ. 
Ця вимога принципово відріз-
няється від тієї, що мала місце 
до набрання чинності цим Кодек-
сом. У Законі України «Про гос-
подарські товариства» [1; 1991. 
– № 49 – Ст. 682], що діяв до 
1 січня 2004 р. встановлювалося, 
що товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю, а 
також акціонерні товариства 
діють на підставі установчих до-
говорів і статутів, тобто з 1991 р. 
по 2003 р. указані товариства 
мали 2 установчих документи.

Попри те, що норма ст. 87 
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ЦК України є універсальною й по-
ширюється на всі юридичні особи 
приватного права, в окремих спе-
ціальних нормах законів зберігся 
й інший підхід, за яким у юридич-
них осіб є 2 установчих докумен-
ти. Приміром, установчими доку-
ментами наукового парку є за-
сновницький договір і статут, ви-
моги до яких визначаються у ст. 5 
Закону України «Про наукові пар-
ки», хоча його було прийнято у 
2009 р., тобто коли вже 5 років 
діяв новий ЦК України[1; 2009. 
– № 51 – Ст. 757]. Та й узагалі в 
законодавстві часто вживається 
термін «установчі документи» 
саме у множині, хоча правильно 
було б указувати «установчий до-
кумент», бо він має бути один. 
Прикладом може служити ст. 8 
Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців». Інші ж 
документи, що подаються для 
державної реєстрації юридичної 
особи, не можна вважати уста-
новчими, але вони є необхідними 
для проведення цієї процедури 
[1; 2003. – № 31-32. – Ст. 263].

Іноді трапляється, що в за-
конодавстві так щільно пов’язано 
установчий документ з якимось 
іншим, що останній ніби-то стає 
його, так би мовити, «належніс-
тю», принаймні, на етапі прове-
дення реєстрації. Наприклад, від-
повідно до ст. 7 Закону України 
«Про політичні партії» політичні 
партії повинні мати програму, яка 

є викладом її цілей і завдань, а 
також шляхів їх досягнення [1; 
2001. – № 23. – Ст. 118]. Якщо 
порівняти цю норму зі ст. 8, де 
теж установлюється, що політич-
ним партіям належить мати ста-
тут, виходить, що обидва ці до-
к у м е н т и  є  д л я  п а р т і ї 
обов’язковими. Значить, програ-
ма набуває вагомості установчо-
го документа, тим більше, що 
саме в ній визначаються цілі й 
завдання цієї організації, а в ста-
туті вже йдеться про органи, по-
рядок вступу, членські обов’язки 
тощо. Підсилює це враження й 
те, що (як зазначено в п. 1 ч. 2 
ст. 11 Закону) для реєстрації 
політичної партії подаються ста-
тут і програма, які вказуються ра-
зом, а в інших пунктах цієї части-
ни вже йдеться про решту доку-
ментів, що подаються для реєст-
рації.

Схожим випадком є впоряд-
кування створення наукових пар-
ків, для чого необхідно прийняти 
й затвердити центральним орга-
ном виконавчої влади, яка реалі-
зує державну політику у сфері 
науки та інновацій, Перелік пріо-
ритетних напрямків діяльності 
цієї організації (ст. 8 Закону Ук-
раїни «Про наукові парки»). Хоча 
значення цього Переліку й підси-
люється тим, що від його затвер-
дження вказаним органом вико-
навчої влади залежить, чи буде 
ним погоджене рішення про ство-
рення наукового парку, без чого 
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неможлива його державна реєст-
рація, тим не менше сутність цьо-
го документа можна порівняти з 
програмою партії (Закон України 
«Про політичні партії»). В обох 
зазначених законах міститься 
найсуттєвіше: для чого, власне, 
створюються ці організації? Утім, 
цілі й завдання будь-яких органі-
зацій мають міститися в їх уста-
новчих документах. Виходить, 
що винесення цілей і завдань 
політичних партій і наукових пар-
ків «за дужки», тобто винесення 
їх в окремі документи, надає їм 
значення установчих або навіть 
робить останні установчими.

Акцентуємо увагу й на зна-
ченні установчих документів: 
якщо певне утворення має їх, 
воно є юридичною особою. Цей 
зв’язок між установчими доку-
ментами і статусом певного ут-
ворення як юридичної особи по-
лягає в тому, що їх наявність 
свідчить про так зване фокусу-
вання намірів певних осіб (однієї 
або декількох) створити суб’єкта 
права,окремого від себе. І навпа-
ки, брак установчих документів 
переконливо свідчить, що певне 
об’єднання осіб не становить со-
бою нового суб’єкта права. При-
кладом може служити просте то-
вариство, яке юридичною осо-
бою не є, а його учасники діють 
на підставі договору (ст. 1132 ЦК 
України).

Однак твердження про обу-
мовленість статусу юридичної 

особи наявністю установчих до-
кументів не завжди спрацьовує, 
оскільки чинним законодавством 
передбачаються випадки, коли 
певне об’єднання осіб має ста-
тут, але не є юридичною особою. 
Це територіальні громади, які мо-
жуть мати статут (ст. 19 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»[1; 1997. – 
№ 24. – Ст. 170]). ЦК України те-
риторіальні громади відносить не 
до юридичних осіб (навіть публіч-
ного права), а до «особливих 
учасників цивільних відносин» 
(гл. 9), хоча в науковій правовій 
літературі й висловлювалась 
обґрунтована позиція щодо виз-
нання територіальних громад 
юридичними особами [2].

Існують випадки, коли певне 
об’єднання названо в законі ор-
ганізацією, тобто юридичною 
особою, але воно не має свого 
установчого документа й пові-
домлення державних органів про 
його утворення не є обов’язковим 
(статті 8 і 13 Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні ор-
ганізації»).

У подібному разі вбачається 
зв’язок між державною реєстра-
цією юридичної особи й наявніс-
тю в неї установчих документів. 
Цей зв’язок є безперечним, ос-
кільки для здійснення державної 
реєстрації завжди подаються ус-
тановчі документи (ст. 8 Закону 
України «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних 
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осіб-підприємців»).
Виняток становить створен-

ня юридичних осіб приватного 
права, що діятимуть на підставі 
модельного статуту.

По-перше, виходить, що 
вони діють на підставі саме ста-
туту, а не іншого установчого до-
кумента (засновницького догово-
ру або установчого акта). Отже, 
діяти на підставі модельного ста-
туту можуть не всі юридичні осо-
би приватного права, як про це 
зазначається в абз. 2 ч. 1 ст. 87 
ЦК України, а лише статутні то-
вариства (з обмеженою або до-
датковою відповідальністю), ак-
ціонерні й непідприємницькі то-
вариства й кооперативи.

По-друге, в абз. 2 ч. 1 ст. 87 
ЦК України зазначено, що юри-
дична особа приватного права 
може створюватися й діяти на 
підставі модельного статуту, при-
йнятого її учасниками. Таким чи-
ном, цей статут, з одного боку, є 
нормативно-правовим актом, бо 
затверджується Кабінетом 
Міністрів України, а з другого – 
стає установчим документом 
юридичної особи, тому що прий-
мається нею. Текст зазначеної 
статті має цілком очевидні вади, 
оскільки модельний статут прий-
мається й затверджується Кабі-
нетом Міністрів України, а рішен-
ня про те, що створювана юри-
дична особа діятиме на підставі 
модельного статуту, приймаєть-
ся її учасниками. Але ж останні 

не приймають ні модельного, ні 
індивідуального статутів, а ухва-
люють лише рішення, що юри-
дична особа не матиме статуту 
індивідуального, а діятиме на під-
ставі модельного, до якого не до-
дається ні змін, ні доповнень, бо 
це не примірний (зразковий) і не 
типовий статут.

По-третє, якщо модельний 
статут стає установчим докумен-
том після його прийняття заснов-
никами (учасниками) юридичної 
особи, він зводиться до індивіду-
ального статуту. Інакше кажучи, 
ранг нормативно-правового акта, 
яким є модельний статут, збі-
гається (а не понижується) з ран-
гом індивідуального статуту як 
акта. Саме така його правова 
природа визначалась у постанові 
Пленуму Вищого господарського 
суду України від 29 травня 
2013 р., № 11 «Про деякі питання 
визнання правочинів (госпо-
дарських договорів) недійсними» 
[3; 2013. – № 11].

По-четверте, засновники 
(учасники) юридичної особи, ут-
вореної на підставі модельного 
статуту, можуть у встановленому 
законом порядку затвердити ста-
тут, який буде установчим доку-
ментом, і провадити діяльність 
на його підставі. Іншими слова-
ми, вони не тільки мають право 
вибору між модельним та індиві-
дуальним статутом, а й зміни в 
подальшому свого рішення діяти 
на підставі статуту модельного 
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чи, навпаки, індивідуального.

З наведеного виходить, що 
засновники (учасники) юридичної 
особи не подають до державного 
органу, що здійснює державну 
реєстрацію, ані індивідуальний 
статут (якого юридична особа 
може не мати), ані модельний 
(оскільки останній затверджено 
Кабінетом Міністрів України, його 
зміст є незмінним і не вимагає 
переписуванню чи прилаштову-
ванню для створюваної юридич-
ної особи). Напрошується висно-
вок, що такого статуту в юридич-
ної особи й немає, в той час, коли 
сама вона, як суб’єкт права, існує 
(або створюватиметься). Адже 
юридична особа діятиме на під-
ставі загального акта для всіх 
подібних їй суб’єктів, з чим вона 
погоджується на етапі свого за-
снування.

Але наскільки правильною є 
думка, що модельний статут стає 
установчим документом юридич-
ної особи? Цей вираз, як вба-
чається, не містить правового 
навантаження, а повертає до 
часів, коли юридичні особи діяли 
на підставі загального положен-
ня про такого роду організації. Дія 
такого положення поширювалася 
на всі організації, що створюва-
лися як такі, що мали саме цей 
правовий статус, що позбавляло 
сенсу приймати індивідуальний 
установчий документ.

Аналогічна ситуація, звичай-
но, виникає й з модельними ста-

тутами. Її відмінність полягає в 
тому, що для учасників юридич-
ної особи приватного права є 
вибір: використовувати статут 
модельний чи прийняти індивіду-
альний. За радянських часів та-
ких варіантів не існувало. Крім 
того, модельний статут може за-
стосовуватися до всіх організацій 
певного виду, а буває, що та чи 
інша організація діє лише на під-
ставі окремого нормативно-пра-
вового акта, виданого саме для 
впорядкування її правового ста-
тусу.

Схожа ситуація має місце і з 
юридичними особами публічного 
права, які діють на підставі нор-
мативно-правового акта й не ма-
ють свого індивідуального уста-
новчого документа, в якому й не-
має сенсу. За приклад можна на-
звати: (а) Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, який є юридич-
ною особою і діє на підставі За-
кону України «Про Кабінет 
Міністрів України» (ч. 10 ст. 48) і 
Положення про Секретаріат Ка-
бінету Міністрів України, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 серпня 
2009 р., № 850 [3; 2009. – № 850.]; 
(б) регіональне відділення Фонду 
державного майна України, що 
відповідно ч. 2 ст. 6 Закону Украї-
ни «Про фонд державного майна 
України» [1; 2012. – № 28. – 
Ст. 311] є юридичною особою і 
діє на підставі положення, за-
твердженого наказом Фонду де-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�2 2013/124

ржавного майна України 15 трав-
ня 2012 р., № 678 [3; 2012. – 
№ 678.]; (в) Міністерство юстиції, 
яке згідно з п. 14 Положення про 
Міністерство юстиції, затвердже-
ного Указом Президента України 
від 6 квітня 2011 р., № 395/2011 
[3; 2011. – № 395/2011], є юри-
дичною особою.

Проте вказані юридичні осо-
би піддаються лише такому регу-
люванню діяльності й не можуть 
ані приймати свій статут, ані дія-
ти на підставі інших установчих 
документів чи використовувати 
інші можливості, зокрема, погод-
жувати свою діяльність на під-
ставі модельного статуту. Існу-
ють випадки, коли певні юридич-
ні особи публічного права діють 
на підставі положення про них 
(регіональні відділення Фонду 
державного майна України), хоча 

зустрічаються і «штучні».
Підсумуємо вищенаведене. 

Український законодавець доволі 
непослідовно впорядковує уста-
новчі документи юридичних осіб 
публічного і приватного права. 
Вбачаємо за доцільне уніфікува-
ти таке регулювання для цих груп 
юридичних осіб і вдосконалити 
регламентування діяльності юри-
дичних осіб приватного права на 
підставі модельного статуту. Для 
цього необхідно позначити в за-
конодавстві, що до Державного 
реєстру юридичних осіб і фізич-
них осіб-підприємців вноситься 
вказівка, що юридична особа діє 
на підставі модельного статуту, 
чого цілком достатньо. Тоді не 
буде потреби в маніпуляціях з 
тим, що модельний статут набу-
ває рангу установчого документа 
як індивідуальний статут.
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ВИДЫ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Бровченко Т. И.

Статья посвящена разновидностям учредительных документов и их особен-
ностям. Рассматривается значение этих документов, связь между ними и статусом 
определенного образования как юридического лица. Обращается внимание на 
особенности деятельности юридического лица на основании модельного устава.

Ключевые слова: учредительный документ, устав, учредительный договор, 
учредительный акт, меморандум, положение, модельный устав.

KINDS OF FOUNDING DOCUMENTS OF LEGAL ENTITIES
Brovchenko T. I.

The article is devoted to kinds of founding documents of legal entities, their 
variety and peculiarities. It is considered the meaning of founding documents, and the 
connection between them and the status of certain formation as an artificial person. It is 
stressed on special activity features of the legal entity according to its model charter.
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МЕЖОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ:  
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

На підставі аналізу системи джерел права, що регулюють відносини у сфері 
вирішення земельних спорів, розкрито особливості становлення й розвитку право-
вого забезпечення розв’язання земельних межових спорів.

Ключові слова: земельний спір, земельний межовий спір, межування, систе-
ма органів, що вирішують земельні спори, підкоморські суди, земельні комісії.

Формування земельних від-
носин і практика вирішення зе-
мельних спорів нерозривно 
взаємопов’язані. З моменту за-
родження державності земельна 
політика виступає одним з голо-
вних чинників державотворення. 
Але на всіх етапах історичного 
розвитку України це питання за-
лишалось одним з найскладні-
ших і найактуальніших.

Проблеми, що стосуються 
вирішення земельних спорів, уже 
порушувались такими науковця-
ми, як Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, 
Л. В. Лейба, А. М. Мірошниченко, 

О. О. Погрібний та ін. Однак пи-
тання становлення й розвитку 
п р а в о в о г о  з а б е з п е ч е н н я 
розв’язання земельних спорів 
межових залишаються недостат-
ньо дослідженими.

Мета даної публікації – на 
підставі аналізу системи джерел 
права, що регулюють відносини 
у сфері вирішення земельних 
спорів, з’ясувати особливості 
становлення й розвитку правово-
го забезпечення розв’язання зе-
мельних межових спорів.

Започаткування й форму-
вання регламентації земельних 
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відносин і практики вирішення зе-
мельних спорів − нерозривно 
пов’язане історичне явище, під-
твердженням чому слід назвати 
період суспільного розвитку, коли 
були закладені перші підвалини 
нормативного впорядкування зе-
мельних відносин у першому 
збірнику правових норм – Руській 
Правді. Становлення правового 
регулювання вирішення земель-
них спорів був і залишається до 
сьогодні складним і неоднознач-
ним. Досить показовим прикла-
дом в історичному зрізі є розви-
ток основних засад вирішення 
саме межових  земельних 
спорів.

У науковій правовій літера-
турі відзначається, що наявність 
доволі великих вільних масивів, 
придатних для обробітку земель, 
а також відсутність права приват-
ної власності на землю зумовлю-
вали широкі колективістські заса-
ди у володінні й користуванні зе-
мельними ділянками [8, с. 5]. У 
зв’язку із цим тривалий час спорів 
щодо їх меж взагалі не було.

Виникнення земельно-межо-
вих  в ідносин  нерозривно 
пов’язано з межуванням земель, 
що запроваджується в той чи ін-
ший спосіб у процесі розвитку 
життєдіяльності суспільства. Зок-
рема, на первісному етапі його 
еволюції визначення меж земле-
володінь здійснюється шляхом 
фактичного оброблення певного 
земельного простору. Його при-

пинення або зміна площі остан-
нього призводить до зміни меж 
землеволодіння [11, с. 48]. На да-
ному етапі земельно-межові від-
носини впорядковуються завдяки 
звичаєво-правовій формі.

Своєрідний їх розвиток спос-
терігається й у монголо-та-
тарський період. Нові соціально-
економічні умови вимагають не-
обхідності закріплення меж 
князівств, у тому числі меж так 
званої «чорної землі», з метою 
правильного нарахування і зби-
рання татарської данини [6, c. 23, 
24]. Саме на цьому етапі суспіль-
ного розвитку виникає таке по-
няття, як опис (оформлення) 
меж. Він є характерним при укла-
денні угод про відчуження зе-
мельних ділянок. Оформлення 
меж земельної ділянки здійсню-
валося шляхом детального опису 
місця її розташування з чітким 
переліком та описом усіх межо-
вих знаків і вказівкою на свідків, 
присутніх при визначенні меж у 
натурі або при описі меж земель-
ної ділянки: «А се съезжалися на 
землю….(перелік свідків межово-
го процесу) – промеж деревнею 
Кирилова монастиря Осташевс-
кую да промеж Никольскою зем-
лею… развести межи по купчейц 
грамоте по Кириловой: от Сло-
венськаго озера по овраг, да на 
враз камень, да на другой ка-
мень…, да на ель среди лугу…». 
Документ, що містив такий опис 
мав назву «межова грамота» [2, 
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с. 28-31].

Тривалий час, аж до спливу 
монголо-татарської навали, фор-
мувалося місцеве законодавс-
тво. Показовим у цьому сенсі ста-
ло законодавство північно-схід-
них і південно-західних князівств, 
спрямоване на регламентацію 
земельно-межових відносин. Так, 
Новгородська судна грамота за-
значала, що у всіх спорах про 
межі землеволодіння рішення ви-
носилося по факту приїзду на 
місце спірного майна «межника». 
Санкцій за знищення межових 
знаків ця грамота не встановлю-
вала, але разом із тим за само-
вільне втручання у землево-
лодіння стягувалася певна гро-
шова сума [10, с. 311-317].

Псковська судна грамота 
(1397 р.) була покликана регла-
ментувати діяльність межового 
суду і встановлювала систему 
судових доказів у справах про 
спірне землеволодіння [10, 
с. 374-377].

Велике значення для розроб-
лення питання про вирішення ме-
жових земельних спорів мав пер-
ший український правовий кодекс 
«Права, по которым судится ма-
лороссийский народ.» [10]. Зок-
рема, його гл. 17 закріплювала 
порядок і правила межування 
землі, компетенцію й повнова-
ження посадових осіб, відпові-
дальних за землевпорядкування 
– «межовиків», або земельних 
межових комісарів, визначався 

порядок відновлення порушених 
прав по володінню землею і вста-
новлювалась відповідальність за 
їх порушення, яка суттєво дифе-
ренціювалася залежно від стано-
вої належності відповідача.

У 1754 р. було розпочато Ге-
неральне межування, що за свою 
головну мету мало організацію й 
регулювання земельного кадас-
тру в Російській імперії, в тому 
числі й в Україні, а також визна-
чення меж земельних володінь 
поміщиків, козацької старшини, 
купців та інших землевласників. 
В основу Генерального межуван-
ня було покладено фактичне во-
лодіння землею, що дало змогу 
легалізувати численні загарбан-
ня поміщиками державних і се-
лянських земель.

На Лівобережжі України Ге-
неральне межування було про-
ведено за урядовою Інструкцією 
1766 р., яка остаточно закріпила 
феодальне землеволодіння. У 
1769 – 1981 рр. межування було 
проведено на Слобожанщині, у 
1783 − 1828 рр. – на Катери-
нославщині і Херсонщині, а у 
1828 – 1843 рр. – у Таврії. Наді-
лення землею українських фео-
далів і перерозподіл землі між 
ними за гетьманськими універса-
лами підтверджувалося царськи-
ми грамотами.

Проведенням Генерального 
межування керувала створена 
при Сенаті межова експедиція, 
якій були підпорядковані гу-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�� 2013/124

бернські межові канцелярії й 
повітові межові контори. Ці ж ор-
гани розглядали спірні межові 
справи. В Україні цими справами 
займалися підкоморські суди, які 
в 1834 р. були перейменовані на 
межові. Саме діяльність підко-
морських судів можна вважати 
відправною точкою формування 
основних правових засад щодо 
вирішення межових земельних 
спорів.

Відповідно до Литовського 
статуту (1566 р.) підкоморські 
суди створювалися в кожному 
повіті. Згідно із цивільно-проце-
суальним порядком такі суди 
мали компетенцію, похідну від 
судів земських, від яких вони от-
римували до свого спеціального 
провадження справи з приводу 
спорів про межі й кордони зе-
мельних володінь.

У Правобережній Україні 
підкоморський суд, як становий 
шляхетський суд, створювався 
спеціально для вирішення межо-
вих земельних спорів. Справи в 
ньому вирішував один суддя − 
підкоморій, який спочатку при-
значався великим князем, а з 
1588 р. шляхта повіту стала оби-
рати 4-х кандидатів на цю поса-
ду, з яких великий князь призна-
чав підкоморія. У 1763 р. в ме-
жах судової реформи підко-
морський суд створено й у Ліво-
бережній Україні. Його обирали 
на території полку землевласни-
ки й полкова старшина. До скла-

ду суду довічно входили підко-
морій, коморник і писар [12, 
с. 340-345].

Незважаючи на похідність 
компетенції судів підкоморських 
від земських, посади підко-
морських суддів вважалися 
більш престижними. Підвищена 
значимість посади підкоморія зу-
мовлювалася спеціальною ком-
петенцією підкоморських судів. 
Справи з приводу земельних 
спорів виникали переважно між 
великими землевласниками, які 
належали до нечисленних при-
вілейованих станів. Підкоморські 
суди були державними органа-
ми, що виконували одну з най-
важливіших функцій феодальної 
держави, спрямовану на врегу-
лювання внутрішніх протиріч цих 
станів, тому від їх суддів вима-
гався дуже високий рівень пра-
вової компетенції й добре знан-
ня землемірної справи.

Помічниками підкоморія 
були 1 − 2 коморники (землемі-
ри), яких з їх згоди обирав собі 
сам підкоморій із числа сотенних 
старшин. Поряд з підкоморіями 
й коморниками в полкових кан-
целяріях обиралися також комі-
сари для розгляду приватних зе-
мельних справ і справ з приводу 
державних маєтків. На їх користь 
надходили так звані «копцеві 
гроші», отримані від сторін за 
межування земельних володінь. 
Серед науковців висловлено 
припущення, що завдання зе-
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мельних комісарів полягало в 
попередньому з’ясуванні обста-
вин справи під час виїзду на міс-
це й у спробі її вирішення шля-
хом примирення сторін, а також 
у проведенні безпосереднього 
межування спірних земель.

Розгляд справи проводився 
на місці спірних кордонів земле-
володінь. Тут підкоморій вислу-
ховував пояснення сторін, опи-
тував сусідів, після чого виносив 
рішення й особисто встановлю-
вав межові знаки. Таким чином, 
можна зробити висновок, що під-
коморські суди становили собою 
свого роду спеціалізовані зе-
мельні суди. У 1783 р. підко-
морські суди було ліквідовано, а 
в 1796 р. знову відновлено. Із 
1834 р. цей суд діяв під назвою 
«межовий суд» до його остаточ-
ної ліквідації в 1840 р.

Розвиток правової регла-
ментації питань, пов’язаних з ви-
рішенням межових земельних 
спорів, отримав своє продовжен-
ня в межах реформи 1861 р., від-
повідно до якої Російська імперія 
була спрямована на прусський 
шлях буржуазної аграрної ево-
люції. У результаті реалізації цієї 
реформи селяни фактично були 
приречені на кабалу кредитно-
викупних платежів. Надані їм зе-
мельні ділянки найчастіше були 
подрібнені на окремі частини не-
зручної конфігурації. Вони роз-
ташовувалися далеко одна від 
одної, на значній відстані від се-

лянських садиб, водопоїв і доріг. 
Такі ділянки нерідко виявлялися 
оточеними поміщицькими зем-
лями. Фактично породжувалася 
проблема так званого «черезс-
мужжя», яка серйозно заважала 
раціональному веденню се-
лянського господарства, зали-
шаючи селян у суттєвій залеж-
ності від поміщика. Зрозуміло, 
що такий підхід щодо розмежу-
вання дворянського й селянсь-
кого землеволодіння не міг не 
вплинути на значне збільшення 
питомої ваги земельних спорів 
та їх різновидів.

У цей період починає фор-
муватися система органів, які 
мають вирішувати земельні спо-
ри. Так, ст. 1 «Положения о гу-
бернских и уездных по крестьян-
ским делам учреждениях» ука-
зує на те, що вирішення «недо-
разумений, споров и жалоб», що 
виникали «по отношениям позе-
мельным» між поміщиками й се-
лянами, було покладене на ми-
рових посередників (як першу 
інстанцію), які фактично стано-
вили собою своєрідний судово-
адміністративний орган на селі 
[9, с. 182-206]. Названим Поло-
женням регламентувався поря-
док призначення на посаду ми-
рових посередників, визначала-
ся їх компетенція щодо відповід-
них спорів, а також процедура 
вирішення ними «недоразуме-
ний, споров и жалоб», а також 
оскарження та виконання його 
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рішень. У всіх випадках вирішен-
ня земельних спорів закон орієн-
тував перш за все на примирен-
ня обох сторін.

Зі встановленням радянсь-
кої влади в Україні визначалася 
й уточнювалася радянська зе-
мельна політика держави. Ос-
новним джерелом її закріплення 
став Земельний кодекс УСРР 
1922 р., положення якого де-
талізувалися й конкретизували-
ся в інших нормативних актах, 
одним з яких був Закон «Про по-
рядок розгляду земельних 
спорів» від 24 травня 1922 р.

Відповідно до цього Закону, 
який увійшов до складу Земель-
ного кодексу, створювались 
особливі земельні суди – зе-
мельні комісії, які забезпечува-
ли захист прав селянина на під-
ставі офіційно встановлених за-
коноположень. У зв’язку з особ-
ливою важливістю й актуальніс-
тю питань, які стосувалися рег-
ламентації порядку розгляду 
земельних спорів, у Земельному 
кодексі УСРР 1922 р. їм було 
присвячено цілий розділ (розд. ІІІ 
ч. ІV) [4, с. 52].

Згідно із Земельним кодек-
сом вирішення земельних спорів 
відбувалось у спеціально засно-
ваних для цієї мети волосних, 
повітових і губернських земель-
них комісіях (ст. 207). Інакше ка-
жучи, вирішення земельних 
спорів здійснювалося системою 
спеціально створених органів 

– земельних комісій, які у своїй 
діяльності поєднували елемен-
ти адміністративних і судових 
засад при розгляді таких спорів. 
У зв’язку із цим вони отримали 
назву земельно-судових комісій. 
Ці комісії фактично виконували 
функції спеціалізованих судових 
органів, члени яких користува-
лися правами народних суддів. 
Вони вирішували всі без винят-
ку земельні спори незалежно від 
їх характеру, суб’єктного складу 
тощо.

До компетенції земельно-
судових комісій належали підві-
домчі правові спори при здійс-
ненні землевпорядкування, а 
також спори, пов’язані з правом 
на землекористування. Зокре-
ма, йшлося про виділення й пе-
реділи землі у передбачених за-
коном випадках, про позбавлен-
ня користувачів права на зе-
мельну ділянку, про зміну її роз-
міру, про межові спори тощо.

Процесуальний порядок 
діяльності земельних судових 
комісій передбачався Інструк-
цією про застосування розділу 
ІІІ частини ІV Земельного кодек-
су про порядок розгляду зе-
мельних спорів, виданою у груд-
ні 1922 р. Наркомземом УСРР 
за погодженням з Народним Ко-
місаріатом юстиції [1, с. 20]. Зе-
мельні судові комісії проіснува-
ли до 1930 р. І хоча їх діяльність 
оцінювалася по-різному, їх до-
свід застосовувався протягом 
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тривалого часу у процесі роз-
витку земельного права.

Своєрідним підсумком ста-
новлення радянського земель-
ного права за більш ніж піввіку 
його історії, фундаментом його 
наступного розвитку стали Ос-
нови земельного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік, 
прийняті Верховною Радою 
СРСР 12 грудня 1968 р. [7]. Від-
повідно до їх ст. 49 було визна-
чено систему органів, наділених 
повноваженнями по вирішенню 
земельних спорів. Переважна 
більшість останніх, у тому числі 
і спорів межових, вирішувалася 
в адміністративному порядку.

Радикальна реформа зе-
мельних відносин, що розпоча-
лася в 1990 р., підняла правове 
регулювання земельних відно-
син на якісно новий рівень. Так, 
після започаткування земельної 

реформи і прийняття низки нор-
мативних актів, включаючи й 
нову редакцію Земельного ко-
дексу (1992 р.) [3], новий Зе-
мельний кодекс України (2001 р.) 
[4], і земельні відносини зазнали 
суттєвих змін. На цьому етапі 
формується принципово новий 
підхід до системи органів, упов-
новажених вирішувати земельні 
спори, й до демократизації про-
цедури їх вирішення.

Таким чином, правові заса-
ди з вирішення межових земель-
них спорів протягом тривалого 
часу (аж до сьогодення) зміню-
валися, вдосконалювалися, за-
стосовуючи при цьому історич-
ний досвід, водночас можна зро-
бити висновок, що на різних ета-
пах закріплювалася й система 
певних органів (спеціалізова-
них), що вирішували зазначену 
категорію земельних спорів.
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ПРАВОВІДНОСИН
У статті розглядаються стадії процедури організації лісового господарства. 

Наводиться характеристика нормативно-правових актів з ведення лісового госпо-
дарства, поділу лісів на категорії, встановлення віку стиглості деревостанів і норм 
використання лісових ресурсів, проведення лісовпорядкування, ведення лісового 
кадастру, проведення моніторингу, лісової сертифікації.
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Процедура організації лісового господарства − один з видів про-
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цедурних лісових правовідносин. 
Вона включає в себе такі стадії: 
(а) розроблення й затвердження 
в установленому законом поряд-
ку нормативно-правових актів з 
ведення лісового господарства; 
(б) поділ лісів на категорії залеж-
но від основних виконуваних 
ними функцій, виділення особли-
во захисних лісових ділянок; 
(в) установлення віку стиглості 
деревостанів, норм використан-
ня лісових ресурсів; (г) проведен-
ня лісовпорядкування; (д) веден-
ня державного лісового кадастру, 
обліку лісів; (е) ведення моніто-
рингу лісів; (є) проведення лісо-
вої сертифікації.

Нормативно-правовий акт є 
основним джерелом норм, які 
впорядковують лісові відносини. 
Серед цих актів важлива роль 
належить спеціальним формаль-
но визначеним і  загально-
обов’язковим нормативно-право-
вим актам з ведення лісового гос-
подарства, які містять правові 
норми, спрямовані на регулюван-
ня комплексу заходів з охорони, 
захисту, раціонального вико-
ристання й розширеного відтво-
рення лісів. Залежно від змісту 
норм, які містять ці нормативно-
правові акти, вони встановлюють 
порядок і вимоги до системи за-
ходів:

− спрямованих на збережен-
ня лісів від пожеж, незаконних 
рубок, пошкодження, ослаблення 
та іншого шкідливого впливу на 

них;
− щодо захисту лісів від 

шкідників і хвороб, своєчасного 
виявлення їх осередків, здійснен-
ня профілактики виникнення, їх 
локалізації й ліквідації, щодо виз-
начення правових засад систе-
матичного спостереження за ста-
ном лісів;

з використання лісів, а саме: 
(а) порядок реалізації громадя-
нами права лісокористування за-
гального (перебування в лісах, 
безоплатного й без видачі спе-
ціального дозволу збирання для 
власного споживання дикорос-
лих трав’яних рослин, квітів, ягід, 
горіхів, грибів тощо) і спеціально-
го (заготівля деревини в порядку 
рубок головного користування, 
другорядних лісових матеріалів, 
побічне лісове користування) і 
(б) використання корисних влас-
тивостей лісів для культурно-оз-
доровчих, рекреаційних, спор-
тивних, туристичних та освітньо-
виховних цілей, потреб мис-
ливського господарства, прове-
дення науково-дослідницьких 
робіт;

− з відтворення лісів шляхом 
їх відновлення на лісових ділян-
ках, що були вкриті лісовою рос-
линністю (зрубах, згарищах 
тощо), а також лісорозведення на 
призначених для створення лісів 
землях, не вкритих лісовою рос-
линністю;

− з установлення комплексу 
якісних і кількісних показників, па-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�2 2013/124

раметрів, що забезпечують рег-
ламентування діяльності в цій 
галузі (поділ лісів на категорії, 
лісів виділення особливо захис-
них лісових ділянок тощо).

Розроблення й затверджен-
ня в установленому законом по-
рядку нормативно-правових актів 
з ведення лісового господарства 
– це складники змісту його органі-
зації, яка має своїм завданням 
ведення цього господарства на 
засадах сталого розвитку з ура-
хуванням природних та економіч-
них умов, цільового призначення, 
лісорослинних умов, породного 
складу лісів, а також функцій, які 
вони виконують [2, с. 106, 107].

Зазначені нормативно-пра-
вові акти розробляються в уста-
новленому порядку центральним 
органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику лісо-
вого господарства. Основні ви-
моги до ведення останнього й до 
заходів з охорони, захисту, вико-
ристання й відтворення лісів за-
тверджуються нормативно-пра-
вовими актами Кабінету Міністрів 
України. Нормативно-правові 
акти, що визначають умови ве-
дення цього господарства, якісні 
й кількісні показники оцінки діяль-
ності в цій галузі, затверджують-
ся в установленому порядку цен-
тральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері лі-
сового господарства, за погод-
женням із центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики 
у сфері навколишнього природ-
ного середовища, та з іншими за-
інтересованими центральними 
органами виконавчої влади. Як 
указано у ст. 38 Лісового Кодексу 
України (далі – ЛКУ), вимоги нор-
мативно-правових актів з веден-
ня лісового господарства є 
обов’язковими до виконання всі-
ма власниками лісів, постійними 
й тимчасовими лісокористувача-
ми.

Поділ лісів на категорії пере-
дбачає встановлення меж діля-
нок кожної категорії. Межа є од-
нією з юридичних ознак лісової 
ділянки як об’єкта лісових пра-
вовідносин. Відповідно ЛКУ лісо-
ва ділянка – це ділянка лісового 
фонду України з окресленими 
межами для ведення лісового 
господарства й використання лі-
сових ресурсів без вилучення її 
в землекористувача або власни-
ка землі (ст. 1 ЛКУ).

Для розмежування лісових 
ділянок різних категорій можуть 
використовуватися візири. Згідно 
з п. 1.2 Правил охорони праці для 
працівників лісового господарс-
тва та лісової промисловості ві-
зир – це смуга шириною до 0,3 м, 
яку прорубують у лісі, як прави-
ло, паралельно одній зі сторін 
кварталу для розмежування те-
риторій на окремі таксаційні ді-
лянки (візир таксаційний), відме-
жування лісосік або виділених у 
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їх межах ділянок, у місцях діля-
нок, у місцях наміченого розта-
шування трелювальних, порож-
някових тракторних і під’їзних 
шляхів, автомобільних доріг 
тощо. Трелювальними шляхами 
є волоки, траси канатних устано-
вок, наземні лісоспуски, озера, 
притоки річок та інші водні об’єкти, 
що з’єднують верхні лісосклади, 
а іноді і проміжні лісовантажні 
пункти лісосіки або ті, що окре-
мими відрізками розташовуються 
за межами лісосік. Порожняковий 
тракторний шлях – це шлях, який 
прокладається на схилах для пе-
реміщення незавантаженого тре-
лювального трактора. Під’їзними 
шляхами є порожнякові волоки з 
шириною проїзної частини, її по-
перечним і поздовжнім ухилами, 
а також радіусами кривих у плані, 
допустимими за сприятливих по-
годних умов для проїздів автомо-
білів з вантажем [3; 2005. – № 39. 
– Ст. 2514].

Межі лісових ділянок, визна-
чених для віднесення до певної 
категорії, можуть установлюва-
тися по протипожежних розри-
вах. Правилами пожежної безпе-
ки в лісах, затвердженими нака-
зом Держлісгоспу від 27 грудня 
2004 р. за № 278, передбачено 
облаштування в лісах України 
протипожежних розривів – спе-
ціально створених просік шири-
ною 50 – 150 м, які використову-
ються, як правило, для влашту-
вання транспортної мережі на їх 

території. Протипожежний розрив 
служить для зупинки верхових 
пожеж і є складовою частиною 
протипожежного заслону – ком-
бінованого (складного) бар’єру, 
що складається з протипожежно-
го розриву (з дорогою посере-
дині) і смуг лісу з обох його боків, 
які очищені від наземних горючих 
матеріалів, розчленовані мере-
жею мінералізованих смуг та об-
різаними гілками хвойних дерев 
висотою до 2 м.

Межами лісових ділянок, 
визначених для віднесення їх до 
однієї з категорій, можуть бути 
протипожежні канави й мінералі-
зовані смуги. Протипожежна ка-
нава – це бар’єр для захисту ді-
лянок лісу від підземних пожеж. 
Вона прокладається вздовж меж 
з торфовищами, на їх території, 
в насадженнях з торфованими 
ґрунтами шириною внизу 0,2–
0,4 м, зверху – 1,5–2,8 м, глиби-
ною до мінерального шару або 
до рівня ґрунтових вод. Мінералі-
зованою смугою є ділянка тери-
торії, з якої ґрунтообробними ме-
ханізмами видалено надземні го-
рючі матеріали. Її ширина повин-
на бути вдвічі більшою за можли-
ву висоту полум’я низової по-
жежі.

З метою межування лісових 
ділянок, визначених для відне-
сення їх до відповідної категорії, 
використовують вододільні лінії. 
Це лінія, що розділяє басейни 
суміжних водойм (річок, озер та 
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ін.) або залягань підземних вод. 
Розрізняють вододіли поверхневі 
й підземні. Поверхневі проходять 
по найбільш підвищених точках 
поверхні між сусідніми річковими 
басейнами. Лісові ділянки відоб-
ражаються в матеріалах лісовпо-
рядкування; встановлення спе-
ціальних межових знаків на ме-
жах лісових ділянок законодавс-
тво не передбачає [3; 2005. – 
№ 13. – Ст. 680].

П о с т а н о в о ю  К а б і н е т у 
Міністрів України від 16 травня 
2007 р., № 733 «Про затверджен-
ня Порядку поділу лісів на кате-
горії та виділення особливо за-
хисних лісових ділянок» за-
кріплюються єдині вимоги до 
поділу лісів на категорії, умови й 
ознаки віднесення їх до останніх, 
а також виділення особливо за-
хисних лісових ділянок з режи-
мом обмеженого лісокористуван-
ня. Залежно від основних вико-
нуваних функцій ліси поділяють-
ся на такі категорії: (а) природо-
охоронного, наукового, історико-
культурного призначення; (б) рек-
реаційно-оздоровчі ліси; (в) за-
хисні й експлуатаційні. Ліси, що 
зростають на одній території й 
відповідають умовам та ознакам 
віднесення їх до різних категорій, 
належать їх до тієї з них, для якої 
у встановленому законодавс-
твом порядку функціонує режим 
більш обмеженого лісокористу-
вання. Межі лісів, визначених для 
віднесення їх до однієї з кате-

горій, проводяться уздовж при-
родних меж, квартальних просік, 
ліній зв’язку й електромереж та 
інших чітко визначених на місце-
вості розмежувальних ліній – за-
лізниць та автомобільних доріг, 
канав, каналів, газо- й нафтопро-
водів, візирів, протипожежних 
розривів і вододільних ліній.

У лісах існують особливо за-
хисні лісові ділянки з режимом 
обмеженого лісокористування, 
які виділяються органом виконав-
чої влади з питань лісового гос-
подарства АРК, центральним ор-
ганом виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері 
лісового господарства, і за по-
данням лісовпорядних організа-
цій і за погодженням з органом 
виконавчої влади з питань охо-
рони навколишнього природного 
середовища АРК, обласними, 
Київською, Севастопольською 
міськими державними адмініст-
раціями. Нормативи, за якими 
виділяються такі лісові ділянки, 
встановлюються Кабінетом 
Міністрів України [3; 2007. – 
№ 37. – Ст. 1483].

В особливо захисних лісових 
ділянках указаними органами ви-
конавчої влади (за необхідності) 
може бути повністю або частково 
заборонено застосування окре-
мих видів і способів рубок (ст. 41 
ЛКУ).

За ДСТУ 3404-96 «Лісівниц-
тво. Терміни та визначення» де-
ревостан – це сукупність дерев, 
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що є основним складником лісу. 
Під стиглістю деревостанів ро-
зуміють такий їх стан, при якому 
вони якнайкраще відповідають 
меті господарства, тобто найпов-
ніше задовольняють його потре-
би в конкретних сортиментах де-
ревини або виявляють свої ко-
рисні властивості.

Теорія лісокористування 
розглядає різні види стиглості де-
ревостанів виходячи з основного 
цільового призначення лісів, 
функцій, які вони виконують, про-
дуктивності, біологічних особли-
востей деревних порід, лісорос-
линних умов, природних зон, а 
також способів відновлення лісу. 
Усі види стиглості можуть бути 
поділені на 2 групи – біологічні 
(природна, відновлювальна й 
фізіологічна) й економічні (кіль-
кісна, технічна, господарська, 
якісна, захисна та ін.).

Стан насаджень або окре-
мих дерев, за якого вони перехо-
дять у стадію відмирання, йме-
нується «природна стиглість», 
а вік, у якому розпочинається цей 
процес – «вік природної стиг-
лості». Останній залежить від 
деревної породи, умов місцезна-
ходження й походження. Природ-
на стиглість є тим максимальним 
віком, до якого можна тримати 
дерева на корені. У практиці лі-
совпорядкування вона знаходить 
застосування в тих господарс-
твах, де за мету мають не одер-
жання деревини, а використання 

якихось функцій лісу. Це ліси 
(а) природних заповідників, 
(б) першої і другої зон округів 
санітарної охорони лікувально-
оздоровчих територій і курортів, 
(в) заповідної зони національних 
природних і регіональних ланд-
шафтних парків, (г) лісопаркової 
частини зелених зон та ін.

Відновлювальна (або фізич-
на) стиглість деревостанів на-
стає, коли забезпечується най-
краще їх природне відновлення. 
Вона вказує на ту вікову межу, за 
яку повинна переходити рубка, 
що має задовольняти вимоги 
постійності користування на під-
ставі забезпечення природного 
лісовідновлення. Відновлюваль-
на стиглість деревостанів зале-
жить від панівної породи, їх по-
ходження, умов місцезнаходжен-
ня, ступеня зімкненості крон де-
рев, їх загального стану.

Фізіологічно стиглим вва-
жається деревостан з найбіль-
шим приростом деревної маси. 
Саме в цьому його віці спостері-
гається максимальний ефект оз-
доровлення довкілля.

Кількісною стиглістю нази-
вають вік деревостану, при якому 
їх середній об’ємний приріст до-
сягає максимуму. Вона залежить 
від панівної породи дерев, їх 
типу, умов місцезнаходження, 
стану. Її вік особливо важливо 
враховувати в господарствах, 
зорієнтованих на отримання мак-
симальної маси деревини неза-
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лежно від її якості. При цьому вік 
головної рубки не повинен бути 
нижчим від віку кількісної стиг-
лості насаджень.

Технічною стиглістю йме-
нують такий стан деревостану, 
за якого спостерігається макси-
мальний середній приріст провід-
ного сортименту або групи основ-
них сортиментів. Вона відобра-
жає цільову спрямованість гос-
подарства в економічних і при-
родних умовах. За технічною 
стиглістю деревостанів установ-
люють оптимальний вік головної 
рубки насаджень в експлуатацій-
них лісах. Її вік залежить від по-
роди дерев, лісорослинних умов, 
середнього діаметру провідного 
сортименту, повноти насаджен-
ня.

Під якісною стиглістю ро-
зуміється стан деревостану, при 
якому якісна цифра досягає най-
більшої величини. Якісна цифра 
– це знеособлена середня вар-
тість 1 куб. м деревини, визначе-
на з урахуванням виходу конк-
ретних сортиментів та їх цін. Вік 
якісної стиглості залежить від 
економічних умов і вартості різ-
них сортиментів деревини.

Під час установлення раціо-
нальних строків вирощування 
лісу важливо поєднувати високі 
якісні показники з максимальним 
кількісним виходом сортиментів. 
Таке поєднання відображає гос-
подарська стиглість деревос-
танів, віком якої вважається така 

пора насадження, коли воно дає 
максимальний середній грошо-
вий прибуток.

Не менш важливим видом 
сти гл ост і  л і с у  є  захисн а 
стиглість. Відомо, що захисні 
функції лісів різноманітні. Усі 
вони, а також ступінь їх виявлен-
ня перебувають у тісному зв’язку 
з динамікою нагромадження фі-
томаси, що значною мірою виз-
начається віком деревостанів. 
Захисна стиглість настає не 
відразу, а наростає поступово, 
тому зазвичай говорять не про 
вік, а про її період. Останній ха-
рактеризується початковим і кін-
цевим віком насадження, під час 
якого захисні функції лісу вияв-
ляються максимально. Так, за-
хисні функції полезахисних лісо-
смуг виявляються з 3-х – 5-ти 
років, ще до зімкнення крон. Зі 
збільшенням їх висоти захисний 
вплив лісосмуги зростає, поши-
рюючись на територію, що дорів-
нює ширині 20–25 висот лісосму-
ги. Захисні властивості лісу теж 
залежать від його складу, повно-
ти, віку, стану тощо. У період 
кульмінації приросту у висоту за-
хисний вплив лісу досягає макси-
муму і триває певний час [2, 
с. 131, 132].

Метою проведення лісовпо-
рядкування є розроблення сис-
теми заходів, спрямованих на за-
безпечення лісокористування, 
раціонального ведення лісового 
господарства, здійснення єдиної 
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технічної політики в ньому, ефек-
тивного відтворення, охорони й 
захисту лісів, на підвищення їх 
продуктивності [2, с. 137].

Л і с о в п о р я д к у в а н н я  є 
обов’язковим на всій території 
України, ведеться державними 
лісовпорядними організаціями за 
єдиною системою, у встановле-
ному центральним органом вико-
навчої влади порядку, що забез-
печує формування державної 
політики у сфері лісового госпо-
дарства. У лісах, що перебува-
ють у державній власності, воно 
провадиться за рахунок коштів 
Державного бюджету, в лісах 
власності комунальної – місцево-
го бюджету, в лісах приватної 
власності – за кошти їх власників. 
Ведення лісовпорядкування 
може здійснюватися за рахунок 
інших джерел, не заборонених 
законом (ст. 47 ЛКУ).

Державний лісовий кадастр 
на території України ведеться на 
підставі кадастру земельного з 
метою ефективної організації 
охорони й захисту лісів, раціо-
нального використання лісового 
фонду держави, відтворення 
лісів, здійснення систематичного 
контролю за якісними і кількісни-
ми їх змінами. Лісовий кадастр 
призначено для забезпечення 
органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, заін-
тересованих підприємств, уста-
нов, організацій і громадян до-
стовірною й об’єктивною інфор-

мацією щодо природного й гос-
подарського стану лісового фон-
ду України та правового режиму 
його використання (статті 49 і 50 
ЛКУ).

Державний лісовий кадастр 
та облік лісів ведуться Держліса-
генством України за єдиною для 
всіх лісів системою за рахунок 
коштів Держбюджету з метою за-
безпечення ефективної організа-
ції охорони й захисту лісів, їх ра-
ціонального використання й від-
творення, здійснення постійного 
контролю за якісними й кількісни-
ми змінами в лісовому фонді Ук-
раїни. Цей кадастр включає сис-
темні відомості про розподіл лі-
сового фонду між власниками 
лісів і постійними лісокористува-
чами, про поділ усіх лісів за кате-
горіями залежно від виконуваних 
ними основних функцій, грошову 
оцінку та інші дані, що характе-
ризують їх кількісний і якісний 
стан. Склад документації кадас-
тру й первинного обліку лісів, по-
рядок її ведення затверджуються 
Мінагрополітики України за по-
данням Держлісагенства, погод-
женим з Міністерством природи 
України [3; 2007. – № 46. – 
Ст. 1885].

Щороку станом на 1 січня до 
матеріалів первинного обліку 
лісів постійними лісокористува-
чами і власниками лісів, в об’єктах 
яких (або для частини яких) бра-
кує бази даних з актуальною ін-
формацією щодо характеристи-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�� 2013/124

ки кожної лісової ділянки, вно-
сяться зміни, що відбулись у 
структурі лісового фонду. Цей 
кадастр ведеться за категоріями 
лісів з виділенням лісових діля-
нок, придатних для експлуатації. 
Відомості про вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки, при-
датні для користування, визна-
чаються шляхом віднімання від 
загальної площі тих лісових ді-
лянок, на яких згідно з чинним 
законодавством не допускається 
проведення рубок головного ко-
ристування. При складанні форм 
державного лісового кадастру 
для постійних лісокористувачів і 
власників лісів, а також зведених 
звітних форм для адміністратив-
но-територіальних одиниць пло-
ща фіксується з точністю до 1 га, 
запас деревостанів – у тисячах 
кубічних метрів (з двома знаками 
після коми). У зведеній докумен-
тації державного лісового кадас-
тру по країні дані, що характери-
зують площу, приводяться в ти-
сячах гектарів (з одним знаком 
після коми), а запаси деревос-
танів – у мільйонах кубічних мет-
рів (з двома знаками після коми) 
[3; 2010. – № 100. – Ст. 3581].

Ефективне ведення лісово-
го господарства не може існува-
ти без моніторингу стану лісів, 
який включає в себе своєчасне 
виявлення й облік патогенних 
чинників, що призводять до вси-
хання насаджень. У зв’язку із 
цим здійснюється робота щодо 

збирання й оброблення інфор-
мації, пов’язаної з усиханням 
лісів на всій території України. Ці 
дані включають у себе площі 
всихаючих лісів, таксаційні ха-
рактеристики насаджень, усиха-
ючі породи, чинники, що викли-
кають цей процес, і заходи бо-
ротьби, що вживаються для його 
запобігання. Для дослідження 
усихання лісів у динаміці один 
раз на 3 роки кожне лісгоспо-
дарство на території України на-
дає інформацію щодо поточного 
стану підвідомчих йому насад-
жень, яка надалі аналізується й 
подається у формі, зручній для 
отримання будь-яких даних про 
причини й обсяги усихаючих 
порід у будь-якому регіоні де-
ржави [5, с. 224].

Моніторинг лісів здійснюєть-
ся відповідно до Закону України 
«Про охорону навколишнього се-
редовища» і ст. 55 ЛКУ. Він є 
складовою частиною державної 
системи моніторингу довкілля, 
провадиться шляхом збирання, 
передачі, збереження й аналізу-
вання даних про стан лісів, про-
гнозування змін у них і розроб-
лення науково обґрунтованих 
рекомендацій для інформаційно-
аналітичного забезпечення уп-
равління лісами, ухвалення рі-
шень щодо запобігання негатив-
ним змінам їх стану, дотримання 
вимог екологічної безпеки і при-
нципів ведення лісового госпо-
дарства на засадах сталого роз-
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витку. Моніторинг – одна з ос-
новних функцій державного уп-
равління й ведення лісів [4, 
с. 110].

Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 грудня 
2004 р., № 992-р «Про схвален-
ня Концепції державної програ-
ми проведення моніторингу нав-
колишнього природного середо-
вища» моніторинг стану лісів 
провадиться щодо лісової рос-
линності, лісової фауни (в тому 
числі мисливської), лісових ґрун-
тів, земельних ділянок, не вкри-
тих лісовою рослинністю, але які 
задовольняють потреби лісового 
господарства [3; 2005. – № 1. – 
Ст. 40].

Указ Президента України 
«Про положення про Державне 
агентство лісових ресурсів Ук-
раїни» № 458 від 13 квітня 
2011 р. відносить здійснення 
моніторингу ґрунтів з метою ви-
рощування продуктивних лісо-
вих насаджень, лісової рослин-
ності й мисливських тварин до 
повноважень Державного агент-
ства лісових ресурсів України [3; 
2011. – № 29. – Ст. 296].

І. Ф. Букша зазначає, що от-
римана при проведенні моніто-
рингу інформація має забезпе-
чувати можливість оцінювати лі-
сорослинні умови на контрольо-
ваних ділянках, характеризувати 
інтенсивність антропогенного 
впливу на ліси, виявляти нега-
тивні зміни у фізико-хімічних 

властивостях ґрунтів через за-
бруднення атмосфери й пост-
чорнобильські проблеми, втрату 
грунтом поживних речовин після 
вирубки дерев, зміну водного ре-
жиму ґрунтів унаслідок впливу 
діяльності людини та інших чин-
ників [1, с. 115].

Стаття 56 ЛКУ визначає по-
няття «лісова сертифікація» як 
оцінку відповідності системи ве-
дення лісового господарства 
встановленим міжнародним ви-
могам щодо управління лісами 
й лісокористування на засадах 
сталого розвитку. Метою лісової 
сертифікації є забезпечення еко-
номічно, екологічно й соціально 
збалансованого ведення лісово-
го господарства. Її організація і 
проведення здійснюються від-
повідно до порядку, встановле-
ного центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує 
формування державної політики 
у сфері лісового господарства, 
за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування держав-
ної політики у сфері охорони 
навколишнього природного се-
редовища.

Процедура організації лісо-
вого господарства законодавчо 
врегульована , має широку пра-
вову регламентацію. Усі її стадії 
мають велике значення для по-
дальшого розвитку й реалізації 
лісового законодавства України. 
Виникаючим при цьому суспіль-
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ним відносинам властиві ознаки 
правовідносин процедурних, 
урегульованих правом, які ма-
ють публічний характер, бо ут-

ворюються вони у процесі діяль-
ності уповноважених суб’єктів.
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Савчук Е. А.
В статье рассматриваются стадии процедуры организации лесного хозяйс-

тва. Приводится характеристика нормативно-правовых актов по ведению лесно-
го хозяйства, разделению лесов на категории, установлению возраста спелости 
древостоев и норм использования лесных ресурсов, проведению лесоустройства, 
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Сьогодні у фінансово-пра-
вовій науці поняття «доходи бюд-
жету» є вельми поширеним і ви-
користовується в декількох ас-
пектах. По-перше, можна розгля-
дати його в матеріальному, пра-
вовому й економічному значенні. 
Дослідженню доходів бюджету, 
виокремленню відповідних особ-
ливостей присвячені праці таких 
вчених, як: С. С. Алексєєв, 
В. І. Андрейцев, Д. А. Бекерська, 
В. В. Бесчеревних, Л. К. Вороно-
ва, Н. В. Воротіна, О. М. Горбу-
нова, О. Ю. Грачова, К. Г. Гри-
щенко, І. Б. Заверуха, О. Б. Заве-
руха, Н. К. Ісаєва, С. Т. Кадька-
ленко, М. В. Карасьова, Т. В. Ко-
нюхова, Ю. О. Крохіна та ін.

За матеріальним змістом до-
ходи бюджету виступають як гро-
шові  або бюджетні  кошти. 
Н. О. Шевелєва зазначає, що для 

доходів є характерним їх існуван-
ня у грошовій формі, бо саме 
вона дозволяє максимально за-
довольнити публічні потреби [17, 
с. 77].

Розглядаючи «доходи бюд-
жету» як правову категорію, не-
обхідно згадати значення бюдже-
ту у правовому тлумаченні, в яко-
му це поняття традиційно ро-
зуміється як фінансовий план 
відповідного фінансово-правово-
го утворення, що має конкретний 
правовий вираз, тобто затверд-
жений у формі нормативно-пра-
вового акта. Таким чином, при 
аналізі доходів бюджету у право-
вому значенні ми стикаємося з 
ототожненням понять «доходи 
бюджету» і «доходна база від-
повідного фінансового плану».

Слід зазначити, що дуже 
часто доходи бюджету ототож-
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нюють із суміжними категоріями. 
Інколи їх прирівнюють до доход-
ної частини бюджету. Із цього 
приводу О. Г. Пауль слушно на-
голошує, що доходна частина 
бюджету – це частина фінансо-
вого плану, тобто лише заплано-
ване, передбачуване надходжен-
ня доходів. Якщо розглядати до-
ходи бюджету виключно як до-
ходну частину бюджету, то, вче-
ний вважає, в цьому разі можна 
вести мову про правовий аспект 
останнього. На нашу думку, при 
розгляді бюджету як правової ка-
тегорії варто акцентувати увагу 
не на тому, що він є своєрідним 
фінансовим планом, а звернути 
увагу на його правову форму, 
тобто на те, як затверджується 
бюджет, – законом чи рішенням 
органу місцевого самоврядуван-
ня. Безумовно, бюджет за своєю 
суттю є планом формування й 
використання бюджетних ре-
сурсів, що складається з доход-
ної та видаткової частини. Але ж 
доходна частина бюджету є час-
тиною фінансового плану, а до-
ходи бюджету – це вже реальні 
надходження до бюджету.

О. Г. Пауль підкреслює, що 
саме економічне значення до-
ходів бюджету дозволяє про-
аналізувати відносини, пов’язані 
з їх формуванням. Через призму 
таких взаємовідносин можна від-
стежити взаємозв’язок бюджет-
ного права з податковим, з інсти-
тутом неподаткових доходів та з 

іншими галузями й інститутами, 
що регулюють сплату коштів до 
різних бюджетів [9, с. 16]. Учений 
обстоює позицію, згідно з якою 
до конструкції «формування до-
ходів бюджетів» входять відно-
сини, пов’язані з надходженням 
доходів до відповідних бюджетів, 
і відносини, пов’язані з повернен-
ням надміру сплачених (стягну-
тих) коштів [9, с. 16]. Така думка 
науковця ґрунтується на поло-
женні ст. 1 Бюджетного кодексу 
Російської Федерації [5] стосовно 
того, що «відносини, які виника-
ють між суб’єктами бюджетних 
відносин у процесі формування 
доходів та здійснення видатків 
бюджетів бюджетної системи 
Російської Федерації, а також 
здійснення державних та муніци-
пальних запозичень, регулюван-
ня державного та муніципально-
го боргу є бюджетними правовід-
носинами». Із цього випливає, що 
відносини, пов’язані з формуван-
ням доходів і здійсненням видат-
ків бюджетів бюджетної системи 
держави є предметом бюджетно-
го права. За такого підходу пос-
тає запитання:  в ідносини, 
пов’язані з формуванням доходів 
бюджету, регулюються бюджет-
ним чи податковим правом?

Доходи бюджету можна виз-
начати як предмет регулювання 
бюджетного права [9, с. 6]. Як 
указує О. Г. Пауль, саме таке їх 
розуміння має бути основним. 
Свою точку зору він аргументує 
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тим, що в інших підгалузях та ін-
ститутах фінансового права, 
пов’язаних з формуванням пуб-
лічних фондів, уже сформовані 
базові поняття, характерні пере-
важно для конкретного інституту 
або підгалузі (наприклад, пода-
ток, збір, мито) [9, с. 6]. Однак, 
незважаючи на те, що бюджет-
ному праву притаманні також 
«власні» категорії – бюджет, бюд-
жетна система, міжбюджетні 
трансферти тощо, − така позиція 
має право на існування, оскільки 
предмет цього права визначаєть-
ся через суспільні відносини з 
формування, розподілу й ефек-
тивного використання коштів 
бюджетів – бюджетних ресурсів. 
Зауважимо, що бюджетне зако-
нодавство не містить дефініції 
поняття «бюджетні ресурси».

У ч. 1 ст. 2 Бюджетного ко-
дексу України закріплено визна-
чення бюджету як плану форму-
вання та використання фінансо-
вих ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, які здійсню-
ються відповідно органами де-
ржавної влади, органами влади 
Автономної Республіки Крим, ор-
ганами місцевого самоврядуван-
ня протягом бюджетного періоду 
[4]. Проте тлумачення категорії 
«фінансові ресурси» вказаний 
нормативно-правовий акт також 
не містить. У науці фінансового 
права теж немає одностайного 
підходу до визначення фінансо-
вих ресурсів. Так, І. Т. Балабанов 

трактує їх як грошові кошти, на-
явні в розпорядженні господарю-
ючого суб’єкта [1]. О. М. Бірман, 
у свою чергу, підкреслює, що сут-
ність фінансових ресурсів вияв-
ляється через використання пев-
ної сукупності виробничих відно-
син держави шляхом мобілізації 
частини національного доходу у 
грошовій формі [2]. Як бачимо, 
фінансові ресурси ототожнюють 
з грошовими коштами. Вважає-
мо, що бюджетні ресурси можна 
визначити як частину фінансових 
ресурсів держави й територіаль-
них громад, що сконцентровані в 
бюджетах усіх рівнів бюджетної 
системи України.

У п. 23 ч. 1 ст. 2 Бюджетного 
кодексу України доходи бюджету 
інтерпретуються як усі податкові, 
неподаткові та інші надходження 
на безповоротній основі, справ-
ляння яких передбачено законо-
давством України (включаючи 
трансферти, власні надходження 
бюджетних установ) [4]. У ч. 1 
ст. 9 цього ж Кодексу законода-
вець наводить таку класифікацію 
доходів бюджету: (а) податкові 
надходження, (б) неподаткові 
надходження, (в) доходи від опе-
рацій з капіталом, (г) трансфер-
ти.

При чому в інших частинах 
цієї статті міститься стисле виз-
начення елементів класифікації 
розглядуваних нами доходів. По-
датковими надходженнями виз-
наються встановлені законами 
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України про оподаткування за-
гальнодержавні й місцеві податки 
і збори (обов’язкові платежі).

Відкритий перелік неподат-
кових надходжень установлено 
ч. 3 ст. 9 Бюджетного кодексу Ук-
раїни, а саме: а) доходи від влас-
ності й підприємницької діяль-
ності; б) адміністративні збори і 
платежі, доходи від некомерцій-
ної господарської діяльності; 
в) інші неподаткові надходження. 
У ч. 4 цієї ж статті трансферти 
тлумачаться як кошти, одержані 
від інших органів державної вла-
ди, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місце-
вого самоврядування, інших де-
ржав або міжнародних організа-
цій на безоплатній та безпово-
ротній основі.

Як бачимо, законодавець за-
лишив поза увагою важливий 
складник класифікації доходів 
бюджету – доходи від операцій з 
капіталом. З огляду на це зали-
шається нез’ясованим, що собою 
становить цей різновид доходів 
бюджету. Зрозуміло, що у такій 
ситуації потрібно звернутися до 
Бюджетної класифікації як до 
єдиного систематизованого гру-
пування доходів, видатків, креди-
тування, фінансування бюджету, 
боргу тощо відповідно до законо-
давства України й міжнародних 
стандартів [4, п. 3. ч. 1 ст. 2]. Так, 
у Бюджетній класифікації, за-
твердженій наказом Міністерства 
фінансів України «Про бюджетну 

класифікацію» від 14 січня 
2011 р., № 11 [11], встановлено, 
які платежі належать до (а) по-
даткових надходжень, (б) непо-
даткових надходжень, (в) транс-
фертів і (г) доходів від операцій 
з капіталом.

Зараз доходи від операцій з 
капіталом зосереджують:

− надходження від продажу 
основного капіталу (кошти від ре-
алізації скарбів, майна, одержа-
ного державою або територіаль-
ною громадою в порядку спадку-
вання чи дарування, безхазяйно-
го майна, знахідок), а також від 
валютних цінностей і грошових 
коштів, власники яких невідомі;

− надходження коштів від 
Державного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння;

− надходження від відчужен-
ня майна, яке належить Автоном-
ній Республіці Крим, і майна, що 
знаходиться в комунальній влас-
ності;

− надходження від реалізації 
державних запасів товарів (ма-
теріальних цінностей державного 
резерву й розброньованих ма-
теріальних цінностей мобіліза-
ційного резерву);

− кошти від продажу землі й 
нематеріальних активів;

− податки на фінансові опе-
рації й операції з капіталом [11].

Підкреслимо, що брак у Бюд-
жетному кодексі України визна-
чення конструкції «доходи від 
операцій з капіталом», як важли-
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вого складника класифікації до-
ходів бюджету є суттєвим недолі-
ком, який необхідно усунути.

Треба звернути увагу на те, 
що традиційно класифікацією є 
розподіл тих чи інших об’єктів на 
види, класи залежно від якостей, 
притаманних розглядуваним 
об’єктам [13], тобто цей процес 
відбувається за відповідними ре-
альними критеріями. У той же 
час, зі змісту ст. 9 Бюджетного 
кодексу України робимо висно-
вок, що законодавець не вио-
кремлює будь-якого конкретного 
критерію, за яким відбувається 
поділ доходів бюджетів, що є не-
логічним. Справа в тому, що бюд-
жет виступає фондом грошових 
коштів, за допомогою яких ви-
дається можливою реалізація за-
вдань і функцій, покладених на 
органи державної влади й органи 
місцевого самоврядування. Саме 
тому формування доходів бюд-
жетів різного рівня має вагоме 
значення.

Розглядаючи доходи бюд-
жетів, доцільно виокремити при-
таманні їм ознаки. Зазначимо, що 
у науці бюджетного права немає 
одностайного підходу до визна-
чення ознак доходів бюджету. 
Але виходячи із законодавчого 
визначення, що міститься в Бюд-
жетному кодексі України [4], мо-
жемо виокремити таку ознаку до-
ходів бюджету , як безповорот-
ність, що виявляється в тому, що 
при встановленні таких доходів 

не передбачається необхідності 
їх повернення. Проте важливо 
враховувати, що така характе-
ристика доходів не діє, якщо 
йдеться про повернення помил-
ково або надмірно сплачених 
коштів. У зазначеній ситуації над-
мірно або помилково сплачені 
кошти мають бути обов’язково 
повернені платникові. Як слушно 
зазначає О. А. Музика, вказана 
ознака доволі сумнівна, бо такі 
доходи бюджету, як запозичені 
кошти, що надходять у тимчасо-
ве користування держави чи ор-
ганів місцевого самоврядування, 
не наділені ознакою безповорот-
ності, а навіть навпаки: у майбут-
ньому ці кошти підлягають повер-
ненню. Окрім цього, безповорот-
ні кошти (податки) складають 
більшу частину бюджетних до-
ходів, але їх безповоротність 
дещо умовна, оскільки податки 
«повертаються» до платника у 
вигляді різноманітних суспільних 
послуг і тим самим мають публіч-
ну відплатність. Також деякі оз-
наки останньої притаманні й не-
п о д а т к о в и м  п л а т е ж а м 
обов’язкового характеру (напри-
клад, державному миту, орендній 
платі, ліцензійним та реєстрацій-
ним зборам тощо) [7, с. 12, 13].

О. Г. Пауль робить акцент на 
процесуальній ознаці доходів 
бюджету. На його погляд, зміст 
зазначеної юридичної категорії 
розкривається саме при її визна-
ченні як певної процедури. Нау-
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ковець вважає, що саме таке ро-
зуміння надасть можливості від-
дзеркалити механізм надходжен-
ня коштів до бюджету, розкрити 
відповідні відносини [10, с. 125, 
126]. Іншими словами, доходи 
бюджету розуміються ним як пев-
ний механізм розвитку цих відно-
син, як правова категорія й виз-
начаються таким чином: це здій-
снювані на умовах безповорот-
ності перерахування грошових 
коштів до бюджету, які почина-
ються з моменту сплати відповід-
них коштів і закінчуються їх зара-
хуванням на рахунок бюджету. 
Таким чином, учений пропонує 
узагальнену дефінізію визначен-
ня поняття «доходи бюджету». 
При цьому зазначимо, що такий 
підхід до розуміння цієї категорії 
є одним з перших у науці фінан-
сового права, оскільки традицій-
но увага приділяється держав-
ним доходам, а потім вже дохо-
дам державного бюджету.

Дуже часто поняття «доходи 
бюджету» розглядаються як 
складник іншої змістовної конс-
трукції – «державні та місцеві 
(регіональні) доходи»[15, с. 16]. 
При такому підході ми можемо 
детально аналізувати частину 
доходів (як державних, так і міс-
цевих), що сплачуються до бюд-
жетів указаних рівнів.

На переконання С. Я. Бо-
женка, державні доходи – це час-
тина національного доходу краї-
ни, обіг якої реалізується через 

спеціальні фінансові механізми 
(джерела доходів) у власність і 
розпорядження держави з метою 
створення фондів грошових кош-
тів, необхідних для виконання 
завдань щодо здійснення со-
ціально-економічної політики, за-
безпечення оборони й безпеки 
країни, а також для функціону-
вання державних органів [3, 
с. 40]. Варто зазначити, що не всі 
державні доходи є бюджетними. 
До останніх належать лише ті, які 
зосереджуються у загально-
державних централізованих 
фондах держави й адміністра-
тивно-територіальних утворен-
нях – у державному й місцевих 
бюджетах. Існування таких фон-
дів дозволяє перерозподіляти 
кошти й забезпечувати всебічний 
розвиток усіх адміністративно-
територіальних одиниць.

Таким чином, ми можемо 
дійти до висновку, що поняття 
«доходи бюджету» за своїм зміс-
том вужче порівняно з поняттям 
«державні доходи». Слід також 
враховувати, що певна частина 
грошових коштів надходить у 
розпорядження держави поза 
бюджетом, за допомогою інших 
фінансових інститутів (держав-
ного кредиту, державного стра-
хування тощо).

Центральне місце в системі 
доходів бюджетів (як державно-
го, так і місцевих) займають по-
даткові надходження. Такий вид 
надходжень і податкові методи 
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мобілізації доходів, на думку 
К. В. Павлюк, є превалюючими в 
загальній системі взаємозв’язків 
[8, с. 28]. Науковець зазначає, що 
при розмежуванні податкових 
надходжень між рівнями бюджет-
ної системи треба брати до ува-
ги існування таких принципів: 
(1) чим більше податкові надход-
ження залежать від економічної 
кон’юнктури, тим вище має бути 
рівень бюджетної системи, за 
яким закріплюється відповідний 
податок, і навпаки: якщо подат-
кова база є стійкою, податок по-
винен закріплюватися за нижчою 
ланкою бюджетної системи; 
(2) відповідні податки мають пе-
ребувати у спільному використан-
ні органів влади різних рівнів 
(принцип широти податкової 
бази). Дотримання вказаного 
принципу допомогло б ліквідува-
ти штучну ротаційність високо-
розвинених регіонів, скоротити 
ротаційність інших і зустрічні по-
токи між рівнями бюджетної сис-
теми [13, с. 32].

Податкові платежі, які скла-
дають значну частину доходів 
бюджетів, принципово диферен-
ціюються. Незважаючи на спіль-
ну мету (наповнення грошових 
фондів відповідними ресурсами) 
і схожу правову природу, між та-
кими платежами існують суттєві 
відмінності. Це закладено в ос-
нову як формування певних ре-
жимів забезпечення, так і особ-
ливостей законодавчого закріп-

лення податків, зборів та інших 
податкових платежів. Порівняль-
ний аналіз різновидів таких 
обов’язкових платежів ґрунтуєть-
ся на правовій природі обов’язку, 
що визначав порядок їх сплати, 
яка, у свою чергу, має яскраво 
виражену публічну природу. Ще 
П. І. Тарасов свого часу підкрес-
лював, що « податками, на відмі-
ну від повинностей і доходів від 
домен, регалій та монополій, на-
зиваються всі постійні і правомір-
ні збори держави зі своїх грома-
дян, що стягуються на покриття 
державних видатків» [14, с. 551]. 
Виходячи із вищезазначеного 
визначення терміна «податок» 
включає в себе всі податі й мита; 
при цьому останні завжди висту-
пає у ролі плати за відповідні пос-
луги або за даровані права [16, 
с. 159].

В. О. Лебєдєв пропонує ви-
різняти доходи: (а) які держава 
отримує від самостійної госпо-
дарської діяльності та (б) які де-
ржава отримує з підданих. Пер-
ший їх різновид – механічні, які 
держава отримує на тих же під-
ставах, що і приватні особи. Ці 
доходи були прообразом непо-
даткових у сучасній бюджетній 
системі і включали доходи від ви-
користання державного майна 
(земель, лісів, казенних підпри-
ємств), від мит, від регалій (під-
приємств, які утримували пере-
важно для суспільної користі, 
аніж для отримання доходів, на-
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приклад, пошту). Другий вид до-
ходів учений іменує органічними. 
Їх держава отримувала в резуль-
таті оподаткування, тобто за до-
помогою прямих ї непрямих по-
датків. Органічні доходи спрямо-
вувалися державою в силу її пра-
ва, в той час як механічні форму-
валися лише завдяки здійсненню 
господарської діяльності [6, 
с. 204, 205]. Як бачимо, наведе-
на класифікація є прообразом 
сучасного розподілу доходів на 
податкові й неподаткові.

Викликає інтерес ще одне 
проблемне питання стосовно 
розмежування таких категорій, як 
«доходи бюджету» і «надходжен-
ня до бюджету». У Бюджетному 
кодексі України вони тлумачать-
ся по-різному, а це означає, що 
йдеться про різні бюджетно-пра-
вові категорії. Відповідно до п. 23 
ч. 1 ст. 2 доходи бюджету – це всі 
податкові, неподаткові та інші 
надходження на безповоротній 
основі, справляння яких перед-
бачено законодавством України 
(включаючи трансферти, власні 
надходження бюджетних уста-
нов). Згідно з п. 37 ч. 1 ст. 2 цьо-
го Кодексу надходження до бюд-
жету – це доходи бюджету, по-
вернення кредитів до нього, кош-
ти від державних (місцевих) за-
позичень, від приватизації де-
ржавного майна (щодо держав-
ного бюджету), повернення бюд-
жетних коштів з депозитів, над-
ходження внаслідок продажу/

пред’явлення цінних паперів [4].
Пропонуємо звернути увагу 

на те, що у п. 5 гл. 1 Порядку каз-
начейського обслуговування до-
ходів та інших надходжень де-
ржавного бюджету від 29 січня 
2013 р., № 43 встановлено, що 
норми цього правового акта виз-
начають процедури казначейсь-
кого обслуговування доходів та 
інших надходжень державного 
бюджету, а саме: від повернення 
бюджетних позичок, від фінансо-
вої допомоги, наданої на пово-
ротній основі, й від кредитів, у 
тому числі залучених державою 
або наданих під державні гаран-
тії [12]. Проаналізувавши наве-
дене твердження, бачимо, що, за 
логікою законодавця, надход-
ження бюджету включають в 
себе не тільки доходи, як надход-
ження на безповоротній основі, 
а й бюджетні кошти, надані на 
поворотній основі, — повернення 
кредитів, позичок, фінансової до-
помоги, а також кошти, залучені 
від приватизації державного май-
на.

Спираючись на вищевикла-
дене, можемо зробити висновок, 
що зараз не існує одностайної 
наукової думки стосовно де-
фініції поняття «доходи бюдже-
ту». Пропонуємо доходи бюд-
жетів визначати як грошові над-
ходження, що отримувані за ра-
хунок різноманітних джерел, пе-
релік яких міститься в Бюджет-
ному кодексі України, а розміри 
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встановлюються щорічним зако-
ном про державний бюджет. Такі 
грошові надходження спрямовані 
на забезпечення виконання за-

вдань, реалізацію функцій ор-
ганів державної влади й органів 
місцевого самоврядування і за-
доволення потреб населення.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДОХОДЫ БЮДЖЕТА»
Токарева Е. О.

В статье рассматриваются различные подходы к определению доходов 
бюджета, их признаков и классификации. Значительное внимание уделено ис-
следованию соотношения понятия «доходы бюджета» со смежными категориями. 
Проанализированы нормы бюджетного законодательства Украины и Российской 
Федерации.

Ключевые слова: бюджет, доходы бюджета, доходная часть бюджета, фи-
нансовые ресурсы, бюджетные ресурсы.

TO QUESTION OF THE DEFINITION «BUDGET REVENUES»
Tokarieva K. O.

The article discusses various approaches to the definition of budget revenues, 
their characteristics and classification. Considerable attention is given to studying the 
relation «of budget revenues» with adjacent categories. Analyzed budgetary norms of 
Ukraine and the Russian Federation.
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МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРОКУРОРА: 
ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Розглянуто проблеми запровадження в органах прокуратури України про-
фесійних підходів до співпраці з засобами масової комунікації шляхом підвищення 
медіакомпетентності прокурорських працівників. Визначено правову природу, ос-
новні складники цього феномену та розкрито методику формування т. з. «карти 
ЗМІ». Акцентовано увагу на необхідності здійснення моніторингу ЗМІ та розробці 
медіастратегії в органах прокуратури.

Ключові слова: прокуратура, засоби масової інформації, медіакомпетент-
ність, моніторинг ЗМІ.

Засоби масової інформації 
(далі − ЗМІ) у сучасному світі 
за силою їх дії на повсякденну 
людську життєдіяльність є од-
ним з найбільш впливових со-
ціальних інститутів: як доміну-
юче джерело інформування 
про події оточуючого середови-
ща, вони все впевненіше бе-
руть на себе роль агентів со-
ціалізації [1, с. 288], що не тіль-
ки формують громадську дум-
ку, а й забезпечують її функціо-
нування. Підтверджується вис-

лів «батька» кібернетики Нор-
берта Вінера, що дійсно жити 
– це означає жити, володіючи 
правильною інформацією [2, 
с. 8].

Безперечно, реалізація 
програм боротьби зі злочинніс-
тю та правопорушеннями, 
ефективність діяльності право-
охоронних органів чималою 
мірою залежить від того, як за-
соби масової інформації впли-
ватимуть на формування пра-
вової позиції громадян, наста-
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нов та стереотипів масової сві-
домості, на ставлення різно-
манітних соціальних груп до 
правоохоронних органів та їх 
діяльності. Адже, як стверджу-
ють С.  Кв іт ,  А.  М.  Омаров, 
В. І. Гостеніна та О. Г. Кисе-
льов, А. Ю. Дорський, Н. Б. Ки-
рилова, Е. В. Кондрат’єв та 
Р. М. Абрамов, В. Г. Король-
ков, М. М. Назаров, П. Вінтер-
Шпурк, К. Е. Шеннон, У. Р. Ешбі, 
О. О. Хмельницькій та інші до-
слідники теорії масових комуні-
кацій, мас-медіа здатні здійс-
нювати негативний вплив на 
суспільство шляхом формуван-
ня певних стереотипів сприй-
няття, уявлень про домінуючі 
соціальні цінності, бажаних чи 
небажаних формах поведінки 
тощо.

Зазначене актуалізує по-
шук органами прокуратури най-
більш оптимальних форм спів-
праці зі ЗМІ, підвищення якості 
матеріалів, які висвітлюють 
прокурорську та іншу правоохо-
ронну діяльність, своєчасне 
відстеження критичної інфор-
мації про роботу органів проку-
ратури, повідомлень про пору-
шення закону, що потребують 
прокурорського втручання, 
тощо. Органи прокуратури та-
кож не можуть залишатися ос-
торонь фактів порушення зако-
нодавства у діяльності ЗМІ, на-
приклад, розповсюдження під-

бурювальних чи провокаційних, 
а інколи й «інструктивних» ін-
формаційних повідомлень, які 
наповнені зайвою «технологіч-
ною деталізацією» способів 
вчинення кримінальних право-
порушень і стають своєрідними 
посібниками злочинної діяль-
ності. Для того, щоб проку-
рорські працівники мали змогу 
«на рівних» розмовляти із 
представниками коммунікацій-
них технологій, особливого 
значення набуває опанування 
ними ґрунтовними знаннями у 
цій сфері, тобто медіакомпе-
тентністю, під якою ми розуміє-
мо здатність прокурорських 
працівників не тільки отримува-
ти знання у сфері масових ко-
мунікацій, а й вміти застосову-
вати їх на практиці.

Мета статті  − розкрити 
змістову компоненту медіаком-
петентності та накреслити шля-
хи її можливого втілення в ор-
ганах прокуратури з огляду на 
виклики сьогодення.

Н і м е ц ь к и й  д о с л і д н и к 
медіапсихології Петер Вінтер-
хофф-Шпурк, розглядаючи ком-
петентність та компетенцію як 
синоніми, вважає, що комуніка-
тивна компетенція складається 
з компетенції у використанні ін-
формаційних технологій (ін-
формаційна компетенція) та 
компетенції у поводженні із 
мас-медіа (медіакомпетенція). 
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Перша містить у собі: а) знання 
та здібності, які потрібні для 
того, щоб експлуатувати і об-
слуговувати відповідне облад-
нання; навички програмування 
та знання спеціальних команд; 
б) здатність і готовність актив-
но й осмислено використовува-
ти інформаційні технології, 
слідкувати за їх оновленням та 
адекватно впроваджувати їх у 
свою діяльність; в) здатність та 
готовність до соціально-кри-
тичної рефлексії інформацій-
них технологій, а також їх за-
стосування як засобу потенцій-
ної взаємодії. Все це складає 
технічний аспект комунікатив-
ної (інформативної) компетен-
ції, яким майбутні прокурори 
опановують ще під час навчан-
ня у вищих освітніх закладах.

Медіакомпетенція у її тех-
нічному аспекті, так само як і в 
інформаційному, полягає у тех-
нічній здатності експлуатувати 
та обслуговувати обладнання, 
а також активному чи пасивно-
му застосуванні відповідних 
медіакодів. Складниками медіа-
компетенції є також здатність 
до вибіркового та рефлексив-
ного сприйняття ЗМІ (медіаком-
петенція у Я-аспекті) та знання 
того, як ЗМІ та їх сприйняття 
впливає на суспільство [3, 
с. 236-238]. Уважаємо, що ово-
лодіння цим потребує відповід-
ної цілеспрямованої фахової 

підготовки шляхом медіанав-
чання прокурорів у вищому 
навчальному закладі, а далі – у 
ході підвищення професійної 
кваліфікації прокурорів.

Зараз обов’язок висвітлен-
ня діяльності органів прокура-
тури в ЗМІ покладається на від-
повідні структурні підрозділи 
(прес-службу, прес-секретаря), 
які мають виконувати інформа-
ційно-аналітичні функції і за-
безпечувати зв’язки із засоба-
ми масової інформації та гро-
мадськістю. На інформаційні 
служби покладається обов’язок 
збирати, опрацьовувати та опе-
ративно надавати інформацію 
про діяльність органів прокура-
тури у повному обсязі, крім ви-
падків, передбачених Законами 
«Про інформацію», «Про до-
ступ до публічної інформації», 
«Про державну таємницю» та 
ін. Однак спостерігається низь-
кий організаційно-статусний рі-
вень таких працівників. Напри-
клад, в органах прокуратури РФ 
такі повноваження покладені 
на старших помічників проку-
рорів областей по взаємодії із 
ЗМІ, що значно підвищує вимо-
ги до цього важливого напрям-
ку прокурорської діяльності, за-
безпечення її транспарентності 
[4].

Відповідно до ст. 6 Закону 
«Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної 
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влади та органів місцевого са-
моврядування в Україні засо-
бами масової інформації» [5; 
1997. − № 49. – Ст. 299], для 
висвітлення діяльності органів 
прокуратури їх інформаційні 
служби мають право викорис-
товувати такі форми підготовки 
та оприлюднення інформації: 
випуск і поширення бюлетенів 
(спеціальних бюлетенів), прес-
релізів, оглядів, інформаційних 
збірників, експрес-інформації 
тощо; проведення прес-конфе-
ренцій, брифінгів, організація 
інтерв’ю з керівниками органів 
прокуратури для працівників 
вітчизняних та зарубіжних ЗМІ; 
підготовка і проведення теле- і 
радіопередач; забезпечення 
публікацій (виступів) у ЗМІ 
керівників або інших відпові-
дальних працівників органів 
прокуратури; створення архівів 
інформації про діяльність ор-
ганів прокуратури; інші форми 
поширення офіційної інформа-
ції, що не суперечать законо-
давству України.

Працюючи із засобами ма-
сової інформації, прокурорам, 
перш за все, слід враховувати, 
що масову інформацію складає 
соціальна інформація, зрозумі-
ла за змістом та доступна за 
формою і способами доставки. 
І в цьому сенсі журналістику 
можна розглядати як спосіб пе-
ретворення (перекладу) право-

вих знань на загальнозрозумілу 
масову інформацію. Поняття 
«масова» у зазначеному сло-
восполученні вказує на такі оз-
наки масовості: спрямованість 
на масу (на все населення) за 
відсутності безпосереднього 
контакту, незалежно від роз-
мірів і просторової розосеред-
женості аудиторії; відповідність 
потребам маси в інформації; 
прагнення до консолідації, тоб-
то вироблення спільної для ба-
гатьох позиції; відкритість для 
співпраці з усіма охочими і здіб-
ними до журналістської твор-
чості та ін. Слід також урахову-
вати такі атрибутивні ознаки 
масової інформації, як її зміс-
това актуальність (загально-
суспільне значення, важливість 
та інтерес для широкого кола 
читачів); хронологічна актуаль-
ність або оперативність; точ-
ність, достовірність, докумен-
талізм; повторюваність тем і 
неповторність матеріалів; праг-
матизм, імперативність [6, 
с. 111, 112].

Особливістю висвітлення 
матеріалів про діяльність ор-
ганів прокуратури є те, що глас-
ність у цій сфері розглядається 
як важливий засіб запобігання 
злочинності, зміцнення закон-
ності та формування в суспіль-
стві об’єктивної думки щодо ви-
конання органами прокуратури 
покладених на них завдань і 
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функцій. Першочергове зна-
чення має надаватися ви-
світленню результатів діяль-
ності, які реально вплинули на 
зміцнення законності та право-
порядку, на поновлення прав 
громадян та захист інтересів 
держави, а також розкриттю 
причин та умов, що сприяли 
вчиненню злочинів та порушен-
ням закону, внесенню пропози-
цій щодо шляхів їх усунення та 
попередження (п. 1.1 Наказу 
Генерального прокурора Украї-
ни № 11 гн від 14.06.2006 р. 
«Про організацію роботи ор-
ганів прокуратури України з ре-
алізації принципу гласності»). 
В умовах сьогодення, коли від-
бувається оптимізація діяль-
ності прокуратури України за 
європейськими стандартами, 
завданням її прес-служби, як 
зазначає Генеральний проку-
рор України В. П. Пшонка, має 
стати, зокрема, прозоре ви-
світлення тих процесів, які від-
буваються в прокуратурі, дове-
дення до відома всіх і кожного, 
що  реформування  проку -
рорського слідства не призведе 
до хаосу та інших негативних 
наслідків. «Наші громадяни, − 
наголошує В. П. Пшонка, − ма-
ють знати, що це – об’єктивна 
реальність, і ми тримаємо си-
туацію під контролем» [7, с. 10]. 
Тож прес-служба органів про-
куратури має забезпечувати 

ЗМІ безперебійною об’єктивною 
інформацією про розбудову 
прокурорської діяльності, ре-
формування її органів тощо 
шляхом віднайдення для цього 
все нових і нових інформацій-
них приводів позитивного ха-
рактеру. Умовою якісного вико-
нання зазначених завдань є 
анал ітика ,  мон іторинг  ви-
світлення ЗМІ діяльності ор-
ганів прокуратури. Він полягає 
у постійному, своєчасному та 
безперервному спостереженні, 
контролі за діяльністю ЗМІ, від-
стеженні сукупного інформацій-
ного поля із наступним відібран-
ням матеріалів із завданої те-
матики, збирання інформації з 
метою дослідження громадсь-
кої думки з будь-якого питання 
[8, с. 492]. У журналістикоз-
навстві і медіа-критиці моніто-
ринг є методом вивчення пуб-
лікацій чи передач з метою 
встановлення їх ідеології, зміс-
ту контенту (обсягу інформації, 
вміщеної в повному тексті, су-
купності текстів), присутності в 
журналістиці тих чи інших осіб 
тощо [6, с. 165].

Питання здійснення орга-
нами прокуратури моніторингу 
ЗМІ є малодослідженим, хоча 
у літературі з питань мас-медіа 
та комунікацій можна знайти 
відповідні рекомендації мето-
дичного характеру, більшість 
яких цілком прийнятні і для про-
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курорських прес-служб.

Тож починати медіааналі-
тику треба зі складання т. зв. 
«карти ЗМІ», змістовим напов-
ненням якої слугують: перелік 
ЗМІ; наклад та склад аудиторії 
даного ЗМІ, відвідування (Ін-
тернет ЗМІ); графік виходу ви-
дань, канал та час виходу ТБ/
радіопрограм; внутрішня струк-
тура кожної одиниці (головний 
редактор, редактори відділів, 
ключові кореспонденти). Моні-
торинг має справу з уже ви-
світленим матеріалом, у якому 
«все вже сказано»: його тільки 
треба проаналізувати з метою 
встановлення змісту контенту 
(обсягу інформації, вміщеної в 
повному тексті, сукупності тек-
стів), присутності в журналісти-
ці тих чи інших осіб тощо та 
впливу на формування інфор-
маційного простору задля ство-
рення позитивного іміджу ор-
ганів  прокуратури шляхом 
своєчасного корегування їх 
медіастратегії.

Потреба у розробці такої 
медіастратегії випливає з по-
ложень Бордоської декларації 
«Судді та прокурори у демок-
ратичному суспільстві» від 
18 жовтня 2009 р., розробленої 
Консультативною радою євро-
пейських суддів та Консульта-
тивною радою європейських 
прокурорів [9. – 2010. – № 3 – 
С. 17] щодо забезпечення ЗМІ 

необхідними відомостями для 
інформування громадськості 
про діяльність судової системи 
із дотриманням принципу пре-
зумпції невинуватості обвину-
ваченого, права на справедли-
вий суд та права на повагу до 
приватного та сімейного життя 
усіх осіб, які беруть участь у 
процесі. На виконання цього 
судді і прокурори повинні розро-
бити кодекс добросовісної 
практики або інструкцію про 
взаємодію зі ЗМІ для кожної з 
цих професій. Йдеться, перш 
за все, про врахування громад-
ського інтересу, задоволення 
потреб загальнонаціональної 
або регіональної аудиторії у 
правовій та іншій інформації. 
При цьому можливе врахуван-
ня таких інформаційних при-
водів, як викриття або виявлен-
ня злочинів; викриття антигро-
мадської поведінки; викриття 
корупції і несправедливості; 
розкриття істотної некомпетен-
тності або недбалості; захист 
здоров’я і безпека людей; за-
хист людей від уведення в ома-
ну будь-якою заявою чи дією 
окремої особи або організації; 
розкриття інформації, що дає 
змогу людям прийняти значно 
більш поінформоване рішення 
з суспільно важливих питань 
тощо [10, с. 98-99]. При цьому 
не слід забувати, що через від-
сутність системності  у  ви-
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світленні фактів корупції та ін-
ших зловживань владою, існу-
юче фрагментарне підвищення 
поінформованості суспільства 
у цій сфері без адекватних та 
видимих заходів призводить до 
появи цинізму у населення і 
може навіть сприяти зростанню 
корупції [11, с. 217].

Отже, моніторинг ЗМІ доз-
воляє оперативно оцінити стан 
висвітлення діяльності органів 
прокуратури у ЗМІ, з’ясувати 
інформаційні потреби та очіку-
вання споживачів інформації 
(наприклад, шляхом аналізу 
змісту інформаційних запитів 
громадян, що надходять до ор-
ганів прокуратури на підставі 
Закону «Про доступ до публіч-
ної інформації»), виявити як 
можливі прогалини та прора-
хунки у цій роботі, так і пору-
шення законодавства з боку 
ЗМІ. Переконані, що інформа-
ція, отримана за наслідками 
моніторингу ЗМІ, спонукатиме 
органи прокуратури діяти від-
повідним чином у інформацій-
ній грі, ставкою в якій є їх діло-
ва репутація.

Тим часом, моніторинг спіл-
кування працівників прокурату-
ри із ЗМІ демонструє його не-
належний професійний рівень 
з обох сторін. З одного боку, 
прокурорські працівники не за-
вжди повною мірою спроможні 
вести діалог на телебаченні: не 

вміють триматися перед каме-
рою, не завжди мають охайний 
вигляд та правильно вибира-
ють місце для спілкування, не 
володіють мистецтвом донести 
інформацію до споживача на 
зрозумілій йому мові тощо. Ін-
коли складається враження, що 
прокурорські працівники, беру-
чи участь у журналістській «го-
нитві за новиною», забувають 
положення ст. 63 Закону «Про 
телебачення і радіомовлення» 
[5; 1994. − № 10. – Ст. 43] щодо 
права особи, у якої беруть 
інтерв’ю, або яка подала інфор-
мацію для телерадіоорганізації, 
переглянути та/або прослухати 
відповідну передачу перед її 
трансляцією на підставі пись-
мової заяви. Відповідні важелі 
впливу на ЗМІ містяться і у 
статтях 36, 37 Закону «Про дру-
ковані засоби масової інформа-
ції (пресу) в Україні» [5; 1993. − 
№ 1. – Ст. 1].

З іншого боку,  при ви-
світленні матеріалів правоохо-
ронної тематики працівники 
ЗМІ, зловживаючи свободою 
слова, вдаються до грубих по-
рушень законодавства. Так, 
змагаючись за «новину з пер-
ших вуст», вони всупереч ви-
могам ст. 17 Закону «Про бо-
ротьбу з тероризмом» [5; 2003. 
− № 25. – Ст. 180], особисто 
інформують громадськість про 
вчинення терористичного акту, 
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОКУРОРА: ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Гаврюшенко А. В.

поширюючи дані про предмети 
та речовини, що безпосеред-
ньо можуть бути використані 
для вчинення актів технологіч-
ного тероризму; для висвітлен-
ня «кримінальних новин» де-
монструють матеріали опера-
тивної відеозйомки, яка пот-
рапляє до них неофіційним 
шляхом, і коментують подію на 
власний розсуд та не завжди 
об’єктивно; ігноруючи вимоги 
ст. 396 ЦК України, інших зако-
нодавчих актів та норм міжна-
родного права, ще до винесен-
ня судом обвинувального ви-
року або постанови у справі 
про адміністративне правопо-
рушення, оприлюднюють ім’я 

особи, яка підозрюється чи об-
винувачується у вчиненні зло-
чину або адміністративного 
правопорушення; втручаються 
в особисте життя громадян 
тощо. Часто, такі факти, як 
правило, проходять повз про-
курорського ока.

Отже, сучасний розвиток 
комунікаційних зв’язків потре-
бує медіакомпетентності від 
усіх учасників правових відно-
син у цій сфері, у тому числі й 
працівників прокуратури. Од-
ним із шляхів вирішення цієї 
проблеми є запровадження від-
повідних навчальних програм 
у юридичних освітніх закла-
дах.
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Рассмотрены проблемы внедрения в органах прокуратуры Украины профес-
сиональных подходов к сотрудничеству со средствами массовой коммуникации 
путем повышения медиакомпететности прокурорских работников. Определена 
правовая природа, основные составляющие этого феномена и раскрыто методи-
ку формирования т.н. «карты СМИ». Акцентировано внимание на необходимости 
осуществления мониторинга СМИ и разработке медиастратегии в органах проку-
ратуры.

Ключевые слова: прокуратура, средства массовой информации, медиаком-
петентность, мониторинг СМИ.

MEDIA COMPETENCE OF PROSECUTOR: FORMULATION OF THE QUESTION
Gavryushenko A. V.

The problems of implementation of the Prosecutor’s Office of Ukraine 
professional approaches to cooperation with the media communication by increasing 
media competence prosecutors. Defined the legal nature, the main components of this 
phenomenon and reveals the method of forming the so-called «Media card». Focused 
on the necessity of monitoring the development of the media and media strategy in the 
prosecution.

Key words: prosecutors, media, media competence, media monitoring.
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ПРИНЦИП ЕКОНОМІЧНОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ЯК 
ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКУ

У статті охарактеризовано принцип економічної обґрунтованості як за-
сіб реалізації фіскальної функції податку в Україні. Наголошено на необхідності 
чіткого розрізнення економічної обґрунтованості та економічної підстави подат-
ку чи збору. 

Ключові слова: податкові надходження, економічна обґрунтованість, 
податковий механізм. 
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функції податку в найбільш 
спрощеному вигляді пов’язують 
із забезпеченням надходження 
коштів до бюджету. Поняття 
«fiscus» (казна – лат.)  виокрем-
лює специфічне коло відносин, 
що виражають надходження 
коштів до дохідних частин бюд-
жетів. Оск ільки переважна 
більшість таких надходжень 
формується за рахунок подат-
ків та зборів, тому ми й вихо-
димо зі змістового зв’язку бюд-
жетно-податкового регулюван-
ня. Саме таким чином законо-
давець підходить до визначен-
ня доходів бюджетів у ст. 9 
Бюджетного кодексу України 
[1]. Показово, що першим (і, 
фактично, головним) джере-
лом формування доходів бюд-
жетів визначено саме подат-
кові надходження. Таким чи-
ном, фіскальне призначення 
подібних платежів  забезпе-
чується місцем їх у засадах 
формування бюджетів. 

З прийняттям Податкового 
кодексу України в 2010 році 
принципово змінився підхід за-
конодавця до засад економіч-
ної обґрунтованості оподатку-
вання. Стаття 4 Податкового 
кодексу України, закріплюючи 
принципи, на яких ґрунтується 
податкове законодавство Ук-
раїни, серед основних виділяє 
принцип економічності оподат-

кування. Під ним розуміється 
встановлення податк ів  та 
зборів, обсяг надходжень від 
сплати яких до бюджету знач-
но перевищує витрати на їх ад-
м ін і с т ру в ан н я.  Фак т ич н о, 
йдеться про порівняння розмі-
ру коштів, що надійшли від 
справляння такого податку, та 
коштів, які мають бути витра-
чені на забезпечення збору та-
кого податку. На наш погляд, 
це дуже спрощений підхід. До 
того ж складно зрозуміти, що 
мається на увазі при визначен-
ні «значного перевищення» 
надходжень над витратами. 
Більш ґрунтовним визначення 
цього принципу в Законі Украї-
ни «Про систему оподаткуван-
ня».  Відповідно до ст. 3 «При-
нципи побудови та призначен-
ня системи оподаткування» 
принцип економічної обґрунто-
ваності передбачав встанов-
л е н н я  п о д а т к і в  і  з б о р і в 
(обов’язкових платежів) на під-
ставі показників розвитку на-
ціональної економіки та фінан-
сових можливостей з ураху-
ванням необхідності досягнен-
ня збалансованості витрат 
бюджету з його доходами [2]. 

Такий підхід нам здається 
більш виваженим і послідов-
ним за кількома підставами. 
По-перше, встановлення по-
датків та зборів пов’язується з 
об’єктивними підставами – по-
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казниками розвитку національ-
ної економіки. По-друге, опо-
даткування обумовлюється фі-
нансовими можливостями як 
держави, так і територіальних 
громад. По-третє, такі фінан-
сові можливості ґрунтуються 
на необхідності досягнення 
збалансованого бюджету – уз-
годження видаткових та дохід-
них показник ів  бюд жетної 
діяльності. Тобто при такому 
підході започаткований більш 
«державницький» підхід – не 
спрощене порівняння податків 
та витрат на їх збирання, а вра-
хування концептуальних за-
сад, які мають забезпечити 
фіскальну роль  податків. 

П р и н ц и п  е к о н о м і ч н о ї 
обґрунтованості податкового 
законодавства не є притаман-
ним виключно українському за-
конодавству. На нього як умову 
існування податкового законо-
давства звертається увага і в 
с т.  3  Податкового кодексу 
Російської Федерації. Вимога 
економічної обґрунтованості 
податку  пов’язується із ефек-
тивністю, самоокупністю по-
датків, при якому суми, які от-
римує держава по кожному ок-
ремому податку, мають пере-
вищувати витрати на його збір, 
обслуговування, контроль [3, 
с. 157]. Можна  прийти до вис-
новку, що у такій редакції фак-
тично дублюється підхід і у 

російському, і в українському 
податковому законодавстві. 
Тобто йдеться про спрощений 
підхід порівняння надходжень 
та витрат. Але навряд чи логіч-
ним у цій ситуації є посилання 
на реалізацію цього принципу 
виключно державою, бо значна 
кількість податків не лише над-
ходять до місцевих (чи феде-
ральних) бюджетів, але й вво-
дяться на відповідних тери-
торіях органами влади на міс-
цях. Отож такий принцип має 
бути реалізований не виключ-
но державою. 

Принциповою та глибин-
ною підставою реалізації при-
нципу економічної обґрунтова-
ності оподаткування є узгод-
ження інтересів учасників від-
носин. Саме через невизна-
ченість співвідношення інтере-
сів О. П. Зрєлов бачить відсут-
ність чітких критеріїв визначен-
ня економічної підстави подат-
ку [Див.: 4, с. 38]. Він наголо-
шує на тому, що  це обумо-
влюється об’єктивними су-
перечностями між державою, 
яка завжди зацікавлена у мак-
симальному розмірі податків, 
та платниками, які докладають 
зусиль щодо зменшення роз-
мірів своїх податкових відраху-
вань. Спрощений погляд на 
оподаткування виокремлює 
рух коштів від одного суб’єкта 
до іншого. Тобто гроші одного 
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із учасників податкових пра-
вовідносин передаються іншо-
му. Таким чином, інтерес осо-
би, у якої вилучаються кошти, 
потенційно орієнтований на 
мінімізацію таких вилучень, 
тоді як особа, яка отримує кош-
ти від сплати податків та зборів, 
зацікавлена в їх своєчасному 
та повному надходженні. Саме 
так і будується принциповий 
підхід до порівняння і раціо-
нального узгодження приват-
них та публічних інтересів при 
справлянні податків і зборів. 
Д. В. Вінницький у цьому кон-
тексті акцентує увагу на до-
цільності співрозмірності об-
меження  економічних інтере-
сів приватних суб’єктів, а при 
встановленні зборів і цільових 
податків співрозмірність він 
пов’язує з еквівалентністю пла-
тежу із тими послугами, права-
ми чи перевагами, які платник 
внаслідок його сплати отримує 
[5, с. 16].

Інший підхід до характе-
ристики принципу економічної 
обґрунтованості демонструє 
Ю. О. Крохіна. Вона пов’язує 
принцип економічної обґрунто-
ваності саме зі спрощеним під-
ходом до порівняння надход-
жень від податків і зборів та 
витрат на організацію їх ад-
міністрування.. При цьому вона 
наголошує на ефективності по-
датків у контексті самоокуп-

ності [6, с. 34]. Такої ж думки 
дотримується й А. М. Лісова, 
зауважуючи, що всі податки 
сплачуються із кишені грома-
дян. Саме тому вони повинні 
враховувати фактичну здат-
ність платників їх сплачувати 
[7, с. 32]. Навряд чи можна по-
годитись з подібним акцентом 
на притаманність виконання 
податкового обов’язку лише 
громадянами. По-перше, по-
датки сплачують і юридичні 
особи. По-друге, критерій гро-
мадянства не є принциповим 
при виникненні податкового 
обов’язку. Працює інша умова 
– податкове резидентство. 
Саме тому  б ільш ло г ічно 
пов’язувати ці відносини не з 
громадянами, а з фізичними 
особами. З іншого боку, на дум-
ку Ю. О. Крохіної, встановлен-
ня і закріплення податку по-
винно враховувати макро- та 
мікроекономічні наслідки як 
для державної казни, так і для 
певного платника. 

Очевидно, що принцип 
економічної обґрунтованості 
податку має певне «надподат-
кове», «надінституційне» зна-
чення. Урахування через нього 
макроекономічних наслідків 
насамперед в ід дзеркалює 
бюджетний сенс реалізаці ї 
цього принципу, перспективи  
виконання бюджетних показни-
ків (навряд чи треба доводити, 
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що можливість бюджетних ви-
датків обумовлюється розміра-
ми зібраних коштів до дохідних 
частин бюджетів і, перш за все, 
за рахунок податків та зборів). 
А дотримання бюджетних по-
казників (фінансування захи-
щених статей, соціальних за-
вдань та функцій держави) за-
безпечує і  соціальну стабіль-
ність, виваженість та послідов-
ність у розвитку суспільства. 
Однак навряд чи характеризу-
ючи економічну обґрунто -
ваність податку із врахуванням 
макроекономічних показників, 
необхідно пов’язувати її з на-
слідками виключно для де-
ржавної казни. Економічна 
обґрунтованість податку має 
наскрізний характер і стосуєть-
ся всіх елементів бюджетної 
системи: державного, місцевих 
бюджетів (в тому числі й бюд-
жетів суб’єктів федерації – в 
Російській Федерації), тоді як 
категорія «державна казна» ха-
рактеризує відносини лише 
стосовно Державного бюдже-
ту.   

Аналізуючи подібні питан-
ня, треба чітко розрізняти еко-
номічну обґрунтованість  по-
датку чи збору та економічну 
підставу податку чи збору. Еко-
н о м і ч н а  о б ґ р у н т о в а н і с т ь 
пов’язується, перш за все, з уз-
годженням надходжень і вит-
рат при справлянні податків та 

зборів. Економічна підстава 
передбачає більш глибинні 
умови для запровадження тих 
чи інших форм або режимів 
оподаткування. У цьому разі 
йдеться про наявність майна, 
доходів та інших обставин, які 
об’єктивно породжують виник-
нення податкового обов’язку і 
забезпечують мож лив іс ть 
сплати податків та зборів. При 
цьому необхідно в раціональ-
них формах узгодити (але чітко 
розмежовувати) економічні і 
правові підстави оподаткуван-
ня. 

Якщо економічні підстави 
пов’язані із платоспроможністю 
зобов’язаної особи, то правові 
зосереджуються на наявності 
відповідних правових переду-
мов виникнення і реалізації по-
даткового обов’язку: а) від-
повідна законотворча процеду-
ра щодо прийняття акта, на 
підставі якого виникає обов’язок 
по сплаті податку; б) закріп-
лення відповідного правового 
статусу зобов’язаної особи, а 
саме обов’язків обліку, сплати 
та звітності; в) закріплення всіх 
елементів податкового ме-
ханізму, вичерпний перелік 
яких наведений у ст. 7 Подат-
кового кодексу України [8]. Пев-
ним чином економічні та пра-
вові підстави можуть збігатися, 
але лише частково. Справа в 
тому, що наявність майна або 
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доходів у платника виражає 
економічну п ідставу,  мож-
ливість і, фактично, обов’язок 
сплачувати податок. У той же 
час доходи, майно і т. д. є од-
ним з обов’язкових елементів 
податкового механізму, зако-
нодавче закріплення якого є 
беззаперечно нагальним для 
в и н и к н е н н я  п р а в о в о г о 
обов’язку по обліку, сплаті та 
звітності зобов’язаної особи. 
Л. Остерло та Т. Джобс також 
пов’язують оподаткування з по-
казниками платоспроможності 
платника, а саме з наявністю 
майна, володіння ним та на-
слідками цього. Саме з дохо-
дами від майна та діяльності 
вони і пов’язують межі фінансу-
вання державних завдань [9, 
с. 48].

С. В. Савсєріс вважає до-
цільним використовувати по-
няття «принцип економічного 
обґрунтування податку» і роз-
глядати його в умовах тісної 
кореляції з економічними ха-
рактеристиками платника [10, 
с. 14-23]. При цьому він наго-
лошує  на врахуванні фактич-
ної  здатност і  платника до 
сплати податку і розглядає та-
кий принцип як орієнтир для 
законодавця. У цілому погод-
жуючись з таким підходом, 
хотілося б звернути увагу на 
більш складну  конструкцію уз-
годження як інтересів, так і 

фактично коштів стосовно еко-
номічного обґрунтування по-
датку.   

Дійсно, на поверхні знахо-
дяться три вимоги стосовно 
цього.  Перша – наявність у 
платника фінансової можли-
вості сплачувати податки та 
збори. Друга – перевищення 
надходжень від сплати подат-
ку над витратами щодо його 
адміністрування. Але було б 
непослідовним не помічати чи 
не враховувати ще декілька ас-
пектів у реалізації цього при-
нципу, якими можна продовжи-
ти перелік вищевказаних ви-
мог. Третя – економічні потреби 
публічного суб’єкта в відповід-
ному розмірі коштів, які збира-
ються за рахунок податків та 
зборів і фінансують публічні 
видатки. У цій ситуації йдеться 
про економічне обґрунтування 
податку не як самоціль, а як 
обґрунтованість у зборі коштів 
лише в  ти х  р о зм іра х ,  я к і 
об’єктивно необхідні для задо-
волення публічних потреб. 
Саме на цьому ми хотіли б зро-
бити наголос, тому що таким 
чином можна і треба започат-
кувати певні обмеження для 
публічного суб’єкта в свавіллі 
у відносинах оподаткування. 
Економічна обґрунтованість 
податку має закріплювати і від-
повідні стримуючі межі, коли 
введення податку необхідно 
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економічно обґрунтувати та 
відмовитись або перешкодити 
появі нових платежів, які є не-
доцільними в цьому сенсі.  

Слушним вбачається поси-
лання Д. М. Щокіна і на іншу  
можливість обмеження свавіл-
ля у відносинах оподаткування 
– заборону на встановлення 
будь-яких необґрунтованих (в 
тому числі й з економічного 
боку) податків [7, с. 32−33]. Він 
підкреслює, що встановлення 
свавільних податків має істо-
ричні витоки і є постійною ха-
рактеристикою оподаткування. 
Податки виникали як засіб по-
повнення казни за рахунок сто-
рони, що програла у війні, як 
засіб реалізації соціального ін-
тересу переможця. Саме тому 
сьогодні запроваджено систе-
му законодавчого обмеження 
встановлення податк ів  та 
зборів, яка являє собою узгод-
жену, ієрархічну сукупність ім-
перативних умов: а) наявність 
імперативної конституційної 
норми [11, ст. 67]; б) відповідні 
безумовні законодавчі припи-
си, які стосуються закріплення 
вихідних засад оподаткування 
(сфера дії податкового законо-
давства [8, ст. 1]; визначення 
податку та збору [8, ст. 6]; виз-
начення податкового обов’язку 
та його складових [8, ст.ст. 36-
38]; закріплення вичерпного пе-
реліку елементів податкового 

механізму [8, ст. 7]).  
Акцентуючи увагу на еко-

номічних підставах оподатку-
вання, не можна не звертати 
увагу на беззаперечний вплив 
і відповідних політичних обста-
вин, коли приймаються політич-
ні рішення (які безпосередньо 
відображаються в зміні чинного 
податкового законодавства), 
алогічні з економічного боку. 
Г. А. Гаджиєв стверджує, що у 
податків є й політичний під-
текст, коли приймається рішен-
ня збільшити податки для ім-
портерів, яке базується на пев-
них політичних рішеннях (при-
міром, підвищення імпортного 
мита для грузинських виробни-
к ів вина, що надходить на 
російський ринок) [7, с. 33]. Бе-
зумовно, у такій зміні відносин 
оподаткування є об’єктивні 
політичні підстави при відсут-
ності об’єктивного економічного 
обґрунтування такого кроку. 

Принцип економічного 
обґрунтування податку фак-
тично гарантує дотримання 
конституційного припису щодо 
неможливості безпідставного 
вилучення коштів, які знахо-
дяться у власності особи, для 
формування коштів публічного 
утворення. Це повинно відоб-
ражатися і в особливостях за-
стосування юридичної техніки, 
коли для податкових законів 
має бути беззаперечне еконо-
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ  
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НАЛОГА

Гетьман К. О. 
В статье охарактеризованы принцип экономической обоснованности как 

средства реализации фискальной функции налога в Украине. Отмечена необ-

мічне підґрунтя.  Механізм по-
датку, який передбачає узгод-
женість всіх елементів, має 
віддзеркалювати зв’язок їх 
(об’єкт, базу, ставку і т. д.) та 
тлумачитися з врахуванням 
економічних характеристик. 
Інакше податок  буде як внут-
рішньо суперечливим (проти-
річчя між його елементами), 
так і виражатиме зовнішні су-
перечності між окремими уз-
годженими формами платежів 
і неузгодженими. Держава має 
право вилучати частину майна 
п л а т н и к і в ,  в и х о д я ч и  і з 

об’єктивних економічних при-
писів. Саме тому принцип еко-
номічної обґрунтованості по-
датку виражається в можли-
вості й необхідності прийняття 
таких законодавчих норм, які 
враховують економічну логіку 
і реальні обставини та умови 
розвитку господарства. Будь-
яка норма податкового законо-
давства має ґрунтуватися на 
виваженому економічному 
змісті. У разі якщо ж вона су-
перечить економічній логіці, 
зникають підстави визнання її 
конституційною.  



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�� 2013/124

ходимость четкого различения экономической обоснованности и экономичес-
кого основания налога или сбора. 

Ключевые слова: налоговые поступления, экономическая обоснован-
ность, налоговый механизм.

PRINCIPLE ECONOMIC FEASIBILITY AS A MEANS OF TAX FISCAL 
FUNCTIONS 
Hetman K. O.

This paper describes the principle of economic feasibility as a means of 
implementing fiscal tax functions in Ukraine. The necessity of a clear distinction 
between economic feasibility and economic justification of tax or fee. 

Key words: tax revenues, economic justification, the tax mechanism.

Надійшла до редакції 15.12.2013 р.



2��2013/124

Перші кроки в науці

ВИМОГИ 
ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ  

ДО ЗБІРНИКІВ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 
Офіційний сайт збірників:  nauka.jur-academy.kharkov.ua

Загальні правила подання статей

1. Електронні версії статей для попереднього розгляду надси-
лаються на e-mail редакційного відділу (problzakon@ukr.net). Файл 
слід називати за прізвищем автора.

У збірник «Проблеми законності» стаття надсилається ук-
раїнською та російською мовами в одному файлі.

2. Після отримання повідомлення про відповідність статті вста-
новленим вимогам на адресу Університету (Україна, 61024, Харків, 
вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені 
Ярослава Мудрого, редакційний відділ) подаються особисто або 
надсилаються простим листом такі матеріали:

– рукопис, ідентичний електронній версії, завізований власно-
ручним підписом автора на останній сторінці; 

– витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу 
(науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) 
автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

– рецензія доктора/кандидата наук за фахом видання із зазна-
ченням його наукового ступеня, вченого звання та місця роботи;

– розширена (до 3000 знаків з пробілами) анотація статті анг-
лійською мовою в електронному і паперовому вигляді; відповідно 
до наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012 р. № 1111 англомовний 
варіант має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової стат-
ті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, фор-
мулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, вис-
новки з даного дослідження) (див. додаток 1);

– ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення стат-
ті в мережі Інтернет на офіційному сайті Університету (nauka.jur-
academy.kharkov.ua), Національної бібліотеки України імені В.І. Вер-
надського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) 
(www.elibrary.ru) (додаток 2);

– фотографія автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з роз-
ширенням *.jpg, якості 600×600 dpi.

3. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�� 2013/124

повертати їх на доопрацювання, скорочувати й редагувати. У разі 
потреби може передавати рукопис статті на рецензування члена-
ми редколегії. Матеріали, подані з порушенням указаних вимог, не 
публікуються, авторам не повертаються. Не допускається вико-
ристання  сканованих або сфотографованих схем, рисунків, таб-
лиць тощо. 

Технічні вимоги:
текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD 

(версія 1998 – 2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman № 
14 з міжрядковим інтервалом 1,5 з берегами: ліворуч – 3 см, пра-
воруч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см (для супровідних матеріалів; 
обсяг статті без урахування списку літератури – не більше 8 – 11 
сторінок.

Вимоги щодо оформлення статті:
– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр 

УДК;
– наступний рядок (використовується шрифт Times New Roman 

№ 12 з міжрядковим інтервалом 1,0) – відомості про автора (співав-
торів) українською, російською й англійською мовами (прізвище, ім’я, по 
батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади 
й установи, де працює чи навчається автор (співавтори),  контактний те-
лефон);

– нижче по центру наводиться назва статті українською, російсь-
кою й англійською мовами;

– далі – анотації обсягом до 50 слів і ключові слова (5 – 7) українсь-
кою, російською й англійською мовами (використовується шрифт Times 
New Roman № 12 з міжрядковим інтервалом 1,0);

– усі частини статті англійською мовою (відомості про автора (спі-
вавторів), назва, анотація, ключові слова) мають бути перекладені про-
фесійно.

Вимоги щодо структури статті:
Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний 

характер, відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної 
комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 і відповідно до вимог ВАК України за формою 23 (Бюлетень 
ВАК. – 2009. – № 5). 

Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правиль-
ність і достовірність викладеного матеріалу, належність ос-
таннього йому особисто, точність викладених у роботі фактів 
(даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за на-
явності).



2��2013/124

Перші кроки в науці
Додаток 1

ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ ДО СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Розширена анотація

статті  Петренка Віктора Миколайовича на тему: 
«Актуальні напрями державної політики України у сфері бо-
ротьби з кіберзлочинністю»

(це речення подається українською мовою).
Далі – англійською мовою, загальний обсяг – до 3000 тис. 

знаків, всі елементи статті повинні бути представлені.

Petrenko V. M., Doctor of Law, Full Professor, Full Professor of 
department of History of Ukraine and foreign states, Yaroslav the 
Wise National Law University, Kharkiv 

An extended abstract of a paper on the subject of:
«Vital Areas of State Policy of Ukraine in Fighting Cyber-

crime»

Problem setting (English text).

Recent research and publications analysis (English text).

Paper objective (English text).

Paper main body (English text).

Conclusions of the research (English text).

Основна анотація до статті
Аbstract: (переклад анотації до статті , 3-5 речень).

Key words: (переклад ключових слів).

Переклад здійснено: ________П.І.Б., посада



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�0 2013/124

Додаток 2

Редакційній колегії
збірника наукових праць «Проблеми законності» / 

електронного наукового збірника 
«Теорія і практика правознавства»

Від_____________ П.І.Б __________
__________місце роботи, посада___ 
___науковий ступінь, вчене звання__
Телефон________________________
e-mail__________________________

Ліцензійна згода на публікацію
№ _____ від ___________

Прошу розглянути питання про можливість публікації моєї 
статті «_____________________________(назва)____________
_________________________» у фаховому наукометричному 
збірнику наукових праць «Проблеми законності» / електронному 
науковому фаховому збірнику «Теорія і практика 
правознавства».

З порядком розгляду та умовами опублікування статей 
ознайомлений, згоден. 

Гарантую, що матеріали, запропоновані для публікації: 
– створені мною особисто;
– є оригінальними і раніше не публікувалися в інших 

друкованих виданнях;
– не знаходяться на розгляді для публікації в інших 

друкованих виданнях.
Даю згоду на видання статті у паперовій формі та 

розміщення повного тексту статті в електронній формі в мережі 
Інтернет на офіційних сайтах Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (nauka.jur-academy.
kharkov.ua), Національної бібліотеки України імені В.І. Вернад-
ського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) 
(www.elibrary.ru).

 «        » ____________ 201__ р.
________________                   /_____________________/

підпис                                       розшифровка підпису



2�12013/124

З М І С Т

ТЕОРІЯ Й ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Хаустова М. Г. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ..................................................... 3
Клочков В. Г. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  

У ЗАКОНАХ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
АКТАХ .................................................................. 15

Шигаль Д. А. ТЕОРІЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО 
ПОРІВНЯЛЬНОГО МЕТОДУ .............................. 31

Селіхов Д. А. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КРЕДИТ У 
СИСТЕМІ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
(НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.) ......................... 40

КОНСТИТУЦІЙНЕ І ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Лукаш С. Ю. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРИРОДИ 

УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 
ПІСЛЯ 1991 РОКУ ............................................... 51

Соловйов О. М. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ ......................................................... 61

ЕКОЛОГІЧНЕ І ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
Гетьман А. П., 
Костицький В. В.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ МІЖНАРОДНІЙ ПРАВОВІЙ 
ДОКТРИНІ ........................................................... 68

Соколова А. К. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ  
НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА КОМПЛЕКСИ ..... 80

Гиренко І. В. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ У СФЕРІ ОХОРОНИ  
Й ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ...... 90

Лісова Т. В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ............................................. 99

АДМІНІСТРАТИВНЕ І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Зуй В. В. ПРО ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО 
ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ......... 108



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2�2 2013/124

Кущ О. Є. У ПОШУКАХ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ 
ФІКСАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ................. 115

Шевчук О. М. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ....... 124

Рядінська В. О. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІД ПРОЦЕНТІВ 133

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
Автухов К. А. АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО І 

ДОКТРИНАЛЬНИХ ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТТЯ 
«РЕЖИМ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ 
ПОКАРАНЬ» ........................................................ 141

Лисодєд О. В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ 
ВІДБУВАЮТЬ ЧИ ВІДБУЛИ ПОКАРАННЯ 
У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ АБО 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ..... 150

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І СУДОУСТРІЙ 
Лисюк Ю. В. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНО-
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ .......................................... 160

Овчаренко О. М. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ 
ДАВНОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ СУДДІВ ДО 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ПРИСЯГИ ............................................................ 168

Білецька Г. А. МЕДИЧНІ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 
НАРКОМАНІЇ Й ТОКСИКОМАНІЇ ....................... 177

ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ
Хутько Т. В. МАГОМЕТАНСЬКИЙ ДУХОВНИЙ СУД  

У ТАВРІЙСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 
(КІНЕЦЬ XVIII − ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) .. 187

Мандрікова К. О. РОЗУМНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИМОГ ДО 
НОРМОТВОРЧОСТІ ........................................... 196



2��2013/124

Павшук К. О. ДО ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО І ЗАКОНОДАВЧОГО 
РЕФЕРЕНДУМІВ В УКРАЇНІ ............................... 204

Довбиш О. О. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ МАЙНА 
ПОДРУЖЖЯ ........................................................ 212

Ремінний В. І. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ  
ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ..................................... 221

Бровченко Т. І. ВИДИ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ............................................ 225

Бурцев О. В. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК 
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИРІШЕННЯ МЕЖОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ 
СПОРІВ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ....... 233

Савчук О. О. ПРОЦЕДУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА ЯК ВИД ПРОЦЕДУРНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН .............................................. 240

Токарєва К. О.   ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
«ДОХОДИ БЮДЖЕТУ» ....................................... 251

Гаврюшенко Г. В. МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРОКУРОРА: 
ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ 260

Гетьман К. О. ПРИНЦИП ЕКОНОМІЧНОЇ 
ОБҐРУНТОВАНОСТІ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКУ 268
ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ СТАТЕЙ,  
ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ЗБІРНИКІВ  
НАУКОВИХ ПРАЦЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
ЯРОСЛАВА МУДРОГО 277



Наукове видання

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

Випуск 12�

Відповідальний за випуск проф. А.П. Гетьман
Редактор Г.М. Соловйова 
Коректор Н.Г. Залюбовська
Комп’ютерна верстка О. О. Купрійова,  
            О. Д. Лабенко

В сборнике печатаются научные статьи, посвященные актуальным 
проблемам правоведения: теории и истории государства и права, кон-
ституционного и государственного строительства, гражданского, тру-
дового, финансового, хозяйственного, административного, таможен-
ного, экологического, уголовного права, уголовного и гражданского 
процессов, криминалистики, вопросам борьбы с преступностью.

Рассчитан на ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и 
практических работников, интересующихся правовой тематикой.

План 201�.

Підп. до друку 20.12.2013. Формат  70х100 1/16. Папір офсетний.  
Друк офсет. Ум. друк. арк. 16,04. Облік.-вид. арк. 16,3.

Тираж 300 прим. Зам. №          Ціна договірна.
_________________________________________________________________

Редакція академічного збірника  
наукових праць «Проблеми законності» 

�102�, Харків, вул. Пушкінська, ��
___________________________

Друкарня
ЧИПП «СЛОВО»

м. Харків, вул. Лермонтовська, 2�
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи,

серія ХК № 214 від 21.11.2007 р.


	З М І С Т
	Хаустова М. Г.
Тенденції розвитку права в умовах глобалізації

	Клочков В. Г.
Проблеми визначення понять у законах і нормативно-правових актах

	Шигаль Д. А.
Теорія історико-правового порівняльного методу

	Селіхов Д. А.
Сільськогосподарський кредит у системі земського самоврядування (на прикладі полтавської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст.)

	Лукаш С. Ю.
Деякі теоретичні питання природи українського конституціоналізму після 1991 року

	Соловйов О. М.
До питання про захист права власності

	Гетьман А. П.
Костицький В. В.
Екологічні права людини в національній міжнародній правовій доктрині

	Соколова А. К.
Проблеми законодавчого забезпечення права власності на природні ресурси та комплекси

	Гиренко І. В.
Реалізація концепції сталого розвитку у сфері охорони й використання рослинного світу

	Лісова Т. В.
Актуальні питання правового регулювання використання земель промисловості

	Зуй В. В.
Про порядок притягнення державних службовців додисциплінарної відповідальності

	Кущ О. Є.
У пошуках оптимальної моделі фіксації адміністративної відповідальності у сфері житлово-комунального господарства

	Шевчук О. М.
Принципи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів

	Рядінська В. О.
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб від процентів

	Автухов К. А.
Аналіз нормативного і доктринальних визначень поняття «режим в установах виконання покарань»

	Лисодєд О. В.
Правове регулювання процесу соціальної адаптації осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

	Лисюк Ю. В.
Сутність і значення підготовчого провадження у кримінальному процесі: національний і міжнародно-правовий аспект

	Овчаренко О. М.
Проблема визначення строків давності притягнення суддів до відповідальності за порушення присяги

	Білецька Г. А.
Медичні і соціальні наслідки наркоманії й токсикоманії

	Хутько Т. В.
Магометанський духовний суд у таврійській губернії (кінець XVIII − перша половина XIX ст.)

	Мандрікова К. О.
Розумність у системі вимог до нормотворчості

	Павшук К. О.
До проблеми проведення конституційного і законодавчого референдумів в Україні

	Довбиш О. О.
Джерела формування майна подружжя

	Ремінний В. І.
Шляхи підвищення ефективності контролю за використанням та охороною земель на сучасному етапі

	Бровченко Т. І.
Види установчих документів юридичних осіб

	Бурцев О. В.
Становлення і розвиток законодавчого забезпечення вирішення межових земельних спорів: історико-правовий аспект

	Савчук О. О.
Процедура організації лісового господарства як вид процедурних правовідносин

	Токарєва К. О.
До питання визначення поняття «доходи бюджету»

	Гаврюшенко Г. В.
Медіакомпетентність прокурора: постановка питання

	Гетьман К. О.
Принцип економічної обґрунтованості як засіб реалізації фіскальної функції податку

	Вимоги до рукописів статей, що подаються до збірників наукових праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

