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РОЛЬ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ 
ПРАВА В МЕХАНІЗМІ ПОДОЛАННЯ 
ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ 

У правових системах конти-
нентально-європейського права 
юридичне тлумачення право-
вих норм має досить важливе, 
а іноді й вирішальне значення. 
Це зумовлено особливою роллю 
судді, яка полягає не лише в його 
діяльності щодо формальних, 
попередньо встановлених нор-
мативних актів, а й у застосуван-
ні останніх у контексті правової 
системи виходячи з її фундамен-
тальних принципів і цінностей.

Проблематика юридично-
го трактування норм права та 
його ролі в процесі подолання 
прогалин у законодавстві до-
сліджувалася такими вченими, 
як О.В. Аверін, О.Т. Боннер, 
О.Н. Верещагін, Д.О. Туманов, 
С.П. Погребняк, С.П. Чередни-
ченко, С.В. Шевчук та ін. Досить 
суттєвими для розуміння спів-
відношення прогалин у пози-
тивному праві є питання щодо: 
(а) специфічних видів останніх 
і ролі юридичного роз'яснення 
правових норм у процесі по-
долання існуючих прогалин; 

(б) поширювального тлумачен-
ня закону та його застосування 
за аналогією; (в) специфіки ін-
терпретації застосовуваних за 
аналогією норм, а також ролі 
офіційного тлумачення в проце-
сі подолання прогалин. 

Регламентуючи порядок реа-
лізації прав і виконання обов'язків 
учасників правовідносин, норми 
права характеризуються висо-
ким ступенем формалізму, що 
значною мірою зумовило специ-
фіку прогалин, що в них зустріча-
ються. Під прогалиною в позитив-
ному праві розуміють повну або 
часткову відсутність (неповноту) 
встановленого законодавцем 
правового регулювання суспіль-
них відносин у межах розглядува-
ного предмета [Див.: 6, с. 37; 16, 
с. 628]. Ідеться, зокрема, не 
лише про випадки, коли норми 
права немає взагалі, а й про си-
туації, коли вона (або її частина) 
сформульована недостатньо 
чітко, в результаті чого маємо в 
наявності формальну прогали-
ну. На думку О.Т. Боннера, фор-
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мальна прогалина становить 
собою ситуацію, пов'язану з бра-
ком закону, який прямо давав би 
відповідь на те чи інше питання. 
Проте це не означає, що немає 
відповідної правової норми, і що 
в такому разі органу правозас-
тосування доводиться певною 
мірою створювати її з урахуван-
ням різних прийомів тлумачення 
законодавства [3, с. 39]. Пого-
джуючись з висловленою дум-
кою вченого, Д.О. Туманов ви-
значає це поняття як ситуацію, 
за якої правозастосовний орган 
має скоріше не створювати нор-
му, а реконструювати її істинний 
логічний зміст [12, с. 99]. Досягти 
цього можна лише за допомо-
гою трактування закону, яке, за 
влучним висловом О.В. Аверіна, 
є «найскладнішою інтелектуаль-
ною процедурою, що потребує 
як мінімум наявності 2-х умов: 
глибокого пізнання людиною не 
лише чинного законодавства, а й 
досить складних правил юридич-
ної герменевтики» [1, с. 172]. 

За своєю природою тлума-
чення спрямовано на з'ясування 
справжнього змісту закону. При 
цьому необхідно зважити на те, 
що останній у зв’язку із власти-
вістю людської мови може до-
пускати існування декількох ва-
ріантів його розуміння. А тому 
інтерпретація не змінює і не ска-
совує закон, а лише конкретизує 
його, надає йому того значення, 
що закладено в ньому.

Необхідність тлумачення 
органічно пов’язана з викорис-
танням під час розробки право-
вого акта прийомів і засобів юри-
дичної техніки, які, у свою чергу, 
зумовлені декількома аспекта-
ми зовнішньої форми права, а 
саме: (а) формою зовнішнього 
словесно-документального ви-
кладу змісту правових приписів і 
(б) нормативним, спеціаль-
но-юридичним вираженням 
цього змісту. Разом із цими 
об’єктивними підставами потре-
ба в тлумаченні пояснюється та-
кож недосконалістю викладення 
в нормі права волі законотворця. 
З огляду на це належне трак-
тування правових актів сприяє 
усуненню недоліків їх форми. 
Неправильне або неповне вико-
ристання прийомів і засобів юри-
дичної техніки, хиби стилю пра-
вових актів можуть бути усунені 
шляхом тлумачення. Саме це 
надало підстави С.С. Алексєєву 
розглядати це поняття як свого 
роду продовження юридичної 
техніки, мета якого – забезпечи-
ти повноту й точність вираження 
волі законодавця, закріпленої 
в цих актах, як слід розкрити її 
й ефективно реалізувати [2, с. 
505]. Отже, можемо стверджува-
ти, що за посередництвом різних 
прийомів трактування законів до-
лаються формальні прогалини. 

У процесі реалізації права 
важливо не лише інтерпретува-
ти той чи інший формально за-
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кріплений правовий припис, а й 
роз’яснити його в цілому – його 
смисл, принципи, соціально-по-
літичний зміст тощо. Лише по-
глиблене тлумачення може слу-
жити належним підґрунтям для 
індивідуального піднормативно-
го регулювання й конкретизації 
норм, аналогії права, субсидіар-
ного їх застосування відповідно 
до вимог законності. Для досяг-
нення вказаних завдань орга-
нами правозастосування вико-
ристовується поширювальне 
трактування, мета якого – роз-
крити дійсний зміст правової 
норми, який є ширшим за її бук-
вальне значення. При цьому 
вкрай важливо, щоб у процесі 
такого тлумачення закладений 
законодавцем її зміст залишав-
ся незмінним [12, с. 106]. Як 
слушно із цього приводу заува-
жує С.П. Погребняк, інтерпре-
татор повинен обирати варіант 
тлумачення в межах закону, а не 
поза ним [9, с. 126]. При цьому 
в основі інтерпретації має зали-
шатися загальний смисл норми, 
який і визначає її основну мету. 

Поширювальне тлумачення 
здійснюється судами й у резуль-
таті застосування конституцій-
них норм про права людини та 
основоположні свободи, коли 
шляхом судової правотворчості 
додатково визначається їх зміст 
[15, с. 548]. Наприклад, Євро-
пейський Суд у справі Yvonne 
van Duyn v. Home Offi ce (Case 

41/74  van Duyn v. Home Offi ce) 
установив нове правополо-
ження в результаті роз’яснення 
змісту принципу юридичної ви-
значеності, який, на його думку, 
означає, що заінтересованим 
особам належить мати змогу по-
кладатися на зобов'язання, взя-
ті державою, навіть якщо вони 
містяться в законодавчому акті, 
який загалом не має автоматич-
ної прямої дії. Така дія зазначено-
го принципу пов'язана з іншим – 
з принципом відповідальності 
держави, який полягає в тому, 
що держава не повинна поси-
латися на власне порушення 
зобов'язань, щоб запобігти від-
повідальності. При цьому при 
схваленні певної концепції дер-
жавою чи органом публічної 
влади вони вважатимуться таки-
ми, що діють протиправно, якщо 
вони відступлять від такої по-
літики чи поведінки. Адже схва-
лення останніх дало підстави 
для виникнення обґрунтованих 
сподівань у фізичних осіб щодо 
додержання ними такої політики 
чи поведінки [17].    

Наведений приклад безза-
перечно свідчить про реаліза-
цію одного зі шляхів розвитку 
права за допомогою тлумачення 
й суддівського права [9, с. 124]. 
Вважаємо, що слід погодитися 
з думкою С.П. Погребняка, який 
зазначає, що в деяких випадках 
інтерпретаційна і правозасто-
совна функції судової практики 
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фактично перетворюються на 
правотворчу. При цьому науко-
вець констатує, що в межах ро-
мано-германської правової сім'ї 
правотворча функція судової 
практики, звичайно, не є осно-
вною, а виконується як додатко-
ва, яка нібито доповнює право-
застосовну чи інтерпретаційну 
діяльність судів, компенсує не-
доліки формально-юридичних 
джерел [8, с. 96, 97].

Як уже зазначалось, особли-
вої актуальності проблема допо-
внення закону набуває при подо-
ланні прогалин у законодавстві. 
У зв'язку із цим постає питання 
про необхідність розкриття осо-
бливостей тлумачення норм, за-
стосовуваних за аналогією.

Серед правників-теоретиків 
витає точка зору, згідно з якою, 
використовуючи закон за ана-
логією, суд чи інший правозас-
тосовний орган має трактувати 
його так само, як і при звичай-
ному оперуванні цією нормою, 
оскільки неприпустимим є при-
стосування правової норми до 
аналогічних відносин шляхом 
іншого її тлумачення, перене-
сення її в царину інших право-
відносин. Отже, смисл право-
вої норми при її застосуванні 
за аналогією викривляти недо-
пустимо. Водночас треба мати 
на увазі, що кожна норма має 
свою галузеву (підгалузеву) й 
інституційну належність і пояс-
нюється у взаємозв'язку з інши-

ми,  що містяться у відповідній 
галузі або інституті. При вико-
ристанні аналогії норма права 
запозичується й нібито транс-
формується правозастосовним 
органом у правовий інститут, у 
якому існує прогалина. Із цього 
випливає, що в конкретній ситу-
ації така норма має тлумачитися 
не як частина інституту, з якого 
її запозичено, а як складник 
останнього, прогалину в якому 
вона покликана подолати [12, 
с. 107, 108]. Отже, застосовува-
на за аналогією норма в певно-
му сенсі підлягає адаптації орга-
ном правозастосування.

Не менш важливим видить-
ся питання офіційного тлума-
чення, яке відіграє надзвичайно 
важливу, а інколи й визначаль-
ну роль у праві. Пов'язано це з 
тим, що випадки автентично-
го трактування – досить рідке 
явище, тому цілком логічно, що 
особливого значення набувають 
так звані офіційні роз'яснення, 
що надаються вищими судови-
ми органами. Указані повнова-
ження ґрунтуються на нормах 
Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» [10] (далі – За-
кон), відповідно до якого вищі 
спеціалізовані суди дають спе-
ціалізованим судам нижчого рів-
ня рекомендаційні роз'яснення 
з питань застосування законо-
давства щодо вирішення справ 
відповідної судової юрисдикції 
(п. 4 ч. 1 ст. 32 Закону). З метою 
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забезпечення однакового вико-
ристання норм права при вирі-
шенні справ відповідної судової 
юрисдикції Пленум вищого спе-
ціалізованого суду узагальнює 
практику застосування матері-
ального і процесуального закону, 
за результатами чого теж надає 
роз'яснення рекомендаційного 
характеру з вищевказаних пи-
тань (п. 2, 6 ч. 2 ст. 36 Закону). 
Надання зазначених роз'яснень 
полягає насамперед у необхід-
ності забезпечення однакового 
розуміння закону й оперування 
ним,  завдяки чому досягається 
стабільність у розвитку відповід-
них правовідносин.

Водночас потрібно зверну-
ти увагу на те, що правові пози-
ції, закріплені в таких рекомен-
даційних роз'ясненнях вищих 
спеціалізованих судів з питань 
застосування законодавства, 
джерелом права визнаватися 
не можуть, тому що становлять 
собою не що інше, як автори-
тетно-еталонне правозастосу-
вання нормативних правових 
актів. Значну роль офіційне тлу-
мачення останніх відіграє також 
і у разі наявності формальних 
прогалин, коли за допомогою 
інтерпретації нормам права 
надається більш сучасне пра-
вове оформлення. Така діяль-
ність, як правило, пов'язана з 
тлумаченням відповідних норм 
права, наданням їм ширшого 
або вужчого значення залежно 

від ступеня зміни сутності від-
носин, які ними регулюються 
[12, с. 111].

В об'єктивній дійсності будь-
який інтерпретаційний акт має 
допоміжний характер стосовно 
наявного нормативно-правового 
акта – предмета тлумачення, що 
знаходить свій прояв у застосу-
ванні відповідних його норм [14, 
с. 56]. У результаті трактування 
утворюються так звані казуаль-
ні норми (їх ще називають вто-
ринними), якими оперують, щоб 
вирішити певний правовий спір, 
конкретний випадок [5, с. 72-74]. 
Елемент суддівської правотвор-
чості є особливо помітним при 
вирішенні так званих складних 
справ, які не можуть бути вирі-
шені шляхом простого нормо-
застосування й розглядаються в 
умовах наявності таких недоліків 
правової системи, як недостатня 
чіткість правових приписів, нео-
днозначність їх розуміння, на-
явність прогалин у правовій ре-
гламентації відносин тощо. При 
вирішенні цієї категорії справ 
суддя використовує розширене 
правотворче тлумачення нор-
ми права, застосовує аналогію 
права й закону, здійснює судову 
дискрецію, тобто вибирає одне 
з декількох правомірних рішень 
[15, с. 547].

Зважаючи на тісну взаємо-
дію правотворчої функції судо-
вої влади з правозастосовною 
й інтерпретаційною, деякі прав-
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ники висловлюють думку щодо 
тотожності судової правотвор-
чості й правотлумачення [Див.: 
4, с. 41; 13, с. 174]. У підґрунті 
проблеми ототожнення цих двох 
понять лежать 2 групи причин. 
Перша з них пов’язана з осо-
бливостями судової діяльності 
в правових системах англо-аме-
риканського типу, де, на відміну 
від романо-германського права, 
бракує чіткої розмежованості між 
правотворчою і правотлумачною 
діяльністю судових органів [7, с. 
66, 147]. Інші причини змішуван-
ня цих двох розглядуваних кате-
горій полягають у чинниках, що 
викликають потребу наділення 
правотворчою функцією судо-
вих органів. Такою обставиною 
виступає передовсім невизна-
ченість змісту нормативних при-
писів, якими суд має оперувати 
в процесі відправлення право-
суддя [11, с. 4]. Ось чому для 
уникнення ототожнення понять 
«судова правотворчість» та «ін-
терпретаційна діяльність», а 
також з метою формулювання 
загальної конструкції «судова 
правотворчість» у юридичній 

літературі єдиною умовою існу-
вання останньої пропонується 
встановити наявність прогалин 
у правовому регулюванні, які й 
виявляють юрисдикційні органи 
при відправленні  правосуддя. 

Таким чином, спираючись 
на наведені міркування, може-
мо дійти висновку, що тлума-
чення норм права є необхідним 
елементом механізму правово-
го регламентування. Його зна-
чення полягає перш за все в 
забезпеченні повного й точного 
розкриття функцій правових ак-
тів як джерел і форм існування 
юридичних норм, інших змістов-
них елементів існуючої правової 
системи. За допомогою цієї про-
цедури реалізується один зі спо-
собів розвитку права, відповідно 
до концепції якого суд уповнова-
жений здійснювати пошуки пра-
ва за межами буквального змісту 
закону. Саме це дає змогу право-
застосовним органам забезпечи-
ти вирішення юридичних справ 
у суворій відповідності конститу-
ційним принципам рівності, пра-
вової визначеності, законності й 
верховенства права. 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ПРАВА В МЕХАНИЗ-
МЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Матат Ю.И.

В статье исследованы природа юридического толкования, его особенности, а также 
роль в процессе преодоления пробелов в законодательстве. Акцентируется внимание на 
значении интерпретационной деятельности для реализации путей развития права. Сделаны 
выводы относительно необходимости проведения разграничения между судебным право-
творчеством и деятельностью по трактовке норм права.

Ключевые слова: юридическое толкование, пробелы в законодательстве, правоприме-
нение, развитие права, судебное правотворчество.

ROLE OF LEGAL INTERPRETATION IN THE MECHANISM 
OF LEGISLATION GAPS OVERCOMING

Matat Y. I.

The nature of legal interpretation, its peculiarities, as well as its role in the process of legislation 
gaps overcoming are examined in this paper. Attention is paid to the signifi cance of interpretative 
activity for realization of law completion ways. Conclusions are made in relation to the necessity of 
delimitation of judicial lawmaking and rules of law interpretation activity.

Key words: legal interpretation, legislation gaps, law enforcement, law completion, judicial 
lawmaking.
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ

На сучасному етапі розвитку 
суспільства все більше посилю-
ється самостійність людини в 
забезпеченні максимально по-
вного використання своїх прав і 
бажання реалізувати власний по-
тенціал і можливості. Українська 
спільнота нині стоїть на межі пе-
реходу до громадянського сус-
пільства, що зумовлює пильну 
увагу до пошуків шляхів реаліза-
ції прав та свобод громадян і ме-
ханізму їх здійснення в сучасних 
умовах державотворення. 

У правовій літературі під 
реалізацією права розуміють 
процес втілення правових норм 
у поведінці суб’єктів. Цій про-
блемі приділяли належну ува-
гу М.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, 
М.М. Гуренко, П.О. Недбайло, 
О.В. Пушкіна, П.М. Рабінович, 
В.М. Скобєлкін, Ю.М. Тодика та 
інші вчені, які підкреслювали, 
що суть здійснення особою сво-
їх прав виражається за посеред-
ництвом механізму правового 
регулювання.

У своїй структурі цей меха-
нізм містить: (а) юридичні нор-
ми як фундамент правового 

регламентування, (б) правові 
відносини й суб’єктивні права 
та юридичні обов’язки їх учас-
ників, (в) акти реалізації прав та 
обов’язків, (г) акти застосування 
права [1, с. 150]. Причому остан-
ній елемент є факультативним і 
лише в деяких випадках вклю-
чається до механізму правової 
регламентації. 

Механізм здійснення права 
на недоторканність приватного 
життя є одним з елементів більш 
загального, ширшого механіз-
му правового регулювання. Од-
нак серед правознавців немає 
одностайної точки зору щодо 
визначення поняття розгляду-
ваного механізму. Одні вчені 
під ним розуміють сукупність 
взаємопов’язаних елементів, 
що дозволяють особі на влас-
ний розсуд, але з урахуванням 
інтересів інших перетворити на-
лежні їй юридично закріплені 
можливості особистої недотор-
канності на фактичну поведінку 
для задоволення власних по-
треб та інтересів [7, с. 33]. Дех-
то тлумачить його як діяльність 
з охорони й захисту, яка здійс-
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нюється державою й суспіль-
ними організаціями в рамках 
правовідносин і забезпечується 
системою правових гарантій [6, 
с. 3]. У деяких випадках це ди-
намічний взаємозв’язок норм та 
інститутів, які характеризують 
зміст (формальний і матеріаль-
ний) прав людини в їх взаємодії, 
а також встановлюють базові 
принципи організації та функціо-
нування органів державної вла-
ди щодо сприяння реалізації й 
захисту прав людини [9, с. 6]. 

У юридичних наукових дже-
релах поняття «гарантії прав та 
свобод громадян» і «механізм 
реалізації цих прав та свобод» 
іноді ототожнюються. Існує точ-
ка зору, що механізм здійснення 
конституційних прав, свобод та 
обов’язків людини і громадяни-
на складається насамперед з га-
рантій їх забезпечення [3, с. 94]. 
Необхідно погодитися з тим, що 
гарантування становить собою 
систему загальних і спеціальних 
юридичних засобів та інститутів, 
діяльність яких спрямована на 
створення умов для здійснення 
своїх прав людиною [5, с. 456], 
однак це ще не сама реалізація, 
не користування тими блага-
ми, що складають зміст її прав 
і свобод. Реалізація права – до-
сить складний процес, що охо-
плює значний проміжок часу і 
тих суб’єктів, які беруть участь у 
ньому. З одного боку, це безпо-
середні носії суб’єктивних прав 

та обов’язків, з другого – дер-
жава з низкою правотворчих, 
правозастосовних і виконавчих 
органів. Діяльність державних 
органів та їх посадовців, що 
включає гарантування, забез-
печення, охорону, а в необхід-
них випадках і захист права на 
приватність, а також юридичні 
норми, що її регулюють, у сукуп-
ності утворюють механізм здій-
снення досліджуваного права. 

Незважаючи на різноплано-
вість підходів до розуміння ме-
ханізму реалізації прав людини, 
більшість науковців у дане по-
няття включає: (а) процес його 
практичного здійснення, (б) 
систему гарантій, (в) умови й 
чинники, які впливають на цей 
механізм.

Зауважимо, що право на при-
ватність належить до особистих 
прав людини, в основі яких – 
користування невід’ємними від 
особи благами, що належать їй 
від народження і від яких вона 
не може відмовитись чи бути 
позбавленою їх. Тому особа сві-
домо не вчиняє вольових дій, 
безпосередньо спрямованих 
на здійснення права на недо-
торканність приватного життя, 
оскільки вона є носієм цього 
блага, закріпленого законодав-
чою нормою. Реалізація даного 
права має безумовний, безпо-
середній характер, вимагаються 
лише гарантії його здійснення й 
захист від протиправного пору-
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шення. Цей момент зазначено в 
Конституції України, де законо-
давець указує на гарантування й 
охорону недоторканності особи, 
її помешкання, особистого жит-
тя, таємниці листування, теле-
фонних розмов, телеграфних та 
інших повідомлень. Це так звана 
невидима сторона безпосеред-
ньої реалізації цього права; осо-
ба як би не відчуває на собі дію 
правових норм, що встановлю-
ють це право, проте здійснює їх 
[2, с. 137]. За таких умов взагалі 
не потрібна певна процедура ре-
алізації, саме існування людини 
здійснює це право. Найбільш 
повно безпосередня реалізація 
права на приватність відбува-
ється за дотримання іншими 
суб’єктами заборони втручатися 
в особисте життя індивіда. 

Сучасна вітчизняна право-
ва наука здебільшого акцентує 
увагу на проблемі забезпечен-
ня (гарантування) прав і сво-
бод. Ефективність здійснення 
права на приватність полягає в 
існуванні дійових юридичних за-
собів – гарантій, за допомогою 
яких вона й забезпечується. На-
разі серед правників існує дум-
ка, що загальні умови реалізації 
прав особи, до яких належать 
економічні, соціальні, політичні 
й духовні засади функціонуван-
ня суспільства, отримали назву 
«загальні гарантії прав особис-
тості». Закріплені ж законодавчо 
засоби, що забезпечують фак-

тичне здійснення й належну охо-
рону прав і свобод людини, – це 
і є юридичні гарантії останніх.

Досліджуючи право на при-
ватність, слід зосереджуватися 
саме на юридичних гарантіях, 
але обов’язково враховувати за-
гальні, оскільки вони чинять ва-
гомий вплив на законодавство 
і практику його застосування. 
Більшість науковців приділя-
ють увагу юридичним гарантіям 
реалізації, охорони й захисту 
приватного життя. При цьому 
до перших вони відносять уста-
новлені в правових нормах межі 
права на приватність, його кон-
кретизацію в поточному зако-
нодавстві та юридичні факти, з 
якими пов’язується володіння 
й безпосереднє користування 
ним. До гарантій охорони вклю-
чаються закріплені нормативно 
юридичні засоби попередження 
порушення вказаного права, на-
гляду й контролю за його дотри-
манням. Групу гарантій захисту 
становлять норми, які містять 
юридичні засоби, спрямовані на 
безпосередній захист і понов-
лення порушеного права, що ви-
значають порядок використання 
останніх і застосування санкцій 
до винних.  

Оскільки система юридич-
них гарантій права на недотор-
канність приватного життя ви-
ступає нормативно-правовим 
засобом, її можна розглядати 
як сукупність взаємопов’язаних 
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і взаємодіючих нормативно- й 
організаційно-правових гарантій 
[8, с.40].

Нормативно-правові гаран-
тії становлять собою сукупність 
юридичних норм, за допомогою 
яких забезпечується здійснен-
ня прав людиною, порядок їх 
охорони й захисту. Систему ор-
ганізаційно-правових гарантій 
становить діяльність органів 
державної влади, наділених від-
повідною компетенцією в царині 
прав особистості.

До нормативно-правових 
гарантій належать норми-прин-
ципи, юридична відповідаль-
ність і юридичні обов’язки, пе-
редбачені Основним Законом 
держави, кодексами, законами 
й підзаконними актами, міжна-
родно-правовими договорами. У 
нормах-принципах сформульо-
вані незаперечні вимоги загаль-
ного характеру. Так, Конституція 
України передбачає, що люди-
на, її життя, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визна-
чаються найвищою соціальною 
цінністю (ст. 3), кожен має право 
на свободу й особисту недотор-
канність (ст. 29), кожному гаран-
тується недоторканність житла 
(ст. 30), таємниця листування, 
телефонних розмов, телеграф-
ної та іншої кореспонденції 
(ст. 31), ніхто не може зазнавати 
втручання в його особисте й сі-
мейне життя (ст. 32). Отже, зна-
чення норм-принципів як гаран-

тів права на приватність полягає 
в тому, що вони віддзеркалюють 
ступінь захищеності даного пра-
ва й міру свободи індивіда.

Гарантії права на недотор-
канність приватного життя по-
трібно розглядати у 2-х аспектах – 
як юридичні обов’язки (а) дер-
жави й державних органів і 
(б) громадян. Держава, закрі-
плюючи права особи в зако-
нодавстві, бере на себе певні 
зобов’язання щодо створення 
сприятливих умов для їх ефек-
тивного забезпечення: а) на-
давати громадянам справжні 
можливості для практичної реа-
лізації ними своїх прав; б) охо-
роняти їх від можливих проти-
правних посягань; в) захищати 
права у випадку незаконного 
порушення. Разом із тим, при-
ймаючи їх на себе, вона й від 
громадян вимагає належної по-
ведінки. Кожна людина, яка про-
живає в Україні незалежно від 
громадянства має неухильно 
додержуватися Конституції й 
законів України, не посягати на 
права і свободи інших.

Зв’язок прав та обов’язків 
розкривається вітчизняним за-
конодавством й багатьма між-
народними актами. Наприклад, 
принцип сполучення прав та 
обов’язків одержав відбиття у 
прийнятій ООН Загальній декла-
рації прав людини, у ст. 29 якої 
зазначено, що «кожна людини 
має обов’язки перед суспіль-
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ством, в якому тільки і можливо 
вільний і повний розвиток її осо-
бистості», що здійснення прав і 
свобод громадян потребує «на-
лежного визнання і поваги прав 
і свобод інших, задоволення ви-
мог моралі, загального порядку і 
благополуччя в демократичному 
суспільстві» [4, с. 18].

Юридична відповідальність 
посідає особливе місце в сис-
темі гарантій права на недотор-
канність приватного життя. Вона 
може мати кримінальний, адмі-
ністративний, дисциплінарний і 
цивільно-правовий характер.

Норми кримінальної відпові-
дальності, як гарантії недоторкан-
ності приватного життя, містяться 
у статтях 132, 145, 162, 163, 168, 
182 і 387 Кримінального кодексу 
України. Потрібно також врахову-
вати норми про кримінальну від-
повідальність за злочини проти 
статевої недоторканості, сім‘ї й 
неповнолітніх. Адміністративна 
відповідальність передбачаєть-
ся статтями 145, 1842, 18511, 
18819,  1955 і 2126 Кодексу Укра-
їни про адміністративні право-
порушення. Дисциплінарна від-
повідальність виникає за винне 
протиправне невиконання чи 
неналежне виконання працівни-
ком своїх трудових обов’язків і 
може застосовуватися згідно з 
нормами трудового законодав-
ства, що враховують особли-
вості правового статусу окремих 
груп працівників і визначаються 

спеціальними законами, стату-
тами й положеннями про дис-
ципліну. Цивільно-правова відпо-
відальність можлива як наслідок 
обов’язку з відшкодуванням шко-
ди, спричиненої кримінальним 
чи адміністративним правопору-
шенням, яка настає за вчинення 
цивільно-правового делікту, що 
порушує право на приватність і 
полягає в накладенні цивільно-
правових стягнень на дієздатну 
особу. На думку О.П. Сергєєва, 
до таких цивільно-правових де-
ліктів належать порушення ав-
торського права на листи, що-
денники, особисті записи та інші 
аналогічні документи особистого 
характеру, а також порушення 
права на зображення [10, с. 128].

Організаційно-правові га-
рантії права на недоторканність 
приватного життя – це правові 
норми, що встановлюють сферу 
і зміст організаційної діяльності 
законодавчих, виконавчих, пра-
воохоронних і судових органів. 
Застосування цих норм полягає 
в активних діях суб’єкта з ор-
ганізації їх здійснення у право-
відносинах, й у використанні їх 
до конкретних фактів. Систему 
організаційно-правових гаран-
тій, відповідно до Конституції 
України становлять держава та 
її органи: Верховна Рада Укра-
їни (статті 85 і 92), Уповнова-
жений Верховної Ради з прав 
людини (ст. 101), Президент 
України (статті 102-106), Консти-
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туційний Суд України (статті 147-
150), органи правосуддя (статті 
124-129), органи прокуратури 
(ст. 121), Кабінет Міністрів Укра-
їни та інші центральні органи 
державної виконавчої влади (ст. 
116), місцеві державні адміні-
страції (статті 118 і 119), органи 
місцевого самоврядування (стат-
ті 143 і 144), а також органи між-
народних організацій, членом 
або учасником яких є Україна 
(ст. 55), адвокатура (ст. 59), полі-
тичні партії та громадські органі-
зації (статті 36 і 37), профспілки 
та інші неурядові організації, за-
соби масової інформації.

Вищевказані юридичні га-
рантії, за сферою дії належать 
до внутрішньодержавних. В 
Україні передбачено й міжна-
родно-правові гарантії як мож-
ливість звернень до Європей-
ської комісії з прав людини, до 
Європейського Суду з прав лю-
дини, в Центр з прав людини 
Економічної й Соціальної ради 
ООН, до Верховного Комісара 
ООН з прав людини та ін.

Що стосується умов і чинни-
ків, які впливають на реалізацію 
права на недоторканність при-
ватного життя, то вони бувають 
2-х видів – позитивні, що допома-
гають громадянину здійснювати 
своє право або мають нейтраль-
ний характер і негативні, резуль-
татом впливу яких є неналежна 
реалізація чи порушення права 
громадянина. Потрібно зазна-

чити, що негативні чинники най-
більше впливають на стан здій-
снення досліджуваного права.

Вважаємо за потрібне виді-
лити також об’єктивні (зовніш-
ні, незалежні від конкретної 
особи) й суб’єктивні чинники 
(пов’язані з позицією конкрет-
ної особи, її ставленням до 
приватності), що стосуються 
особи безпосередньо. 

Суб’єктивні чинники зна-
чною мірою залежать від рівня 
правової свідомості людини, її 
правової культури й правово-
го виховання. Вони визначають 
поведінку суб’єктів з реалізації 
права на недоторканність на 
приватне життя. Значною про-
блемою, яка стає на заваді його 
здійснення, виступає дефект 
національної правосвідомості, 
що значно знижує віру людини в 
справедливість і можливість за-
хистити себе.

Об’єктивні чинники поділя-
ються на окремі групи, серед 
яких вирізняють економічні, по-
літичні, організаційні та юри-
дичні. Усі вони з різним ступе-
нем інтенсивності впливають 
на процес матеріалізації права 
на приватність. Приміром, не-
сприятливі економічні умови в 
суспільстві, недосконалість і не-
стабільність законодавства, не-
гативні явища політичного життя 
країни – все це викликає дезор-
ганізацію, нездатність держави 
забезпечити реалізацію при-
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йнятих рішень, зростання числа 
злочинів, у тому числі й у сфері 
приватного життя.

На підставі викладеного мо-
жемо дійти висновку, що здій-
снення права людини на недо-
торканність приватного життя – 
це процес (а зрештою, й резуль-
тат) втілення конституційно-пра-
вових норм щодо зазначеного 

права у практичну діяльність. 
Механізм його реалізації можна 
визначити як діяльність держав-
них органів та їх посадових осіб, 
що включає гарантування, за-
безпечення, охорону, а в необ-
хідних випадках і захист права 
на приватність, а також юри-
дичні норми, що регулюють цю 
діяльність. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
Михайленко И.В.

Статья посвящена исследованию механизма и гарантий осуществления права граждан 
Украины на неприкосновенность частной жизни, приводится их развернутая классификация. 
Дается определение конструкции «механизм реализации права на неприкосновенность част-
ной жизни». Делается акцент на факторах негативного характера, влияющих на этот процесс.

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, механизм реализации, гарантии.

A MECHANISM OF REALIZATION OF RIGHT OF PRIVACY
Mikhaylenko I. V.

The article is devoted to research of the mechanism and guarantees of realization of the 
right of privacy, their developed classifi cation is given. Defi nition «the mechanism of realization of 
the right to inviolability of private life» is made. The emphasis is placed on the factors of negative 
character infl uencing this process.

Key words: inviolability of private life, the mechanism of realization, guarantees.
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ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВЧОГО ТЕРМІНА 
«ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА»

Питаннями безпеки держави 
як великомасштабної системи 
переймаються не одне століття 
як керівники держав та держав-
них утворень, так і представники 
різних сфер практичної діяль-
ності й галузей науки, насам-
перед адміністративної. Незва-
жаючи на деяке послаблення 
уваги фахівців до вивчення про-
блем щодо забезпечення безпе-
ки держави, зміщення акцентів 
у бік сучасного і деякою мірою, 
так би мовити, «модного» нині 
терміна «національна безпека» 
та шляхів її гарантування, вва-
жаємо, державна безпека в су-
часних умовах, її забезпечення 
потребує не просто уваги на-
лежної, а насамперед посиленої 
з боку як керівництва держави, 
так і дослідників. Це пояснюєть-
ся тим, що як соціально-політич-
не утворення держава за допо-
могою своїх спеціальних органів 
спроможна вирішити завдання, 
пов'язані з гарантуванням без-
пеки людини (громадянина), зо-
крема, й суспільства в цілому.

На думку С.Васильєва [1, 
с. 41-43], уперше в російській на-
уковій літературі категорія «дер-
жавна безпека» зустрічається в 
роботах XIX ст. Так, небезпека 
може мати загальний і конкрет-
ний зміст (значення). Однак така 
відмінність не має різкої відосо-
бленої ознаки, на підставі якої 
можна було б правильно роз-
межувати і згрупувати засоби 
боротьби з обома цими видами 
небезпеки. Наприклад, зрада 
створює загрозу всій державній 
безпеці, проте вона в той же час 
загрожує й безпеці приватній; 
клас злодіїв і шахраїв здійснює 
замах на майно осіб, проте роз-
виток цього явища загрожує й 
усій державі. Те ж саме мож-
на стверджувати і щодо різни-
ці між небезпекою загальною й 
місцевою. Наприклад, стосовно 
епідемій та епізоотій (хоч би й 
місцевих) нерідко застосовують-
ся заходи не лише місцеві, а й 
загальнодержавні й навіть між-
народні. У цей період поняття 
«державна безпека», «безпека 
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Російської імперії»», «безпека 
царської Росії», «безпека дер-
жави» за своїм змістом співпа-
дають. У нашій державі як до, 
так і після революції внаслідок 
особливостей історичного роз-
витку суспільства і влади, тер-
мін «державна безпека» завжди 
розумівся значно ширше – як 
безпека всього суспільства.

Як зазначає цей же вчений, 
у радянський період поняття 
«державна безпека» було вве-
дено в квітні 1934 р. при утво-
ренні у складі НКВС Головного 
управління державної безпеки, 
якому було передано функції 
ОПТУ внаслідок його ліквідації. 
На той час зазначений це по-
няття відбивало офіційну точку 
зору щодо пріоритету інтер-
есів держави диктатури про-
летаріату над інтересами сус-
пільства й людини. У 1936 р., 
після включення згаданого 
терміна до п. «і» ст. 14 гл. 2 
Конституції СРСР, він став ши-
роко вживатись у державних 
документах, правових актах і 
в правовій літературі (хоча й 
без розкриття його сутності). 
Лише в 50-х роках минулого 
століття в юридичній спеціаль-
ній літературі з’явилися спроби 
поглибше проаналізувати за-
значене поняття. Однак ці на-
магання мали безсистемний 
характер, здійснювались окре-
мими дослідниками в закритих 
науково-дослідних і навчаль-

них закладах КДБ СРСР, ГРУ 
Генерального штабу ЗС СРСР 
та інших закладах.

На той час існувало декіль-
ка підходів до розкриття змісту 
категорії «державна безпека». 
Одна група фахівців розглядала 
її як стан міцності й непоруш-
ності державного та суспільного 
ладу країни, її територіальної 
цілісності й незалежності у ви-
значенні внутрішньої й зовніш-
ньої політики. Інша частина цієї 
ж групи вбачала у змісті поняття 
«державна безпека» стан за-
хищеності держави від підрив-
ної діяльності супротивника. 
Отже, ними стверджувалось, 
що державна безпека СРСР це 
захищеність засад суспільно-
го й державного ладу Радян-
ської держави від посягань з 
боку ворожих соціалістичному 
устрою сил, що здійснюють під-
ривну діяльність. Друга група 
дослідників поняття «державна 
безпека»   розкривала   через   
систему   суспільних   відно-
син,   що   забезпечують неза-
лежність державного й суспіль-
ного ладу. Третя група вбачала в 
державній безпеці спроможність 
Радянської держави протисто-
яти ворожим силам і захищати 
інтереси народу, доводячи, що 
це стан держави, який характе-
ризується здібністю протистояти 
ворожим силам, що посягають 
на неї, і захищати інтереси тру-
дящих або всього суспільства 
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(в умовах загальнонародної 
держави) [1, с. 41-43]. До ви-
вчення цієї проблеми звертали-
ся також такі вчені колишнього 
СРСР, як Є.І. Борисоглебський, 
В.С.Тетерін, Ю.Я.Коршунов, 
Ю.Б.Долгополов, С.В. Воло-
дін, Ю.І. Авдєєв, П.С.Коршиков, 
О.М.Ніколаєв та ін. [2, с. 113].

В.Г. Пилипчук, аналізую-
чи наукові видання радянської 
доби, при дослідженні еволюції 
поглядів правознавців та істори-
ків на поняття «державна без-
пека», насамперед праці Вищої 
школи КДБ СРСР, вирізнив на-
ступні основні підходи до тлума-
чення розглядуваного поняття:

– в основу його визначення 
покладено термін «стан» (захи-
щеності). Так, Л. Григорян ствер-
джує, що державна безпека – це 
стан непорушності засад сус-
пільного й державного ладу. На 
думку Ю.Буліна, це такий стан 
держави, за якого забезпечено 
стійкість її суспільно-політично-
го устрою;

– в основу дефініції цього 
поняття покладено поєднання 
термінів «стан» і «здатність». 
Приміром, автори Контррозвіду-
вального словника (1972 р.) вва-
жали, що державна безпека – це 
стан надійності й непорушності 
суспільного й державного ладу в 
умовах внутрішніх (у перехідний 
період) і зовнішніх ворожих сил, 
здатність держави протистояти 
підривній діяльності;

– трактування категорії 
«державна безпека» як системи 
суспільних відносин. Зокрема, 
М.Карпушин зазначав, що вона 
є регулятором взаємодії сил її 
охорони й забезпечення, дже-
рел загроз і середовища. П. Кор-
шиков дійшов висновку, що дер-
жавна безпека – це певний стан 
системи протиборства держави 
й супротивника, для якого ха-
рактерним є порівняно високий 
ступінь локалізації дій супротив-
ника та інших джерел небезпе-
ки. Ю.Долгополов вважав, що це 
система суспільних відносин, які 
регулюються соціальними нор-
мами й забезпечують непоруш-
ність державного й суспільного 
устрою, її військового потенціа-
лу й суверенітету [9, с. 15].

Як бачимо з наведених при-
кладів, категорія  «державна 
безпека» зводиться до 3-х її по-
нятійних термінів: «стан», «спро-
можність» і «система відносин».

Наприкінці 90-х років унаслі-
док політико-економічних змін у 
світі й у СРСР, припинення «хо-
лодної війни», протистояння між 
Заходом і Сходом виникла потре-
ба в перегляді концепції забез-
печення безпеки СРСР. Роботи у 
згаданих науковців виходять за 
межі своєї закритості, у зазначе-
ній сфері започатковуються до-
слідження відкриті. Так, у 1990 
р. під керівництвом академіка 
Ю.Рижова була здійснена пер-
ша спроба розробки концепції 
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безпеки СРСР в умовах нової 
геополітичної ситуації. У квітні 
1990 р. був організований Фонд 
національної й міжнародної без-
пеки. Його президентом став 
Л. Шершньов, який брав активну 
участь у розробці теоретичних і 
науково-практичних проблем без-
пеки. Розпочала діяльність секція 
«Геополітика й безпека» Академії 
природничих наук (голова секції – 
В. Пірумов), на базі якої сьогодні 
в Росії функціонує Центр дослі-
джень геополітики й безпеки АПН 
РФ. Прийнятий у березні 1992 р. 
Федеральний Закон «Про безпе-
ку» сприяв прояву більш широко-
го інтересу політичних, наукових і 
суспільних кіл до даної проблеми 
[Цит. за: 1, с. 41-43].

Таким чином, перші наукові 
напрацювання щодо державної 
безпеки, закладені в колишньо-
му СРСР, були продовжені на по-
страдянському просторі, насам-
перед у Російської Федерації. Як 
відмічає І. Жинкіна, тлумачен-
ня  поняття «безпека держа-
ви» в офіційних виданнях РФ, 
з’явилося недавно в Короткому 
словнику спеціальних термінів 
для керівного складу Збройних 
Сил РФ: «Безпека держави на-
ціональна, стан – за якого за-
безпечується захист життєво 
важливих інтересів держави і 
громадянського суспільства в 
економічній, політичній, воєнній, 
екологічній, гуманітарній та ін-
ших сферах» [Цит. за: 1, с. 42].

С. Васильєв, досліджуючи 
категорію «безпека держави», 
виходить з того, що поняття «на-
ціональна безпека», «безпека 
країни» й «безпека держави» є 
синонімами, державу ж він роз-
глядає не як сукупність апаратів 
управління й придушення, а як 
суб'єкт міжнародного права. Ро-
зуміючи безпеку країни як систе-
му суспільних відносин, учений 
виділяє в ній проблеми політич-
ної, економічної, воєнної, на-
уково-технічної, соціальної, 
екологічної та іншої безпеки, які 
виступають видами безпеки кра-
їни. На його думку, держава – це 
єдиний суспільний організм, що 
складається з ряду підсистем — 
політичної, економічної, соці-
альної, духовної, в кожній з яких 
зароджуються й розвиваються 
протиріччя навколо основних 
цінностей – матеріальних і духо-
вних. Саме ці протиріччя (точ-
ніше, деякі з них) у випадку їх 
загострення призводять до фор-
мування джерел небезпеки не 
лише (й навіть не стільки) для 
самої цієї сфери відносин, скіль-
ки для безпеки країни в цілому, 
суми життєвих інтересів соціу-
му. Тому, вважає фахівець, щоб 
мати об'єктивну можливість від-
слідковувати процеси виникнен-
ня й розвитку протиріч, ефектив-
но управляти цими процесами 
і впливати на них, суспільство, 
держава вимушені й зобов'язані 
класифікувати всю цю суму від-
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носин на однотипові, що мають 
свою сутнісну характеристику, 
свої закономірності розвитку й 
піддаються системному і про-
блемному аналізу. Звідси, пе-
реконує С.Васильєв, виникає 
гостра необхідність класифікації 
всієї суми відносин у сфері без-
пеки на певні види.

В Україні термін «безпека» 
започатковано в Конституції 
(Основному Законі) Української 
PCP 1978 р. [3, ст. 268], до якої 
в 1990 р. спеціальним Законом 
[12, ст. 606] було внесено низку 
змін. Так, у ч. 2 ст. 7 Основного 
Закону зазначалося, що «не до-
пускається створення і діяль-
ність партій, інших громадських 
організацій і рухів, що ставлять 
за мету зміну шляхом насиль-
ства конституційного ладу і в 
будь-якій протизаконній формі 
територіальної цілісності держа-
ви, а також підрив її безпеки». Як 
видно з наведеного, Закон опе-
рує поняття «безпека держави». 
У ст. 30 згаданої Конституції, де 
визначаються обов'язки держав-
них органів, громадських органі-
зацій, службових осіб і громадян 
щодо забезпечення безпеки кра-
їни та зміцнення її обороноздат-
ності, законодавець вживає вже 
термін «безпека країни», а в ст. 
49 – «державна безпека».

У 1992 р. Законами Укра-
їни [Див.: 10, ст. 271; 11, ст. 
671] були внесені доповнення 
до згаданої Конституції, якими 

вводився термін «національна 
безпека», що передбачалося 
положеннями Концепції нової 
Конституції України [13, ст. 466] 
й Концепції оборони та будівни-
цтва Збройних Сил України [14, 
ст. 729], схвалених Верховною 
Радою Української PCP.

Однак застосування вказа-
них термінів не означало роз-
криття їх змісту й надання їх де-
фініції. Навіть прийняття у 1992 
р. Закону України «Про Службу 
безпеки України» [16, ст. 382] не 
сприяло легальному визначен-
ню категорії «державна безпе-
ка», як і інших згаданих термінів. 
У ч. 1 ст. 1 цього Закону лише 
зазначалося, що Служба безпе-
ки України – це державний пра-
воохоронний орган спеціально-
го призначення, що забезпечує 
державну безпеку України. Лише 
положення ст. 2 указаного Зако-
ну, в якій визначалися завдан-
ня Служби (на Службу безпеки 
України покладається в меж-
ах визначеної законодавством 
компетенції захист державного 
суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності, 
економічного, науково-техніч-
ного й оборонного потенціалу 
України, законних інтересів дер-
жави та прав громадян від роз-
відувально-підривної діяльності 
іноземних спеціальних служб, 
посягань з боку окремих орга-
нізацій, груп та осіб), у подаль-
шому бралися дослідниками за 
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основу в намаганнях визначити 
дефініцію поняття «державна 
безпека». Опосередковано трак-
тування безпеці держави було 
надано лише в розд. 1 Концеп-
ції (Основи державної політики) 
національної безпеки України 
[15, ст. 85], де зазначалося, що 
одним з головних об'єктів на-
ціональної безпеки є держава, 
її конституційний лад, сувере-
нітет, територіальна цілісність і 
недоторканість кордонів. Однак 
ні законодавчого, ні загально-
визнаного наукового тлумачен-
ня терміна «державна безпека» 
до цього часу, на нашу думку, не 
існує.

На початку цього століття в 
різних наукових виданнях були 
намагання дати визначення тер-
міна «державна безпека». Так, в 
одному з коментарів до Кримі-
нального кодексу України [4, с. 
16] зазначається, що державна 
безпека України – це стан захи-
щеності фундаментальних під-
валин суспільства, державних 
інститутів, необхідних для вико-
нання державою своїх функцій 
з управління загальнозначущи-
ми справами суспільства. В ін-
шому коментарі до Криміналь-
ного кодексу України [5, с. 111] 
це поняття трактується як стан 
захищеності державної влади, 
суверенітету, територіальної 
цілісності, обороноздатності, 
спокою людей (народу), гро-
мадської злагоди, довкілля, на-

ціональної й релігійної рівності. 
У коментарі до Кримінального 
кодексу України за редакцією 
М.Мельника й М.Хавронюка [6, 
с. 175] державна безпека визна-
чена як захищеність державного 
суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності 
України, її економічного, науко-
во-технічного й оборонного по-
тенціалу, державної таємниці, 
правопорядку, державного кор-
дону, життєво важливої інфра-
структури й населення від роз-
відувально-підривної діяльності 
іноземних спеціальних служб, а 
також від терористичних та ін-
ших особливо небезпечних зазі-
хань з боку злочинних організа-
цій, груп чи осіб.

З погляду С.Г. Гордієнка [2, 
с. 118], перспективною є ідея ін-
терпретації категорії «державна 
безпека» через термін «відно-
сини». Цією точкою зору він під-
тримує підходи до зазначеного 
питання В.П. Єрошина, Б.С. Те-
теріна, Ю.Б. Долгополова та ін-
ших фахівців. Сам же науковець 
дотримується думки, що поняття 
«державна безпека» й «безпека 
держави» за їх семантичної ек-
вівалентності не є тотожними. 
Ним наводиться наступне ви-
значення поняття «безпека дер-
жави»: це спроможність системи 
суспільних відносин (у політич-
ній, економічній, воєнній, науко-
во-технічній та інших важливих 
сферах діяльності суспільства), 
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що безпосередньо пов'язана з 
оптимальним функціонуванням 
її інститутів (передусім держав-
ної влади) у суспільстві й поза 
його межами, забезпечити без-
пеку держави,  суспільства й 
окремої особи за конкретного 
балансу їх життєво важливих 
інтересів.

Використовуючи формаль-
но-логічний підхід, С.Г.Гордієнко 
пропонує наступну дефініцію ка-
тегорії «державна безпека»: це 
форма (різновид) безпеки наці-
ональної, що передбачає спро-
можність держави забезпечу-
вати стабільне функціонування 
державних і суспільних інститу-
цій, а також стан їх захищенос-
ті від потенційних і реальних 
загроз. Саме за таких, на його 
переконання, умов безпеці дер-
жави притаманні окремі ознаки 
національної безпеки, а поняття 
«державна безпека» відбиває 
досить складне, багатоаспек-
тне суспільно-політичне явище, 
що охоплює низку елементів і, 
відповідно, віддзеркалює пе-
редовсім безпеку держави як 
організації політичної влади, а 
вже потім – опосередковано – 
й безпеку суспільства загалом і 
безпеку кожного її громадянина. 
Головною метою системи за-
безпечення державної безпеки, 
на думку правознавця, є захист 
зазначених вище відносин і дер-
жавних інституцій від внутрішніх 
і зовнішніх загроз.

С.Г.Гордієнко стверджує, що 
термін «державна безпека» нині 
автоматично підміняє категорія 
«безпека держави», яка є кон-
кретнішою й точнішою порівняно 
з першою. Він виводить наступ-
ну систему кваліфікації понять, 
куди входить термін «безпека»: 
національна безпека; безпека 
держави; державна безпека; во-
єнна безпека; політична безпе-
ка; економічна безпека та ін.

Як зазначає В.Г. Пилипчук [9, 
с. 18], заслуговують на підтрим-
ку висновки деяких науковців, 
зокрема С. Володіна, А. Ніколає-
ва, А. Опальова та інших, про те, 
що поняття «безпека держави» і 
«державна безпека» не тотожні. 
Дослідник погоджується з точ-
кою зору A.B. Опальова, що ка-
тегорію «безпека держави» не-
обхідно розглядати в поєднанні 
з такими поняттями, як «безпека 
особи» й «безпека суспільства» 
[8, с. 4]. Поділяє він також думку 
А.Ніколаєва, що державну, вій-
ськову, економічну й суспільну 
безпеку можна вважати склад-
никами загального поняття 
«безпека країни (держави)» [18, 
с. 153]. Заслуговують на увагу, 
продовжує В.Г. Пилипчук, також 
висновки російського вченого 
С.Гончарова, що під безпекою 
країни (національною безпекою) 
розуміється захищеність якісно-
го стану суспільних відносин, що 
забезпечують прогресивний роз-
виток суспільства за конкретних 
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історичних і природних умов від 
небезпек, джерелом яких є вну-
трішні й зовнішні суперечності. 
Саме такий підхід – вивчення 
суперечностей, що народжують-
ся і зникають, – дає можливість 
своєчасно вносити зміни до за-
конодавства залежно від появи 
чи припинення загроз. За такого 
підходу поняття «безпека країни 
(держави)» і «національна без-
пека» є тотожним. На переко-
нання В.Г. Пилипчука, цей підхід 
є оптимальним, оскільки знімає 
деякі теоретичні суперечнос-
ті. Саме таку позицію взято за 
основу при визначенні безпеки 
Російської Федерації [17, с. 80].

Аналогічного погляду щодо 
нетотожності розглядуваних по-
нять дотримується A.A. Гребе-
нюк [7, с. 2], який стверджує, що – 
«безпека держави» – поняття 
ширше ніж «державна безпека». 
А це припускає не тільки вияв-
лення, попередження й усунен-
ня загрози безпеці (що характер-
но для забезпечення державної 
безпеки), протидію їх джерелам, 
а й цілеспрямовану діяльність 
по забезпеченню стійкого розви-
тку держави, зміцненню її еконо-
мічного, політичного, духовного, 
оборонного, науково-технічного 
та іншого потенціалу. Іншими 
словами, зазначає він, безпе-

ка держави пов'язана з різного 
роду загрозами, що виходять за 
межі державної безпеки. Поси-
лаючись на вітчизняний тради-
ційний погляд, що зміст поняття 
«державна безпека» крім об'єкта 
безпосереднього захисту допо-
внюється через характер загроз 
безпеці держави та їх джерел, 
що, як правило, є тотожними роз-
відувальній та іншій підривній 
діяльності іноземних спецслужб 
та організацій, а також змовни-
ків, диверсантів, терористів, ін-
ших «ворожих існуючому ладу 
елементів», А.А. Гребенюк наво-
дить таке тлумачення наступне 
поняття «державна безпека»: 
це стан захищеності підвалин 
(основ) конституційного ладу, 
політичного, економічного, обо-
ронного, науково-технічного й 
інформаційного потенціалу кра-
їни від зовнішніх і внутрішніх 
загроз, що виходять від інозем-
них спецслужб та організацій, 
а також злочинних угруповань, 
об’єднань та окремих осіб. Спи-
раючись на наведені міркуван-
ня, вважаємо за можливе ствер-
джувати, що порушена в статті 
проблематика щодо генези по-
няття «держана безпека» потре-
бує подальших наукових розві-
док у накресленому напрямку.
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ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ТЕРМИНА 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Жарый А.К.

Статья посвящена исследованию концептуальных подходов к определению катего-
рии «государственная безопасность», по результатам которого выделяется и толкуется 
законодательный термин «государственная безопасность».
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опасность государства, внутренние и внешние угрозы.
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The article is devoted to research of conceptual approaches to determination of category 
«state security», on results which is selected and is interpreted legislative term «state security».
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ҐЕНЕЗА ОРГАНІВ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 В УКРАЇНІ ДО СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ

На сучасному етапі держа-
вотворення відбуваються активні 
пошуки оптимальної моделі ви-
конавчої служби України з метою 
своєчасного, повного й неупе-
редженого виконання судових рі-
шень, що є важливою гарантією 
захисту прав та свобод людини 
і громадянина. У цьому аспекті 
надзвичайний інтерес становить 
вивчення історичного досвіду ор-
ганізації й діяльності органів ви-
конання рішень суду в Україні. 

Питання становлення й роз-
витку інституту виконання судо-
вих рішень в Україні до Судової 
реформи 1864 р. фактично ні-
коли не були предметом само-
стійного дослідження ні в пра-
цях істориків, ні правознавців і 
лише побічно висвітлювались 
у роботах таких дослідників, як 
Р.Х. Валєєва [4], Л.С. Гамбург [5], 
П.П. Заворотько [10], В.П. Пас-
тухов [16], А.Й. Пашук [17], 
С.В. Щербак [28] та ін. Така си-
туація й обумовлює актуаль-
ність обраної теми й вказує на 

необхідність подальших науко-
вих розвідок у даному напрямку.

Метою даної публікації є ви-
вчення історії виникнення, ста-
новлення й розвитку інституту ви-
конання рішень суду на території 
України до початку проведення 
Судової реформи 1864 р. щодо 
його законодавчої регламентації. 
Поглиблений аналіз зазначених 
питань має проводитися за пев-
ною періодизацією, під якою тре-
ба розуміти її поділ на відповідні 
хронологічні етапи. При цьому, 
з нашого погляду, слід зважати, 
передусім, на час прийняття, дії і 
втрати юридичної сили тими нор-
мативно-правовими актами, які 
регулювали інститут виконання 
судових рішень. 

До таких основоположних ак-
тів, які деякою мірою регламен-
тували організацію й діяльність 
указаних органів і забезпечува-
ли діяльність суду на території 
сучасної України треба віднести: 
«Руську правду», Литовські ста-
тути, «Права, за якими судиться 
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малоросійський народ», «Звід 
законів Російської імперії» та ін. 
Поряд з ними до правових засад 
інституту виконання рішень суду 
належало також магдебурзьке 
право, звичаєве, інші правові 
норми, які теж мали власну ево-
люційну періодизацію. 

Акцентуємо увагу на тому, 
що вказані акти в окремі історичні 
періоди діяли паралельно, тому 
провести чіткі хронологічні межі 
між ними фактично неможливо. 
З урахуванням цього запропо-
нована нами періодизація зумов-
люється також особливостями 
судоустрою й виконання рішень 
суду на тому чи іншому етапі роз-
витку української державності.

Поклавши це в основу пе-
ріодизації історії інституту при-
мусового виконання судових 
рішень, можемо виділити такі її 
часові проміжки: (1) період дії 
«Руської правди», що охоплює 
етапи Київської Русі (ХІ-ХІІ ст.), 
феодально роздробленої Русі 
(ХІІ – ХІV ст.), ранній етап ли-
товсько-руської доби; (2) пері-
од дії Литовських статутів 1529, 
1566, 1588 років; (3) «козацький 
період», що характеризується 
законодавством про інститут 
виконання судових рішень, яке 
спирається на різні правові акти 
гетьманської держави часів дру-
гої половини ХVII – кінця ХVІІІ 
ст.; (4) період дії законодавства 
Російської імперії (кінець ХVIII – 
до 1864 р).

Перший період історії інсти-
туту виконання судових рішень 
пов'язаний з «Руською правдою», 
оскільки саме вона, за одностай-
ною оцінкою дослідників, займає 
центральне місце серед джерел 
права Київської Русі [Див.: 18, 
с. 222; 27, с. 394]. Поряд із цим, 
вона стала першим у вітчизняній 
історії значним актом, що регла-
ментував діяльність судів, при-
діляючи значну увагу питанням 
відправлення правосуддя, з яки-
ми нерозривно пов’язано й вико-
нання судових рішень. 

Загалом же в науковій літера-
турі традиційно вважається, що 
«Руська правда» не приділяла 
окремої уваги виконанню рішень 
суду, хоча в ній і встановлюва-
лися способи виконання рішень 
(вироків) [7, с. 202]. Позивач сам 
притягав до суду відповідача, і 
виконання рішень провадилося 
сторонами залежно від того, на 
чию користь воно було винесене. 
Кредитор сам брав присуджену 
річ, сам виїздив на присуджену 
землю, сам вів боржника на торг 
[4, с. 148]. Сторона, яка виграла 
справу, мала право відразу заби-
рати з собою річ, яка була пред-
метом спору [21, с. 65]. Княжі 
слуги, які брали участь у цьому, 
не були органами виконання рі-
шень [16, с. 86], а лише допома-
гали стягувачеві за певну плату 
привести рішення до виконання 
[2, с. 116], одержуючи за цю до-
помогу особливе мито [6, с. 2]. 
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Однак ці твердження, як 
вбачається, повністю не обґрун-
товані. Дійсно, хоча в «Руській 
правді» про органи, що викону-
вали рішення суду, прямо нічого 
не говориться, для виконання 
низки судових рішень виникала 
потреба в залученні представ-
ників публічної влади, які від 
імені князя (держави) застосо-
вували б для цього примус або 
сприяли стягувачеві в цьому. 
Розвитку таких органів насам-
перед сприяло ускладнення й 
розширення судового апарату, 
що, у свою чергу, нерозривно 
пов’язано з урізноманітненням 
і збільшенням судових збо-
рів. Ось чому поряд із суддями 
з’являється багато допоміжних 
судових посадовців, серед яких 
«Руська правда» згадувала тіу-
на, мечника, дітського, вірника, 
метельника, ябедників, отроків 
та ін. [28, с. 512]. Можна припус-
тити, що всі вони тією чи іншою 
мірою займалися забезпечен-
ням діяльності суду й виконан-
ня його рішень, причому кожен 
з них мав певну спеціалізацію із 
цих питань. Наприклад, мечни-
ки, яких М.М. Тихомиров прямо 
називає судовими виконавцями 
[22, с. 154], разом з дітськими 
були присутні при «випробуван-
ні залізом», отримуючи за це 
особливу платню. Отрокам за 
допомогу ішли від суду так зва-
ні «судові уроки» (стягнення) за 
виклик відповідача до суду, що 

дало підстави В.Й. Ключевсько-
му вказувати на них як на судо-
вих приставів [13, с. 97].

Як бачимо, в розглядуваний 
період виконання судових рішень 
покладається на судових аген-
тів – представників княжої дру-
жини. Розподіл їх повноважень, 
зафіксований у «Руській правді» 
та інших тогочасних пам’ятках, 
дозволяє зробити висновок про 
започаткування відокремлення 
спеціальних органів публічної 
державної влади, на яких покла-
дається особлива функція – ви-
конання судових рішень. 

Необхідно зауважити, що 
на ранньому етапі Литовсько-
руської доби окремі положення 
з Руської правди впливали на 
законодавство Литви і Польщі. 
Так, в  Жалуваній грамоті коро-
ля Казимира литовському, русь-
кому і жмудському духовенству, 
дворянству, лицарям, шляхті й 
местичам (2 травня 1457 р.) та 
в Судебнику короля Казимира 
(29 лютого 1468 р.) згадують-
ся децькі як допоміжні органи 
у відправленні судочинства, на 
які покладалося й виконання рі-
шень суду [26, с. 50, 52]. 

 Другий період характери-
зується прийняттям Литовських 
статутів ХVІ ст., у зв’язку з чим 
виконання судових рішень по-
слідовно зазнало значних змін: 
у першому Литовському статуті 
1529 р. ще згадуються вижі (ст. 11 
розділу 1, ст. 4 розділу 13), 
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децькі (ст. 4 розділу 3), тіуни 
(ст. 5 розділу 3, ст. 3 розділу 
11) і пристави (ст. 3 розділу 11), 
яких можна вважати допоміж-
ними органами у відправленні 
правосуддя й виконанні судових 
рішень. Їх існування в цей пері-
од віддзеркалює спадкоємність 
правової традиції Київської Русі. 
У цей же період у «Статуті на во-
локи господаря короля у всьому 
великому князівстві Литовсько-
му» від 1 квітня 1557 р. поряд 
з децькими згадуються войти, 
яким належало бути присутніми 
в судах і «справедливости по-
дданому допомагати» (арт. 7) 
[26, с. 85].

Литовські статути 1566 р. й 
1588 р. передбачають існування 
при земських судах возного – 
спеціальної особи для виконан-
ня рішень суду. Можна вважа-
ти, що ця посада була відома 
польському праву й раніше. Зо-
крема, І.Й. Бойко доводить, що 
цей інститут було сформовано 
відповідно до Віслицького ста-
туту 1347 року ще в ХІV ст. за-
мість коморника. Він мав свою 
ієрархію: возні генеральні, воє-
водські, земські, повітові, грод-
ські [3, с. 519]. У науковій літе-
ратурі його характеризують як 
судового чиновника, що посідав 
чільне місце у державних судах 
[11, с. 62]. Він призначався во-
єводою за поданням земського 
суду і шляхти, складав присягу 
[9, с. 180]. Возний згадується в 

арт. 2 розділу 11, арт. 6 розділу 
14 Литовського статуту 1566 р., 
арт. 24 розділу 12 Литовського 
статуту 1588 р. [Див.: 26, с. 114, 
121, 133]. 

Виходячи із цих положень 
можемо зробити висновок, що 
возний, здійснюючи виконання 
судових рішень, відігравав зна-
чну роль у відправленні як кримі-
нального, так і цивільного право-
суддя. У кримінальних справах 
на нього покладалося: проведен-
ня огляду постраждалого, місця 
злочину, визначення розміру за-
подіяної шкоди. Возний викону-
вав і забезпечувальні функції: 
вручав виклик до суду або опри-
люднював його шляхом приби-
вання на дверях, забезпечував 
явку відповідача, в тому числі із 
застосуванням примусу, тощо. 
За рішенням суду він здійсню-
вав введення нових господарів 
у володіння нерухомим майном 
(землями, маєтками, будинка-
ми тощо), а також посвідчував 
публічно-правові дії приватних 
осіб, тобто виконував своєрідну 
посвідчувальну функцію. Статут 
установлював певні гарантії за-
безпечення діяльності возного: 
по-перше, його особа вважалася 
недоторканною, по-друге, за ви-
конання своїх обов’язків він отри-
мував відповідну винагороду від 
осіб, в інтересах яких діяв. 

Посада возного існувала 
на території України й після ви-
ходу її земель зі складу Вели-
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кого князівства Литовського і 
Речі Посполитої. Хронологічно 
функціонування цього інституту 
було пов’язано з правовою дією 
Литовських статутів. При цьому 
треба враховувати, що на те-
риторії України ці статути були 
основними збірниками права 
з ХІV ст. до 40-х років ХІХ ст. Їх 
норми послужили основними 
джерелами проектів у ході чис-
ленних спроб кодифікувати «ма-
лоросійські права» у ХVІІІ й ХІХ 
століттях [27, с. 641, 642].

Третій період історії інсти-
туту виконання судових рішень 
можна умовно назвати «козаць-
ким», оскільки він пов'язаний з 
існуванням Гетьманщини – ко-
зацької держави. У цю добу 
відносини у сфері виконання 
рішень суду впорядковувалися 
нормами різноманітних дже-
рел права: (а) звичаєвого, що 
склалося в попередні століття; 
(б) Литовських статутів; (в) маг-
дебурзького права; (г) договір-
них статей між царським урядом 
і Гетьманщиною; (д) Гетьман-
ських універсалів та інших актів.    

Характерною особливістю 
досліджуваного періоду було 
те, що судові рішення викону-
вали суд та адміністративні ор-
гани, до складу яких входили 
особи, які діяли за дорученням 
гетьмана [1, с. 7]. Наприклад, 
можна припустити, що рішення 
Генерального суду, який  діяв як 
вища інстанція для судової сис-

теми України, виконувалися під 
безпосереднім контролем геть-
мана за участі представників ге-
неральної старшини. Крім того, 
Генеральний суд контролював 
виконання рішень нижчих судів 
[8, с. 406]. Виконання рішень 
полкових судів, які розглядають-
ся як основна ланка судової сис-
теми, покладалося на полковий 
уряд або на нижчестоящих у ад-
міністративно-військовій ієрархії 
осіб і безпосередньо залежало 
від полковника, який мав ви-
рішальний вплив на діяльність 
цих судів [14, с. 85]. Відповід-
но, всі права щодо виконання 
рішень сотенних судів, які діяли 
на території сотень, належали 
сотенній старшині й сотнико-
ві. При цьому сотенні урядники 
самі вчиняли дії по забезпечен-
ню відправлення правосуддя  
й виконанню рішень судів – як 
своїх власних, так і вищестоя-
щих (полкових). Функціонували 
також сільські суди, виконання 
рішень яких покладалося на 
отамана, який разом із тим був 
і головою цього суду, або ж ви-
рок виконувала сама сільська 
громада. 

Отже, органів, на які покла-
далося б виконання судових рі-
шень, у цей період інституційно 
ще не існує. Обов’язки возного, 
посада якого була скасована 
разом із попередньою судовою 
системою, у другій половині 
XVII до першої половини XVIII 
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ст. виконували міські слуги [16, 
с. 486], полкові канцелярії  або 
дрібні шляхтичі й козаки, які зна-
ходилися в особистому услужін-
ні в полковника [5, с. 153].

Окремої уваги заслуговує 
посада осавула, що існувала 
в Запорізькій Січі, серед гене-
ральної старшини (генеральний 
осавул), у полковій і сотенній 
адміністрації. Дослідники ХІХ ст. 
визначали військового осавула 
Запорізької Січі як міністра юс-
тиції й поліції у війську, який се-
ред іншого розглядав скарги на 
місці, виконував вироки, органі-
зовував озброєне переслідуван-
ня злочинців [18, с. 612], поєд-
нуючи роль слідчого, виконавця 
вироків і поліційного чиновни-
ка [29, с. 142]. Серед широкого 
кола його обов’язків один з го-
ловних полягав у забезпеченні 
відправлення правосуддя й ви-
конання судових рішень. Нато-
мість на гетьманщині осавул за-
галом не мав окресленого кола 
обов’язків, однак можна вважа-
ти, що він переважно займався 
справами, пов’язаними із забез-
печенням відправлення право-
суддя, виконанням розшукових і 
слідчих функцій. За це осавули 
отримували грошове утримання 
з державної скарбниці.  

Проблеми тогочасного судоу-
строю й судочинства, у тому чис-
лі й виконання судових рішень, 
зумовили появу в 1743 р. збір-
ника «Права, за якими судиться 

малоросійський народ». При су-
дах підкоморському, земському 
і гродському передбачалося від-
родження посади возного, не пе-
редбаченої в системі козацьких 
судів. Ще в період його підготов-
ки розробники, розуміючи значу-
щість посади возного як органу 
виконання судових рішень, звер-
талися до гетьмана Апостола за 
роз’ясненнями деяких питань, 
пов’язаних з організацією цього 
інституту [12, c. 19, 20]. У назва-
ному збірнику ця посада віднесе-
на до «других персон, к суду над-
лежащих». Положення щодо них 
містились у главі 7 «Прав» під на-
звою «О судах, судиях и других 
персонах, к суду надлежащих, и 
о содержании правного порядка 
в делах судебных». Посада воз-
ного була виборною. При вступі 
на неї претенденти мали склада-
ти присягу встановленої форми. 
Згідно з «Правами» обов’язки 
возного можна поділити на 3 
відносно відокремлені групи: 
(1) щодо доставлення сторонам 
судових документів (указів, ін-
струкцій тощо); (2) щодо вико-
нання судових рішень у натурі 
й у частині майнових стягнень; 
(3) огляд і посвідчення майнової 
та фізичної шкоди. «Права» до-
сить чітко закріплювали право-
вий статус возного, який включав 
його права, обов’язки, гарантії їх 
виконання й відповідальність за 
невиконання або неналежне ви-
конання. У своїй діяльності ця 
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особа повністю підлягала від-
повідному суду. Таким чином, 
започаткований Литовськими 
статутами правовий інститут 
возного, на якого покладалося 
доставлення сторонам судових 
документів, виконання судових 
рішень і посвідчення юридично 
значущих фактів по справі (пе-
редусім, заподіяння шкоди), роз-
робники «Прав» спробували від-
новити більш ніж через століття 
після його ліквідації.

Збірник «Права, за якими 
судиться малоросійський на-
род» в оцінках дослідників за-
лишився «одним з найвидатні-
ших явищ української правничої 
думки» [20, c.200], але  офіцій-
но як законодавчий акт він не 
був прийнятий.

З метою вдосконалення су-
дової системи України Універ-
салом від 17.11.1760 р. Кири-
ло Розумовський запроваджив 
реформу судочинства й судо-
устрою. У цей період до питан-
ня щодо відродження інституту 
возних була привернута особли-
ва увага [15, с. 51], зокрема, 
що стосується їх виборів [15, c. 
65, 92], чисельності при судах і 
місця проживання [15, c. 103]. 
За наказом гетьмана Розумов-
ського Генеральний суд мав 
розробити для них інструкцію, 
«чтобы оные возные знали, как 
должность свою порядочно и 
безупустительно отправлять»,  і 
подати йому на апробацію.

Однак цей важливий інсти-
тут, як і нова (точніше, поновле-
на) судова система, проіснували 
на території України недовго. 
О.Ф. Кістяківський відмічає, 
що 20 років потому (в 1783 р.) 
на Малоросію було поширено 
«Учреждение о губерниях», а 
роком пізніше посади возних і 
подвойських були заміщені зем-
ськими ісправниками й городни-
чими згідно із цим законодавчим 
актом [12, с. 29-30]. 

Таким чином, наприкінці 
ХVІІІ – на початку ХІХ ст. розпо-
чинається новий період в історії 
виконання судових рішень, осно-
вна риса якого – впроваджен-
ня на території України судової 
системи й супутніх їй правових 
інститутів, що було притаманно 
Російській імперії в цілому.

Із введенням в дію «Учреж-
дения о губерниях» (1775 р.) й 
«Устава благочиния или поли-
цейского» (1782 р.), прийнятих 
за період правління Катерини 
ІІ, в Україні поширюється мо-
дель виконання судових рішень 
поліцією. На рівні повіту цим 
займався капітан-ісправник та 
його підлеглі. Причому ст. 245 
«Учреждения…» прямо вста-
новлювала, що «земський іс-
правник сам собою ні на кого не 
накладає пені або покарання, 
але це може вчинити суд за за-
конами». У містах ст. 30 «Уста-
ва…» встановлювала виключне 
право управи благочиння (тобто 
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поліції) приводити в дію повелін-
ня правління, рішення палат та 
інших судів. 

Найважливіше місце серед 
джерел російського права пер-
шої половини ХІХ ст. займав 
Звід законів Російської імперії, 
який набув чинності на терито-
рії України в 1835 р. [18, с. 304]. 
Питанням виконання судових 
рішень була присвячена окре-
ма книга Зводу під назвою «Про 
стягнення цивільні». Виконан-
ня рішень суду, як і вся інша 
діяльність щодо забезпечен-
ня відправлення правосуддя, 
доставки судових документів, 
збирання доказів, оцінки майна 
тощо, покладалася на поліцію. 
Як зазначає П.Ф. Щербина, полі-
цейський чиновник (як правило, 
малограмотний) був і слідчим, і 
суддею, і зберігачем земських 
інтересів [26, с. 64]. Таке злит-
тя судової й поліцейської влади 
особливо виразно виявлялося 
в організації й діяльності ниж-
чих земських судів, які очолю-
валися капітаном-ісправником і 
мали всю повноту влади в пові-
ті, в межах якого в особі цього 
органу повністю поєднувалася 
діяльність з адміністративно-
поліцейського управління, від-
правлення правосуддя й вико-
нання судових рішень.

Саме в такому вигляді ін-
ститут виконання рішень суду 
проіснував у законодавстві, що 
діяло в українських землях у 

складі Російської імперії, безпо-
середньо до Судової реформи 
1864 року.  

Спираючись на викладене, 
можемо зробити деякі висно-
вки. Історія законодавства про 
виконання рішень суду на укра-
їнських землях відлічується з іс-
нування Київської Русі. Залежно 
від меж дії нормативно-правових 
актів, які регламентували сус-
пільні відносини, можна виділи-
ти декілька етапів його розвитку. 
У межах цих періодів інститут 
виконання рішень суду зазна-
вав істотних змін. Історично пер-
шими органами виконання були 
княжі слуги – тіуни, вірники, меч-
ники, дітські, отроки та інші, які 
діяли в умовах, коли суд і князів-
ська адміністрація не розділя-
лися, а виконання рішень суду 
не відділялося від відправлення 
правосуддя.

За часів Литовських статутів 
з’являється перший відокремле-
ний і спеціалізований орган ви-
конання рішень і забезпечення 
діяльності судів – возний, який 
поєднував слідчі, посвідчуваль-
ні, виконавчі й забезпечувальні 
повноваження. У той же час ви-
конання в копних судах, а також 
у судах міст з магдебурзьким 
правом здійснювалося територі-
альними громадами.

У козацьку добу суди по-
єднуються з козацькою адмі-
ністрацією, якою і здійснюєть-
ся виконання судових рішень. 
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Основними органами виконання 
останніх у цей час виступають 
осавули, які діють як у Запорізь-
кій Січі, так і на рівні Генераль-
ного суду, полкових, сотенних 
і сільських судів. Питання про 
відновлення інституту возного 
постало при розробці «Прав, за 
якими судиться малоросійський 
народ», у яких статусу возно-
го приділена значна увага. За 
судовою реформою гетьмана 

Кирила Розумовського функції 
виконання судових рішень по-
кладалися на возного. 

З того часу, як на територію 
України поширилося законо-
давство, а разом з ним і судова 
й адміністративна система Ро-
сійської імперії, виконання су-
дових рішень покладається на 
поліцію. Такий порядок існував 
до проведення Судової рефор-
ми 1864 р.
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ГЕНЕЗИС ОРГАНОВ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕ-
НИЙ В УКРАИНЕ ДО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА 

Стеценко Н.С.

Автор изучает основные периоды истории организации и деятельности органов испол-
нения решений суда в Украине в контексте их законодательной регламентации до Судебной 
реформы 1864 г. Выделяются и характеризуются органы особенности исполнения решений суда 
в отдельные исторические периоды. Представлено собственное видение периодизации разви-
тия законодательства об исполнении решений суда в Украине с Х века до середины ХІХ века. 

Ключевые слова: исполнение судебных решений, органы исполнения решений суда, 
судебный пристав.

GENESIS OF BODIES OF EXECUTION OF JUDGEMENTS IN 
UKRAINE BEFORE JUDICIAL REFORM OF 1864 BY  

Stetsenko N.S.

The author studies the basic periods of history of the organization and activity of bodies of 
execution of judgements in Ukraine in a context of their legislative regulation before Judicial reform 
of 1864. Bodies, and also features of execution of judgements during the separate historical periods 
are allocated and characterized, own vision of a periodization of development of the legislation on 
execution of judgements in Ukraine with Х to middle ХІХ centuries is presented. 

Key words: execution of judgements, bodies of execution of judgements, возний, осавул, су-
довий the judicial offi cer.
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УДК 340.12 О.О. Рой, здобувач
Науково-дослідний інститут державного 

будівництва та місцевого самоврядування 
НАПрН України, м. Харків

РОЛЬ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 
В НОРМАТИВНОМУ ФОРМУВАННІ ІНСТИТУТУ

 ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

З моменту отримання Укра-
їною незалежності серед право-
знавців − теоретиків і представ-
ників вищих органів державної 
влади не сформувалося єдиної 
точки зору з приводу найбільш 
оптимальної,звичної для на-
шого суспільства форми дер-
жавного правління. Намагання 
втілити в життя конституційну 
реформу й крокувати в юри-
дичному й політичному на-
прямку наміченим нею шляхом 
служить яскравим свідченням 
того, що обсяги повноважень 
Президента України та його 
роль у реалізації народовлад-
дя лишаються досі не визначе-
ними, потребують ґрунтовних 
досліджень і лежать у пло-
щині юридико-філософського 
інтересу фахівців.

У даній статті зроблено 
спробу здійснити теоретико-
правовий аналіз онтологічної 
сутності глави держави крізь 
призму принципу правового по-
середництва, що презюмується 
як фундаментальний інструмент 

у побудові інститутів державної 
влади в демократичній державі.

Інститут правового посеред-
ництва у практичній проекції на 
суспільні відносини як окремий 
концепт практично ніколи не 
виділявся теоретиками права 
як самостійний об’єкт розгляду. 
Здебільшого, механізму право-
вого посередництва приділяли 
увагу вчені споріднених праву 
соціальних наук – конфлікто-
логії, соціології, філософії, по-
літології та ін. Ним цікавились 
у різні часи такі представники 
німецької класичної філософії, 
французьких, американських 
та британських суспільнознав-
чих і правових наук, як Р. Арон, 
Л. Альтюссер, Дж. Бьорнхем, 
Б. Браун, Г. В. Ф. Гегель, Т. Гоббс, 
Ф. Гіларі, А. Даллін, І. Кант, 
О. Конт, М. Каплан, Ф. О.М. Міньє, 
Г. О'Доннелл, К. Поппер, О. Тьєр-
рі, Д. Ротшильд, Ф. Крістофер, 
Б. Лестер, Д. Локк, Н., П. Меркл, 
Р. Макрідіс, Ш.-Л. Монтеск'є, 
Н. Макіавеллі, Б. Рассет, 
Р.Хілсмен, В. Шиллінг,У. Фолтс. 
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Ідеєю правового посеред-
ництва у законодавстві країн 
пострадянського простору, пра-
вові система яких будуються 
із урахуванням обраного наро-
дами демократичного вектора 
розвитку, опікувалися вітчиз-
няні вчені  В. К. Липинський, 
В. І. Вернадський, Л. Н. Васи-
льева, В. І. Нєчаєв, Л. М. Гера-
сіна, М. І. Панов, А. А. Деркач, 
В. М. Волошин, О. В. Горбань, 
Л. Є. Лаптєва, Д. В. Доленко, 
И. В. Бахлов, М. П. Гльобоч-
кін, А. Г. Філіпов, І. Г. Дудко, 
А. П. Бутенко, А. М. Ушков [Див.: 
1-7]. У більшості їх праць смисл 
посередництва виступає струк-
турним елементом у механіз-
мі розкриття проблем статусу 
функцій і форми існування таких 
інститутів держави, як прези-
дент, парламент, уряд, суд тощо.

Посередництво – це полі-
тико-правовий термін, що пев-
ною мірою легалізується в за-
конодавчому прояві, як через 
повноваження конкретних по-
садовців, так і функціональне 
призначення суб'єктів політики 
в цілому [1, с.87]. Оскільки в 
чистому вигляді політика – це 
сфера конкуренції у владі, що 
передбачає конфронтацію між 
формуючими її вертикаль по-
літичними силами, інститут по-
середництва постає одним з 
ключових для проведення дер-
жавної й соціально-правової 
політики. 

Роль посередництва як ін-
струмента й основної функції 
керівника держави прослідкову-
ється з часів зародження древніх 
держав, де їх правитель вважав-
ся перш за все посередником 
між Небом і людьми і виступав 
арбітром (суддею) у вирішенні 
спорів між останніми. Визнава-
лося, що влада народних кер-
маничів  надається Богом (тобто 
сакральною) і не підлягає  кри-
тиці чи сумніву, а рішення, що 
ними приймалися, ставали пре-
цедентами й формували  тодіш-
нє право поряд з положеннями 
Святих писань. Право за тих 
часів, як продукт арбітражної ді-
яльності носіїв влади, набувало 
функцій медіативного інстру-
ментарію універсальної дії в ін-
тересах більшості. 

Перехід до республікан-
ських державних утворень світ-
ського типу (згодом демократич-
ного спрямування) спричинив 
те, що модель правотворення 
«старого світу», в якій загаль-
новизнаною, беззаперечною 
константою була легітимність 
волі імператора (жреців) вна-
слідок Божого благословення, 
наклалася на систему, в якій 
зазначений функціональний 
елемент був недостатньо ар-
гументований за своєю силою. 
Його легітимність будується на 
механізмі, в якому «свавіллям 
сильнішого (більшості) потура-
ється свавілля слабшого (мен-
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шості)» (визначення права за І. 
Кантом) [Цит. за: 5, с. 46]. Окрес-
лена проблематика  актуалізує 
предмет дослідження, підво-
дячи сучасну правову науку до 
переосмислення ролі сучасних 
державно-правових інституцій (і 
президента, зокрема) в контек-
сті їх посередницького начала.

Потреба вивчення інституту 
президентства отримала осо-
бливої актуальності за сучасних 
умов у зв'язку з третьою хвилею 
демократизації, що охопила дер-
жави Центральної і Східної Єв-
ропи й республіки колишнього 
СРСР. У цих країнах відбулося 
знищення старої тоталітарної 
політичної системи й розпоча-
лося формування нової, одним з 
основних елементів якої є інсти-
тут президентства. Актуально й 
гостро постала проблема полі-
тико-правової взаємодії Прези-
дента з основними державними 
органами, визначення місця його 
інституту в системі поділу влади.

Термін «президент» похо-
дить від латинського рrаеsіdеns, 
що буквально означає «сидячий 
спереду», тобто незалежну осо-
бу, посередника. В  античні часи 
президентом називали голову-
ючого на різних зборах. Це його 
первісне значення і згодом було 
вкладено в таку посаду, як пре-
зидент Сенату. 

Проте, в сучасному розумін-
ні термін «президент» як глава 
держави почав уживатися тільки 

з ХVІІІ ст., коли було засновано 
інститут президентства у США. 
Уперше питання про введення 
поста президента обговорюва-
лося в 1787 р. на Конституцій-
ному конвенті у Філадельфії при 
розробці  Конституції США. До 
цього існував монархічний спо-
сіб організації верховної влади 
в державі з характерними риса-
ми спадковості трону, довічного 
строку перебування при владі й 
необмеженими повноваження-
ми монарха. Але цей спосіб вия-
вився неприйнятним для північ-
но-американських штатів, де за 
допомогою британської корони 
була виплекана стійка ворожість 
до ніким і нічим не обмеженої 
влади монарха. Отже, модель 
президентської республіки США 
стала зразком для інших дер-
жав, хоча вони здійснювали 
власне державне будівництво 
за різними сценаріями, що зу-
мовлено насамперед їх геополі-
тичною неодноманітністю. 

Однак для багатьох із них 
цілком природним було те, що 
поступово монархічним принци-
пам організації влади поступово 
почали протиставлятися демо-
кратичні стандарти республіки, 
фундаментальними принципа-
ми яких слід вважати:

− функціонування одноосіб-
ного й колегіального глави дер-
жави − президента й парламенту;

− парламент представляє 
законодавчу владу;
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− завдання президента − 
очолювати виконавчу владу 
(хоча це характерно не для всіх 
типів республік);

− виборність на певний 
строк глави держави та інших 
верховних органів державної 
влади. (президент і парламент 
обираються народом на відпо-
відний строк);

− юридична відповідальність 
глави держави (право парла-
менту звільнювати президента 
з посади за тяжкі злочини проти 
держави шляхом імпічменту;

− у передбачених конститу-
цією випадках право представ-
ляти й виступати від імені дер-
жави має президент  [4, с. 57] .

Експерименти з формою 
правління проводилися в різних 
країнах, іноді набуваючи на-
віть  діаметрально протилежних 
результатів. Це й повернення 
республік і  до монархії, й до 
диктатури, і виникнення різних 
варіантів республіканської сис-
теми правління тощо. Першими, 
хто обрав шлях США в установ-
ленні президентури, були країни 
Латинської Америки. Уже у пер-
шій половині XIX ст. під впливом 
північного сусіда в багатьох з них 
було введено посаду президен-
та. Як сказав Лабульє, «амери-
канська Конституція – це матір, 
яка населила своїми дітьми всю 
Америку, і всі діти на неї схожі» 
[Цит. за: 3. с. 67]. Але як у Ла-
тинській Америці, так і в Африці 

насадження республіканських 
цінностей призвело до бурхли-
вої реакції на це нововведення з 
боку суспільства. Так, за чверть 
століття (до 1987 р.) в Африці 
нараховується понад 60 вдалих і 
близько 70 невдалих політичних 
переворотів, у процесі яких 69 
глав держав та урядів були усу-
нені насильницьким шляхом, 21 
з них убито або страчено. За під-
рахунками американського полі-
толога Д.С. Пальміра, у багатьох 
країнах Латинської Америки за 
1810 – 1980 рр. здійснено майже 
25 переворотів, у 20 країнах – по-
над  300, а всього – понад 600. 
В одній тільки Болівії з моменту 
створення цієї держави до 1986 
р. відбулося понад 190 військо-
вий переворотів [Цит. за: 7, с. 9]. 

Аналіз причин такого роз-
гортання подій свідчить, що у 
вказаних країнах, на відміну від 
ситуації із зародженням демо-
кратії у США, президенти мо-
лодих республік не відігравали 
посередницької ролі між конф-
ронтуючими політичними група-
ми, а приймали одну зі сторін 
(приміром, позицію тієї чи іншої 
народності чи правлячого роду 
в країнах Африки), керуючись 
власними інтересами.

Першими президентськими 
республіками в Європі стали в 
1848 р. Швейцарія і Франція. 

Конституція Франції в 1848 р. 
першою проголосила респу-
бліку на чолі з президентом. 
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«Оскільки проголошувалися 
вимоги про створення єдиної 
законодавчої палати для по-
силення виконавчої вертикалі, 
було також введено посаду пре-
зидента – одноособового глави 
виконавчої влади» [Цит. за: 2, с. 
44]. Установчі Збори запозичили 
норми, що регламентують пра-
вовий статус другого президента 
Французької республіки, майже 
повністю ідентичні із законо-
давством США. Глава держави 
наділявся величезною владою: 
правом законодавчої ініціативи, 
нового обговорення закону, про-
мульговувати закони, призна-
чати міністрів, чиновників, офі-
церів. Для більшого авторитету 
новоствореного інституту було 
вирішено обирати його (на відмі-
ну від США) всенародним голо-
суванням. Це приклад того, коли 
в конфронтаційну систему вво-
диться посередницький елемент 
для врівноваження її в цілому. 

У Швейцарії не було носія 
виконавчої влади, який стояв 
би окремо від уряду, що дозво-
лило вести мову про існування 
там так званої «колективного 
президента». Таке поєднання в 
одних руках функцій президента 
республіки й міністерського ка-
бінету не знайшли різкого про-
яву саме в силу тієї обставини, 
що ця держава не знала парла-
ментаризму в його англо-фран-
цузькому вираженні,  вотумів 
недовіри з боку парламенту, до-

строкового розпуску останнього. 
Природно, що тут не відчувало-
ся необхідності функціонування 
центру, незалежного від випад-
ковостей і нестабільності пар-
ламентської більшості. Однак 
саме виникнення перелічених 
проблем у вищих органах дер-
жавної влади викликали до жит-
тя інститут парламентаризму, по 
суті, вищого арбітра між двома 
гілками влади [Цит. за: 2, с. 77].

Світова практика знає чис-
ленні спроби відмовитися від 
формального визнання посади 
одноособового глави держави і 
тлумачити цю важливу офіційну 
посаду як колегіальну, що най-
частіше набирає форми регент-
ської або федеральної ради. 
Це говорить про визнання посе-
редницької функції президента 
основної, формуючої. Водночас 
слід визнати, що в більшості 
сучасних країн давно офіційно 
визнаним є інститут одноосо-
бового глави держави, яким і є 
президент або монарх [Цит. за: 
6, с. 10].

Як показує світова практика, 
що для стабільності конституцій-
ного ладу, узгодженого функціо-
нування державного механізму, 
вищого представництва в між-
народних відносинах інститут 
глави держави стає об’єктивно 
необхідним. Тому президент у 
сучасних республіках і наділя-
ється, як правило, широкими 
повноваженнями у сфері вза-
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ємовідносин із законодавчою, 
виконавчою й судовою гілками 
влад, і виступає на міжнародній 
арені своєрідним арбітром між 
ними, символом єдності дер-
жави, її офіційним представни-
ком. Глава держави забезпечує 
діяльність державних інститу-
цій у режимі конструктивного 
співробітництва, спрямовує зу-
силля різних органів влади на 
розв’язання актуальних про-
блем країни. 

Визнання президента Украї-
ни главою держави має суттєве 
значення. Саме в такому аспекті 
й закріплені, зокрема, його  по-
вноваження. Згідно з Консти-
туцією (ст. 102), він є не тільки 
главою держави й виступає від 
її імені, а й гарантом державно-
го суверенітету й територіальної 
цілісності країни, додержання її 
Основного Закону, прав та сво-
бод людини і громадянина.

Як свідчить історичний до-
свід демократичних держав За-
хідної Європи й Північної Аме-
рики, спостерігається певна 
залежність між формою прав-
ління й демократичною стабіль-
ністю, успіхом політичних та 
економічних реформ. Особли-
вості організації взаємовідносин 
законодавчої й виконавчої гілок 
влади часто знаходяться в цен-
трі уваги громадської думки й 
виступають предметом наукових 
досліджень. Останнім часом (піс-
ля розпаду Радянського Союзу 

й демократичних перетворень у 
низці країн Східної й Південної 
Європи) політологічні дискусії зо-
середжуються на виборі між пар-
ламентською і президентською 
формами правління.

Дослідження зазначеної 
проблематики й досвіду країн 
цього регіону мають практич-
ну цінність, є актуальними для 
України, особливо з огляду на 
суперечки навколо найбільш 
оптимальної форми правління в 
Україні, що лягли в основу кон-
ституційних реформ 2004-2010 
рр. Після політичної реформи 
2004 р. Конституція України ви-
ходила з того, що Президент не 
належить до виконавчої гілки 
державної влади. У той же час 
його повноваження сформульо-
вані в оновленому Основному 
Законів в такий спосіб, що це ви-
магає від Президента політичної 
відповідальності за діяльність 
поданих ним на затверджен-
ня Вер¬ховною Радою України 
кандидатур окремих членів Ка-
бінету Міністрів, Голови Служби 
безпеки України, а також при-
значених ним голів місцевих 
державних адміністрацій.

Світовий досвід підтвер-
джує, що нормальному пред-
ставництву держави у вну-
трішній політиці й міжнародних 
відносинах більше відповідає 
ситуація, коли президент воло-
діє статусом глави держави, а 
не просто вищої посадової осо-
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би або глави виконавчої влади. 
Слід врахувати й те, що важ-
ливим завданням президента 
будь-якої країни є забезпечення 
діяльності органів державної 
влади, держапарату в межах 
відповідного стратегічного век-
тора, політичного курсу. 

Політична позиція пре-
зидента, як уже зазначалося, 
часто нагадує роль політичного 
арбітра у взаємовідносинах між 
окремими гілками й органами 
державної влади. Це особливо 
помітно у випадках, коли пре-
зидент обирається на свій пост 
не парламентом, а всенародним 
голосуванням (Франція, Порту-
галія, Болгарія, Польща). У ціло-
му ж визнання президента гла-
вою держави є традиційним у 
конституціях багатьох країн сві-
ту. Подібна характеристика пре-
зидентів міститься, наприклад, 
у конституціях РФ, Казахстану, 
Республіки Молдова та ін. Пра-
вовий аналіз вітчизняного Осно-
вного Закону дає підстави для 
висновку, що Президент України 
посідає особливе місце в систе-
мі органів державної влади й не 
належить виключно до жодної з 
гілок останньої, про що йдеться 
у ст. 6 Конституції. 

Президент України, знову 
дозволимо собі повторитися, є 
гарантом дотримання Консти-
туції, суттєво впливаючи на ре-
жим стабільності закріплених у 
державі конституційного ладу й 

законності, забезпечення прав 
людини і громадянина, утвер-
дження конституціоналізму в 
цілому. Повноваження Прези-
дента України полягають у тому, 
що він несе персональну відпо-
відальність за узгоджену безпе-
рервну роботу механізмів захис-
ту Конституції, прав та свобод 
людини і громадянина, за вжит-
тя заходів щодо ефективного 
функціонування всіх владних 
державних структур у конститу-
ційному режимі. Іншими слова-
ми, він виступає арбітром між 
ресурсами впливу різних гілок 
державної влади в процесі її 
здійснення. 

Аналіз статей Основного За-
кону країни, присвячених ком-
петенції Президента, за С. Г. 
Серьогіною, надав можливості 
згрупувати його повноваження 
за специфікою предметів віда-
ння, серед яких повноваження 
у сферах : (а) державного будів-
ництва, (б) законодавчої діяль-
ності, (в) дотримання конститу-
ційної законності, (г) оборони й 
національної безпеки, (д) забез-
печення основних прав і свобод 
громадян, (е) зовнішньої полі-
тики й міжнародних відносин, 
(є) нагородної політики. Наведе-
на класифікація є, безумовно, 
дещо умовною, але дозволяє 
досить чітко уявити роль глави 
держави у впорядкуванні різно-
манітних суспільно-політичних 
відносин.
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На підставі аналізу поглядів 
державознавців, висловлених у 
юридичній літературі на співвід-
ношення функцій і компетенції 
державних органів, С. Г. Серьо-
гіна доходить висновку, що саме 
через компетенцію реалізуються 
функції органу, причому останні 
ніби розкладаються на елемен-
тарні складники. Компетенція 
останнього є похідною від його 
функцій, рухомішою за обсягом; 
водночас його функції органу 
виявляються саме через сукуп-
ність усіх елементів компетенції. 

Тож, низку закріплених в 
Конституції України функцій 
Президента можна назвати  по-
середницькими.  

З огляду на висловлене, пи-
тання про функції глави держави 
зводиться, по суті, до визначен-
ня місця й ролі Президента в сис-
темі вищих органів держави. За-
уважимо, що теорія Ш.Монтеск’є 
виявляється непридатною для 
вирішення проблеми функцій 
Президента України, оскільки в 
його концепції поділу влади гла-
ві держави (монарху) ввірялася і 
влада виконавча, а Конституція 
України 1996 р. не включає Пре-
зидента в жодну з тріад влади. 
На думку С. Г. Серьогіної, в да-
ному випадку більш прийнятною 
є теорія «упокорюючої» («врів-
новажуючої») влади, розвинена 
французьким державознавцем 
Б. Констаном, інтерпретована 
німецькими мислителями Г. Геге-

лем і Л. фон Штейном і підтрима-
на дореволюційними російськи-
ми конституціоналістами Ф.Ф. 
Кокошкіним і Н.А. Захаровим. 
Владі, здатній упорядковувати 
дії різних гілок влади, належить 
бути дійсно незалежною, авто-
ритетною й нейтральною сто-
совно їх усіх, і цим вимогам най-
повніше відповідає саме глава 
держави. Головні повноваження 
Президента України повинні за-
безпечити організаційну й функ-
ціональну єдність державної 
влади, що діє на засадах і на 
виконання Конституції, яка осно-
вним обов’язком держави про-
голошує утвердження й забезпе-
чення прав і свобод людини.

Ґрунтовний аналіз та уза-
гальнення природи функцій 
глави держави, здійснені наве-
деними науковцями, їх спроби 
обґрунтувати причини тенден-
ційності процесів, що супрово-
джували формування держав-
ності в країнах світу, надали 
право ще раз підкреслити важ-
ливість ролі, яку відіграє посе-
редництво як принцип і функція 
в нормативному відбитті меха-
нізмів функціонування інститутів 
президентства в демократичних 
державах. У перебігу активної 
політичної боротьби й дискусій 
на концептуально-теоретично-
му рівні народи були свідками 
виникнення різних систем прав-
ління – від парламентських до 
президентських демократій. У 
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деяких випадках формальна 
влада концентрувалася в руках 
президента, а парламентська й 
судова обмежувалися до такого 
рівня, що цю систему правління 
важко назвати демократичною. 
Порівняння різних систем прав-
ління в країнах Центральної,  
Східної й Південної Європи ви-
являє дві тенденції: чим більш 
президентськими і менш парла-
ментськими вони є, тим вища 
ймовірність того, що вони ста-
нуть авторитарними. 

Отже, суперечки про доціль-
ність вибору тієї чи іншої форми 
правління в Україні несуть цілком 
виправдане політико-теоретич-
не навантаження для майбуття 
українського народу. Викорис-
тання наведених знань у прак-
тичній площині – доволі важливе 
завданням. Це запорука форму-
вання нормативних підвалин, які 
забезпечують ефективність здій-

снення компетенцій і наділених 
народом повноважень, органа-
ми, які функціонують у публічних 
інтересах, а не задля зрощуван-
ня сил, які не вписуються гармо-
нійно в цілісну систему держави. 
Визнання принципу посеред-
ництва (як і будь-якого іншого 
принципу) як фундаментально-
го, дозволяє знайти точку відліку 
для формування чи коригування 
всієї законодавчої бази, що об-
слуговує всі державні інституції, 
має методологічне значення. Та-
ким чином, застосування прямої 
дії принципу посередництва до-
зволить з максимальним ступе-
нем науковості побудувати тео-
ретичну модель функціонування 
державних органів і сформувати 
стратегію розвитку держави в 
часі поза межами позбавлених 
наукових засад векторів впливу 
учасників політичних змагань за 
владу.     
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РОЛЬ ПРИНЦИПА ПРАВОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
В НОРМАТИВНОМ ФОРМИРОВАНИИ ИНСТИТУТА ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Рой О.О.

В статье поднимается вопрос о роли принципа правового посредничества в процес-
се формирования института главы государства в демократическом обществе. Действие 
посредничества освещается на разных уровнях реализации, подчеркивается его теоре-
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тико-прикладной аспект. Посредничество в качестве принципа утверждается в статье как 
векторный концепт развития правовой системы Украины, правовых систем других демокра-
тий современности.

Ключевые слова: посредничество, медиация, президент, демократия.

THE ROLE OF THE PRINCIPLE OF LEGAL MEDIATION 
IN THE FORMATION OF THE PRESIDENTIAL INSTITUTION

 IN A DEMOCRATIC STATE
Roi O.O.

The article goes on the principle of legal mediation role in the formation of president institution 
in a democratic society. The action highlights the mediation at different levels of implementation, 
the weight of justifying research, its theoretical and applied aspects. Mediation as a principle was 
confi rmed in the article as a vector concept of Ukraine's legal system, legal systems of other мoder 
democracies.
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Національний університет «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

СПЕЦИФІКА МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Розвиток України як демо-
кратичної, правової, соціальної 
держави, пошуки дійової систе-
ми муніципального управління 
зумовлюють необхідність погли-
бленого аналізу питань організа-
ції й діяльності органів місцево-
го самоврядування й вимагають 
здійснення більш активних кро-
ків до вдосконалення їх право-
вого регулювання.

Вектором муніципальної ре-
форми в Україні має стати перш 
за все запровадження належ-
ного громадського контролю за 
діяльністю органів і посадових 

осіб місцевого самоврядуван-
ня, а також визначення чітких 
підстав і механізмів реалізації 
муніципально-правової відпові-
дальності.

Дослідженням проблемати-
ки юридичної відповідальності 
органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування займалися 
українські вчені О.В. Батанов, 
О.Ю. Лялюк, О.Г. Остапенко, 
В.Ф. Погорілко, О.Ф. Фрицький 
[Див.: 2; 6–8], у роботах яких ана-
лізувалася сутність зазначених 
питань у цілому, розглядалися її 
види й деякі аспекти реалізації 
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муніципально-правової відпові-
дальності, але лише опосеред-
ковано, здебільшого при вивчен-
ні її різновидів щодо посадовців 
публічної влади. Детального роз-
гляду цього правового інституту 
в Україні, зокрема, цілісного, по-
глибленого розкриття його спе-
цифіки, ще не провадилось.

У російській правовій на-
уці проблематика муніципаль-
но-правової відповідальнос-
ті знайшла відбиття в працях 
І.О. Алексєєва, М.С. Долгополо-
вої, А.О. Кондрашова, М.М. Чер-
ногора, О.П. Чиркова, К.С. Шу-
гріної [Див.: 1; 4; 5; 9–11] та ін. 
Цими науковцями напрацьова-
но значний обсяг теоретичного 
матеріалу стосовно муніципаль-
но-правової відповідальності й 
особливостей її втілення в жит-
тя в Російській Федерації. Їх здо-
бутки можуть бути використані у 
процесі наукового осмислення й 
розробки пропозицій щодо опти-
мізації правової регламентації 
засад муніципального будівни-
цтва в Україні.

Метою даної статті є висвіт-
лення специфічних рис муніци-
пально-правової відповідаль-
ності, які вирізняють її з-поміж 
інших суміжних видів юридичної 
відповідальності органів і по-
садовців місцевого самовряду-
вання, а також обґрунтування 
необхідності виокремлення цьо-
го правового інституту в націо-
нальній системі права.

У теорії муніципального пра-
ва муніципально-правова відпо-
відальність трактується як різно-
вид юридичної відповідальності 
органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування і співвідносить-
ся з нею, як окреме й загальне 
[Див.: 4; 6; 8; 9; 11]. Як і будь-
якому іншому виду юридичної 
відповідальності, їй притаман-
ні всі загальні ознаки, зокрема: 
(а) вона врегульована нормами 
права, (б) становить собою пев-
ний вид правовідносин, елемен-
тами якого є об’єкт, суб’єкт і зміст, 
(в) наступає в результаті вчинен-
ня правопорушення, (г) полягає 
в застосуванні негативних на-
слідків до правопорушника – му-
ніципальних санкцій тощо. Про-
те існує певна специфіка, яка 
вирізняє муніципально-правову 
відповідальність серед інших ви-
дів юридичної відповідальності 
зазначених суб’єктів. Це в першу 
чергу зумовлено особливостями 
муніципально-правових відносин 
і муніципально-правових норм.

Муніципально-правова від-
повідальність покликана забез-
печити розвиток територій шля-
хом установлення негативних 
наслідків (санкцій) за невико-
нання або неналежне виконан-
ня органами й посадовими осо-
бами місцевого самоврядування 
покладених на них обов’язків 
з вирішення питань місцевого 
значення і здійснення повнова-
жень, переданих територіальни-
ми громадами даним суб’єктам.
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На відміну від кримінальної, 
адміністративної, фінансової й 
конституційно-правової відпо-
відальності органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування, 
при притягненні до муніципаль-
но-правової відповідальності 
правопорушник відповідає на-
самперед не перед державою, 
а перед територіальною грома-
дою. І саме вона або обрані нею 
орган чи посадова особа місце-
вого самоврядування притягує 
правопорушника до вказаної 
відповідальності, хоча й держа-
ва теж може брати участь у цих 
правовідносинах.

Характер правовідносин по 
застосуванню муніципально-
правових санкцій є доволі спе-
цифічним. Це зумовлено, по-
перше, обов’язковою участю в 
даних правовідносинах органів і 
посадових осіб місцевого само-
врядування, по-друге, підставою 
притягнення до муніципально-
правової відповідальності, якою 
є дії або бездіяльність саме ор-
гану чи посадовця цієї структури.

Однією з особливостей роз-
глядуваної нами відповідаль-
ності виступає мета її існування, 
яка полягає в тому, щоб забез-
печити залежність органів і по-
садових осіб місцевого само-
врядування від первинного й 
основного суб’єкта останнього – 
територіальної громади. Це ви-
пливає з того, що за законо-
давством України цей інститут 

визначається правом терито-
ріальної громади самостійно 
або під відповідальність органів 
і посадовців місцевого само-
врядування вирішувати питан-
ня місцевого значення в межах 
Конституції й законів України [3; 
1997. – № 24. – Ст. 170]. Оскіль-
ки ж майже вся діяльність при 
цьому здійснюється за допо-
могою органів і посадових осіб 
місцевого самоврядування, то 
одним з найголовніших завдань 
його гарантування є забезпечен-
ня залежності похідних суб’єктів 
від первинного.

У правовідносинах із засто-
сування муніципально-правової 
відповідальності беруть участь 
2 групи суб’єктів: (а) особи, яких 
притягують до відповідальності, 
й (б) особи, які вправі накладати 
муніципальні санкції на право-
порушників.

Перша група суб’єктів – це 
правопорушники муніципальних 
норм. За чинним вітчизняним за-
конодавством ними можуть бути 
лише органи чи посадові особи 
місцевого самоврядування, за 
винятком його первинного орга-
ну – територіальної громади. До 
другої належать органи й особи, 
перед якими відповідає право-
порушник за власні дії чи без-
діяльність і які контролюють та 
оцінюють останні. М.М. Черно-
гор називає їх суб'єктами юрис-
дикції, які вирішують питання за-
стосування санкцій [9, c. 42]. Ця 
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група представлена передусім 
територіальною громадою як 
первинним суб’єктом місцево-
го самоврядування. Саме вона 
відіграє першочергову роль у 
застосуванні муніципально-пра-
вових санкцій до порушників за-
значених норм, оскільки відпо-
відно до законодавства України 
їй належать повноваження по 
здійсненню місцевого самовря-
дування. Територіальна грома-
да делегує деякі повноваження 
іншим органам останнього, і в 
такий спосіб вони набувають 
статусу осіб, які можуть накла-
дати муніципальні санкції.

Субсидіарну роль у цих пра-
вовідносинах може відігравати 
держава в особі своїх органів, 
зокрема, органів законодав-
чої й судової гілок влади, хоча, 
пріоритетне значення в даному 
процесі має належати судам. Як 
слушно підкреслює О.Г. Оста-
пенко, «в умовах правової дер-
жави встановлення фактів му-
ніципальних правопорушень є 
прерогативою судової гілки вла-
ди за зверненням відповідних 
органів» [8, c. 100].

До специфічних рис му-
ніципально-правової відпові-
дальності можна віднести її по-
літико-правовий характер. На 
думку М.М. Черногора, переду-
мови й підстави для втрати до-
віри територіальної громади до 
органу чи посадовців місцевого 
самоврядування досить часто 

мають моральне або політичне 
забарвлення [9, с. 38], що й по-
яснює політичне спрямування 
відповідальності. Проте засади 
муніципально-правової відпо-
відальності мають бути закрі-
плені за допомогою норм права. 
Усе це зумовлює особливості й 
муніципального правопорушен-
ня, яке є підставою для засто-
сування останньої. З погляду 
О.Ю. Лялюка, підставою для 
цього є настання юридично зна-
чущого факту [6, с. 77]. За сло-
вами К.С. Шугріної, ним слід вва-
жати втрату довіри, внаслідок 
чого можливе відкликання (від-
ставка) обраного (призначено-
го) посадовця або депутата, ви-
раження недовіри, дострокове 
припинення їх повноважень або 
взагалі розпуск органу місцево-
го самоврядування [11, с. 293]. 
Однак О.Ю. Лялюк пропонує 
визнати підставою муніципаль-
но-правової відповідальності 
негативну дію чи бездіяльність 
органів або посадових осіб міс-
цевого самоврядування [6, с. 
77], тобто юридичний факт не-
гативного характеру.

На наше переконання, такою 
підставою (тобто муніципальним 
правопорушенням) слід визнати 
не лише юридичний факт, а й 
так званий фактичний склад – 
сукупність юридичних фактів, 
оскільки вчинення негативної 
дії або неправомірна бездіяль-
ність зазначених суб’єктів може 
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й не породжувати муніципаль-
но-правової відповідальності. 
Наприклад, до втрати довіри як 
прояву волевиявлення терито-
ріальної громади, що неминуче 
має наслідком притягнення їх до 
муніципально-правової відпові-
дальності, може передувати не 
тільки негативна дія чи бездіяль-
ність. Отже, такому юридичному 
факту, як втрата довіри, може 
передувати ще один або декіль-
ка подібних юридичних фактів 
негативного спрямування, які й 
становлять підґрунтя для втрати 
довіри територіальною громади. 

Таким чином, створюється 
фактичний склад, який і викли-
кає застосування муніципаль-
но-правової відповідальності 
(наприклад, у формі відкликан-
ня обраної посадової особи). 
Водночас, слід зазначити, що 
не всі прояви таких негативних 
дій чи бездіяльності і не завжди 
мають наслідком втрату довіри 
територіальною громадою до 
органу чи посадовця місцевого 
самоврядування, що є ще одним 
свідченням і підтвердженням 
політико-правового характеру 
досліджуваної відповідальнос-
ті. Саме в цьому й виявляються 
особливості і складність поряд-
ку застосування останньої.

Порядок притягнення до 
муніципально-правової відпо-
відальності та інші питання її 
застосування регулюється нор-
мами муніципального права, які 

містяться не лише в Конститу-
ції і законах України, а й у під-
законних нормативно-правових 
актах, у тому числі локальних, 
зокрема, статутах територіаль-
них громад і регламентах орга-
нів місцевого самоврядування. 
О.Ю. Лялюк зазначає, що в разі 
притягнення правопорушників 
до муніципальної відповідаль-
ності правозастосовний акт при-
ймається, як правило, у формі 
рішення відповідної виборчої ко-
місії. Однак такі форми непооди-
нокі, тому слід окремо виділити 
(а) судові рішення, (б) рішення 
профільного комітету Верховної 
Ради України, (в) постанови 
Верховної Ради України, (г) інші 
процедурні акти [6, c. 78].

Муніципально-правова від-
повідальність – це динамічний 
правовий інститут. З його розви-
тком і вдосконаленням можуть 
виникати й інші специфічні риси, 
що будуть уточнювати й допо-
внювати загальне уявлення про 
її сутність і зміст.

Підсумувавши вищевикла-
дені специфічні риси муніци-
пально-правової відповідальнос-
ті, доходимо висновку, що вона 
суттєво відрізняється від інших 
видів юридичної відповідальнос-
ті органів і посадових осіб міс-
цевого самоврядування, й може 
бути визнана самостійним видом 
юридичної відповідальності. Вва-
жаємо, що її положення слід по-
містити в статтях окремого розді-
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лу майбутнього Муніципального 
кодексу України, приміром, під 
назвою «Відповідальність орга-
нів і посадових осіб місцевого 
самоврядування в Україні». У 
ньому необхідно детально закрі-
пити види цієї відповідальності, 
санкції й умови їх застосуван-
ня, механізм їх реалізації тощо. 
Створення такого єдиного нор-
мативно-правового акта надасть 
змогу уникнути можливих колізій 
і неточностей у правовому забез-
печенні діяльності місцевого са-
моврядування в Україні.

Наявність законодавчо закрі-
плених, всебічно, повно й послі-
довно теоретично досліджених і 
виважених положень юридичної 
відповідальності органів та по-
садових осіб місцевого само-
врядування – необхідна умова 
ефективного функціонування 
всієї системи місцевого самовря-
дування. Лише встановивши чіткі 
нормативні приписи, можна спо-
діватися на розвиток місцевого 
самоврядування, а також на під-
вищення рівня життя й добробуту 
жителів територіальної громади.
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СПЕЦИФИКА МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ
Саливон Г.И.

В статье исследуются основные специфические черты муниципально-правовой ответ-
ственности. Анализируются ее цель и назначение, политико-правовой характер, субъектный 
состав правоотношений по применению этого вида ответственности, муниципальное право-
нарушение как основание муниципально-правовой ответственности. Приведены некоторые 
направления усовершенствования этого правового института муниципального права.

Ключевые слова: ответственность, ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципально-правовая ответственность, субъекты муниципально-
правовой ответственности, основание муниципально-правовой ответственности.
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PECULIARITIES OF MUNICIPAL LIABILITY IN UKRAINE
Salivon G.I.

The main specifi c features of municipal liability have been investigated in the article. The aim 
and purpose of municipal liability, its political and legal nature, composition of subjects and grounds 
for this kind of liability have been analyzed. Some directions of further improvement of this legal 
institute of municipal law have been given in the article.
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ПРАВОВА ОСНОВА РЕЄСТРАЦІЇ ВИБОРЦІВ В УКРАЇНІ

няній правовій науці, питання 
реєстрації виборців вимагають 
фрагментарного вивчення. Окре-
мі їх аспекти висвітлені у працях 
таких учених, як Н.В. Богашева, 
В.М. Кампо, Ю.Б. Ключковський, 
М.І. Коваль, В.Ф. Погорілко, 
С.Г. Серьогіна, М.І. Ставнійчук, 
Т.В. Стешенко, Ж.І. Усенко-Чор-
на, О.П. Шумляк та ін. 

Мета даної публікації – комп-
лексний аналіз правових засад 
реєстрації виборців в Україні й 
визначення ролі її елементів у 
регулятивному механізмі цього 
процесу.

Правову основу реєстрації 
виборців в Україні становить 
система юридичних норм – 
конституційних, законодавчих і 

Відповідальне ставлення 
держави до забезпечення ви-
борчих прав громадян України 
на засадах верховенства права 
зумовлює необхідність форму-
вання повної, достатньої, дійової 
й системної правової основи ре-
єстрації виборців. Проте сьогодні 
нормативне регулювання відно-
син електоральної реєстрації є 
недостатньо впорядкованим, час-
то взаємно неузгодженим. Це ви-
значає важливість, актуальність 
дослідження питань правових 
підвалин реєстрації, особливо за 
умов системного оновлення ви-
борчого законодавства України.

Незважаючи на те, що вибор-
ча проблематика є однією з най-
більш досліджуваних у вітчиз-
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норм підзаконних актів. Хоча ін-
ститут реєстрації виборців і не 
знайшов свого безпосередньо-
го закріплення в тексті Консти-
туції України, це не виключає 
останню з  його правових засад 
і не зменшує ролі конституцій-
них норм у механізмі правового 
регламентування відповідних 
суспільних відносин [2; 1996. – 
№ 30. – Ст. 141]. 

Регулятивний вплив кон-
ституційно-правових норм здій-
снюється за 3-ма основними 
напрямками. Перший – визна-
чення засад політичної систе-
ми країни за допомогою норм-
принципів: демократизму (ст.1), 
гуманізму (ст.3), народовладдя 
(ст.5), верховенства права (ст.8), 
законності (ст.19) тощо. Указані 
норми характеризуються най-
більшим ступенем узагальне-
ності, але навіть при цьому їм не 
можна відмовити в поведінково-
му характері: вони несуть у собі 
основні параметри (межу, умо-
ви, загальну мету, засоби) діяль-
ності уповноважених суб'єктів із 
забезпечення реалізації вибор-
чого права громадян [17, с.25].

Другий напрямок конститу-
ційно-правової регламентації 
норм пов'язано з закріпленням 
виборчого права громадян Укра-
їни та його засад: а) права гро-
мадян вільно обирати й бути 
обраними до органів державної 
влади й органів місцевого само-
врядування (ст.38), що зумов-

лює необхідність запроваджен-
ня інституту реєстрації виборців; 
б) права голосу (ст.70), що ви-
значає умови реєстрації осіб як 
виборців, набуття ними відпо-
відного статусу; в) таких принци-
пів виборчого права, як загаль-
ність, вільність, рівність (ст.71), 
які нормативно забезпечують 
повноцінну реалізацію цього 
права, окреслюють основні ви-
моги щодо характеру, порядку 
реєстрації, змісту реєстраційних 
даних; г) вимоги періодичності 
виборів, яка випливає зі змісту 
низки статей Конституції України 
(статті 77, 103 і 141), чим визна-
чається необхідність система-
тичної актуалізації бази даних 
Державного реєстру виборців 
(далі – Реєстр), оновлення спис-
ків виборців.

Третій напрямок становить 
конституційно-правове регулю-
вання гарантій прав громадян 
України, що поширюються на ви-
борчі права й відносини реєстра-
ції виборців. До таких гарантій 
слід віднести: (а) непорушність 
конституційних прав (ст.21), що 
унеможливлює незаконне по-
збавлення особи статусу вибор-
ця; (б) протиправне скасування 
його реєстрації або створення 
перешкод у реалізації ним пра-
ва голосу; (в) рівноправ'я (ст.24), 
чим забороняються будь-які 
привілеї чи обмеження реєстра-
ції виборців за ознаками, ви-
значеними Основним Законом; 
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(г) захист конфіденційної інфор-
мації про особу (ст.32),  чим зу-
мовлюється особливий режим 
публічності Реєстру, необхід-
ність установлення юридично-
го механізму захисту й безпеки 
персональних даних виборців; 
(д) свобода пересування й віль-
ний вибір місця проживання 
(ст.33), що вимагає забезпечен-
ня реєстрації виборців незалеж-
но від місця їх перебування, вре-
гулювання порядку визначення 
та зміни виборчої адреси гро-
мадян України; (е) направлення 
звернень (ст.40) та судовий за-
хист (ст.55), які конкретизуються 
в комплексі процесуальних прав 
виборців у відносинах з органа-
ми Реєстру.  

За допомогою конституцій-
но-правових норм відносини 
реєстрації виборців нормуються 
й оцінюються. При цьому важ-
ливим є не те, щоб ці відносини 
безпосередньо були врегульо-
вані конституційними нормами, 
а ступінь їх відповідності осно-
вним принципам і цілям консти-
туційної регламентації. Це зу-
мовлено тим, що Конституцією 
неможливо охопити все різно-
маніття суспільних відносин та 
інститутів, та й не треба праг-
нути до цього. Основний Закон 
інтегрує суспільні відносини й 
одночасно «укрупнює» права й 
обов'язки, трансформуючи їх в 
узагальнені оцінки поведінки. 
Такі приписи ставлять розвиток 

суспільних відносин у певні юри-
дичні рамки й утворюють його 
керівні засади [18, с. 58]. 

Крім того, конституційно-
правові норми визначають умо-
ви й підстави імплементації 
норм міжнародного права, які 
встановлюють міжнародно-пра-
вові стандарти реєстрації ви-
борців, захисту персональних 
даних і які спрямовані на ви-
рішення можливих колізій між 
відповідними нормами міжна-
родного й національного права. 
За суб'єктно-територіальною 
сферою поширення міжнарод-
но-правові стандарти утворю-
ють декілька рівнів: (а) базовий, 
що складають стандарти універ-
сальні, загального характеру і 
(б) регіональний, що охоплює 
принципи й вимоги більш кон-
кретизовані, прийняті в межах 
регіональних організацій. Осо-
бливу роль на шляху євроінте-
грації України відіграють євро-
пейські виборчі стандарти, які 
в наукових джерелах пропону-
ється розглядати як «багаторів-
неву систему політико-правових 
принципів і вимог щодо належної 
підготовки, проведення виборів 
та визначення їх результатів. Ця 
система спрямована гарантува-
ти плюралістичну демократію, 
основні права та свободи лю-
дини і громадянина, визнані єв-
ропейською спільнотою взірцем 
оптимального суспільного і дер-
жавного життя» [16, с.39]. 
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Універсальні (загальні) ви-
борчі стандарти, закріплені 
спочатку в Загальній деклара-
ції прав людини 1948 р. [1, с. 
194–198], згодом були конкрети-
зовані в Міжнародному пакті про 
громадянські і політичні права 
1966 р. [1, с. 198–202]. До числа 
їх основних джерел також від-
носять Конвенцію про політичні 
права жінок 1952 р. [8], Конвен-
цію про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок 1979 р. 
[1, с. 206–208], Міжнародну кон-
венцію про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації 1966 р. [1, 
с. 288–290], Декларацію про кри-
терії вільних і справедливих ви-
борів 1994 р. [4], Всесвітню де-
кларацію про демократію 1997 
р. [3]. Джерелами європейських 
стандартів виступають Конвен-
ція про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 р. 
[1, с. 221–243], Документ Копен-
гагенської наради Конференції 
з людського виміру НБСЄ 1990 
р. [5], Хартія Європейського Со-
юзу про основні права 2000 р. 
[20], Звіт рекомендованих норм 
при проведенні виборів: Керівні 
принципи і пояснювальна допо-
відь, прийнятий Європейською 
(Венеціанською) комісією «За 
демократію через право» 2006 
р. [6], а також низка інших пра-
вових актів. Ступінь деталіза-
ції нормативного регулювання 
відносин реєстрації виборців у 
цих документах є різним. Важ-

ливе значення в системі євро-
пейських стандартів щодо цієї 
процедури має Конвенція про 
захист осіб у зв'язку з автомати-
зованою обробкою персональ-
них даних 1981 р. [10; 2011. – 
№ 1. – Ст. 85].

Аналізуючи роль міжнарод-
них стандартів у правовому ме-
ханізмі реєстрації виборців, слід 
виокремити регулятивний і зміс-
товний її аспекти. Перший по-
лягає у безпосередній дії норм 
міжнародно-правових договорів, 
ратифікованих Верховною Ра-
дою України, на території Украї-
ни на підставі ч. 1 ст. 9 Конститу-
ції України; другий характеризує 
опосередковану дію таких стан-
дартів: міжнародно-правові нор-
ми окреслюють шляхи розвитку 
національного законодавства. 
Обидва зазначені аспекти, вза-
ємодоповнюючи один одного, 
покликані забезпечувати уні-
версалізацію нормативного впо-
рядкування процедур реєстрації 
виборців, гарантувати загальне 
виборче право й вільні демокра-
тичні вибори як демократичне 
надбання європейського і світо-
вого співтовариства.   

На підставі й відповідно до 
конституційних приписів, з ура-
хуванням міжнародно-правових 
стандартів законодавчо регла-
ментуються відносини реєстра-
ції виборців. Ця регламентація 
є комплексною і здійснюється 
в першу чергу через виборчі 
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закони й Закон України «Про 
Державний реєстр виборців» 
[2; 2007. – № 20. – Ст. 282]. До 
прийняття цього Закону питання 
складання загальних списків ви-
борців, функціонування органів, 
уповноважених здійснювати цю 
діяльність, організації контр-
олю за процесом підготовки й 
достовірністю виборчих списків 
визначалися відповідними за-
конами про вибори. Із прийнят-
тям зазначеного Закону зако-
нодавча модель урегулювання 
вказаних суспільних відносин 
зазнала суттєвих змін. Зараз 
він відіграє роль базового за-
кону. Питання ж складання ви-
борчих списків, ознайомлення 
з ними, оскарження неправиль-
ностей, уточнення списків зна-
ходять своє закріплення у низці 
законів України про вибори. Це 
зумовлено наступним: якщо ре-
єстрація виборців – цє постійно 
здійснюваний уповноваженими 
державними органами процес 
збирання, систематизації й ви-
користання відомостей про ви-
борців з метою забезпечення 
реалізації ними своїх виборчих 
прав, то складання й уточнення 
виборчих списків як докумен-
тально оформлених даних дер-
жавної реєстрації має строковий 
характер і виступає одним з ета-
пів виборчого процесу.

Закон України «Про Держав-
ний реєстр виборців» був при-
йнятий парламентом України 

22 лютого, а набрав чинності 27 
березня 2007 р. Ним були ви-
значені правові й організацій-
ні засади створення й ведіння 
єдиного Державного реєстру 
виборців: закріплені юридичний 
статус Реєстру, система його ор-
ганів, порядок ведіння, викорис-
тання його персональних даних, 
оскарження порушень указано-
го Закону й відповідальність за 
них. Розглядуваним Законом 
були легалізовані такі категорії, 
як «виборчий корпус», «вибор-
ча адреса», «ідентифікаційні 
персональні дані виборця», ви-
значено конкретні напрямки роз-
витку виборчого законодавства, 
зокрема, шляхом прийняття за-
кону про територіальну органі-
зацію виборів, внесення змін до 
чинних виборчих законів, удо-
сконалення порядку організації 
і проведення виборів в Україні. 
Важливим кроком на шляху пра-
вового забезпечення реєстрації 
виборців стало встановлення 
юридичної відповідальності за 
порушення вимог цього Закону: 
були внесені відповідні доповне-
ння до Кодексу про адміністра-
тивні правопорушення й до Кри-
мінального кодексу України. 

У цілому ж і науковці, і єв-
ропейські експерти, і фахівці-
практики відзначили системне 
й досить детальне регулювання 
Законом України «Про Держав-
ний реєстр виборців» відповід-
ного комплексу суспільних відно-
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син, що став якісним проривом в 
оптимізації виборчих процедур 
[Див.: 7; 19, с. 26; 22, с. 121]. 
Разом із цим слід підкреслити, 
що він не був позбавлений пев-
них недоліків, зокрема, в части-
ні визначення виборчої адреси 
виборця, тимчасової зміни міс-
ця голосування, забезпечення 
публічності Реєстру, уточнення 
його відомостей ініціативи ви-
борця, поновлення персональ-
них даних. Це зумовило внесен-
ня до нього спочатку вибіркових 
змін і доповнень, спрямованих 
на усунення внутрішніх супер-
ечностей Закону й узгодження 
його положень з нормами чинно-
го виборчого законодавства [2; 
2009. – № 50. – Ст. 754], а пізні-
ше – й системний перегляд зміс-
ту правового регламентування 
шляхом викладення цього За-
кону в новій редакції [2; 2011. – 
№ 5. – Ст. 34]. 

Подальше вдосконалення 
законодавчої бази реєстрації 
виборців пов'язується здебіль-
шого з урегулюванням організа-
ційних аспектів функціонування 
Реєстру: (1) запровадженням 
постійної системи територі-
альної організації виборів; (2) 
створенням реєстру виборчих 
округів і дільниць; (3) забезпе-
ченням взаємодії його з Держав-
ним реєстром; (4) уніфікацією 
порядку складання й уточнення 
списків виборців; (5) урегулю-
ванням його виключно норма-

ми досліджуваного Закону; (6) 
зміною порядку обліку виборців, 
які перебувають за кордоном; 
(7) більш чітким використанням 
даних щодо осіб, постійно не-
здатних пересуватися самостій-
но [21, с. 37, 38]. 

З нашого погляду, розгля-
дуваний Закон, фактично охо-
плюючи відносини реєстрації 
виборців як важливої організа-
ційно-правової гарантії вибор-
чих прав громадян України, зво-
дить їх до технічних процедур 
формування й ведіння Реєстру 
– спеціалізованої автоматизо-
ваної інформаційно-телекомуні-
каційної системи. Така модель 
законодавчої регламентації не 
може бути визнана оптималь-
ною й неповною мірою відпові-
дає принципу верховенства пра-
ва. Покращанню законодавчої 
бази реєстрації виборців має по-
служити майбутній Виборчий ко-
декс України, в окремому розділі 
якого треба визначити гарантії 
виборчих прав громадян Укра-
їни, впорядкувати відносини їх 
реєстрації, статус Реєстру, уні-
фіковані процедури складання 
й уточнення їх списків. Це спри-
ятиме одностайності виборчих 
процедур по окремих видах ви-
борів, які сьогодні мають істотні 
розбіжності.

 До правового механізму ре-
єстрації виборців слід віднести 
також норми деяких інших За-
конів України («Про Централь-
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ну виборчу комісію» [2; 2004. – 
№ 36. – Ст. 448], «Про свободу 
пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» [2; 
2004. – № 15. – Ст. 232], «Про 
захист персональних даних» [2; 
2010. – № 34. – Ст. 481], «Про за-
хист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах» 
[2; 1994. – № 31. – Ст. 286], «Про 
звернення громадян» [2; 1996. – 
№ 47. – Ст. 256], «Про доступ до 
публічної інформації» [10; 2011. – 
№ 10. – Ст. 446] тощо), предмет 
регулювання яких частково за-
чіпає відносини реєстрації ви-
борців.

Вагоме місце у правовому 
підгрунті реєстрації виборців по-
сідає блок підзаконних норматив-
но-правових актів. Неможливість 
змоделювати в одному законі всі 
організаційні, процедурно-про-
цесуальні відносини, потреба 
забезпечення оперативного й 
динамічного їх упорядкування 
зумовлюють вагому роль вищев-
казаних актів. До того ж варто 
враховувати й необхідність до-
держання функціонально-компе-
тенційної спеціалізації окремих 
органів державної влади в пев-
ній сфері суспільних відносин. 
Якщо підзаконні акти Верховної 
Ради України, Президента Укра-
їни в даній царині правовідносин 
здебільшого мають загальний 
характер і пов'язуються із за-
безпеченням політико-правових 
умов реалізації виборчих прав 

громадян, то акти уряду, окремих 
центральних органів виконавчої 
влади, Центральної виборчої ко-
місії спрямовані на організацію 
виконання приписів вищеназва-
них законів.

Підзаконне нормативне ре-
гламентування відносин реє-
страції виборців ґрунтується на 
нормах Закону України «Про 
Державний реєстр виборців» та 
інших названих раніше законів, 
якими передбачається потреба 
прийняття конкретного підза-
конного акта, зазначаються пи-
тання, що потребують  вирішен-
ня певним державним органом. 
Так, 12 норм цього Закону (ч.3 
ст.7, ч.2 ст.11 та ін.) вказують 
на обов'язковий предмет під-
законної нормотворчості. Чітко 
ним визначено й суб'єкт видан-
ня правового акта, що служить 
важливим правовим засобом 
забезпечення виконання припи-
сів Закону, сприяє дотриманню 
вимог законності в діяльності 
відповідних державних органів. 
Законність правового регулю-
вання може також ґрунтувати-
ся на більш загальних нормах 
законів, окремих повноважен-
нях державних органів. Напри-
клад, визначені Законом Укра-
їни «Про Центральну виборчу 
комісію» повноваження ЦВК 
щодо забезпечення однаково-
го застосування законодавства 
України про вибори й референ-
дум на всій території держави, 
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прийняття обов'язкових для ви-
користання в роботі виборчих 
комісій і комісій з референдумів 
роз'яснень і рекомендацій, ви-
конання функцій розпорядни-
ка Реєстру і забезпечення його 
ведіння і функціонування згідно 
із законодавством (пункти 4, 5, 
8 ч. 1 ст. 17) виступають право-
вим підгрунттям видання даним 
державним органом роз'яснень, 
зокрема, щодо використання ін-
формації із цього Реєстру при 
повному забезпеченні доступу 
до публічної інформації, гаран-
тування достовірності відомос-
тей Реєстру з урахуванням змін, 
внесених до уточнених списків 
виборців для проведення голо-
сування та низку інших актів.    

Предметом підзаконного 
нормативно-правового впоряд-
кування у сфері реєстрації ви-
борців виступають декілька груп 
суспільних відносин, а саме:

(1) які виникають у зв'язку з 
організацією роботи органів Ре-
єстру. Приміром, постановами 
Кабміну від 26 червня 2007 р., 
№ 868  [10; 2007. – № 868. – Ст. 
1968] та 18 липня 2007р., № 943 
[10; 2007. № – 943. – Ст. 2166] за-
тверджені Типові положення про 
орган (відділ) ведення Держав-
ного реєстру виборців та про ре-
гіональний орган (відділ) адміні-
стрування Державного реєстру 
виборців [10; 2007. – № 48. – 
Ст. 1968], окреслені питання 
утворення цих органів; 

(2) процедурно-процесуаль-
ні, що характеризують порядок 
ведіння Реєстру, зокрема, По-
рядок організаційно-правової 
підготовки і виконання дій щодо 
ведення Державного реєстру 
виборців був визначений поста-
новою ЦВК від 20 січня 2011 р., 
№ 13 [13; 2011. – № 13]; 

(3) що складаються під час 
здійснення контролю, забезпе-
чення публічності Реєстру. На-
приклад, постановою цього ж 
органу від 5 листопада 2010 р., 
№ 516 встановлений Порядок 
надання електронної копії бази 
даних Державного реєстру ви-
борців представнику політичної 
партії для здійснення політич-
ною партією публічного контр-
олю за веденням Державного 
реєстру виборців [12; 2010. – № 
516]; 

(4) відносини щодо захисту 
й забезпечення безпеки даних 
Реєстру. Так, постановою ЦВК 
від 15 жовтня 2009 р., № 154 [11; 
2009. – № 154] врегульовано По-
рядок доступу органів ведення 
Державного реєстру виборців до 
бази даних Державного реєстру 
виборців. Крім того, як уже за-
значалося, у формі підзаконних 
нормативно-правових актів на-
даються роз'яснення виконання 
вимог законів, а також затвер-
джуються форми документів, 
стандартів і вимог до них. Розпо-
рядженням Кабміну від 25 лип-
ня 2007 р., № 563-р [15; 2007. – 
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№ 563] затверджені системні 
класифікатори, необхідні для 
функціонування Реєстру, поста-
новою ЦВК від 13 січня 2011 р., 
№ 6 [14; 2011. – № 6. – Ст. 1968] 
ухвалені форми подань з відо-
мостями про виборців (осіб), на 
підставі яких здійснюється пері-
одичне поновлення персональ-
них даних Реєстру.

Окремі рівні правових засад 
реєстрації виборців утворюють 
розпорядження голів місцевих 
державних адміністрацій і ло-
кальні нормативно-правові акти, 
які видаються з питань органі-
зації діяльності органів ведіння 
й адміністрування Реєстру, що 
охоплюють: (а) затвердження 
положень про ці органи і (б) за-
безпечення взаємодії місцевих 
органів виконавчої влади й орга-
нів місцевого самоврядування, 
установ, організацій стосовно 
ведіння Реєстру, формування й 
уточнення списків виборців.    

Отже, можемо констатувати, 
що підзаконні нормативно-пра-
вові акти забезпечують комплек-
сність правового впорядкування 
відносин реєстрації виборців. 

Утім, останнє повинно мати ра-
ціональний і системний харак-
тер, ґрунтуватися на приписах 
законів, інакше, як зазначає Н.Р. 
Нижник, при виданні таких актів 
може виникнути небажане збіль-
шення чи дублювання норма-
тивного матеріалу [9, с. 87].

Підводячи підсумок наведе-
ному, зазначимо, що елементи 
правової основи реєстрації ви-
борців становлять собою не 
просту сукупність норм. Вони 
знаходяться в системоутво-
рюючих відносинах, зв'язках 
взаємозумовленості і взаємо-
залежності. Це певна ієрархія 
як за юридичною силою, так 
і за ступенем узагальненості 
відносин, які вони впорядко-
вують. При цьому системоут-
ворюючими чинниками висту-
пають нормативно-правовий 
характер елементів і предмет 
їх регламентування. Аналіз же 
існуючого стану правової регла-
ментації відносин свідчить про 
необхідність її подальшого вдо-
сконалення, системного й комп-
лексного оновлення моделі за-
конодавчого регулювання. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГИСТРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В УКРАИНЕ
Коваленко М.Г.

Проанализирована система правовых актов, регулирующих регистрацию избирателей. 
Рассмотрены конституционные основы данных правоотношений. Охарактеризованы направ-
ления законодательного и подзаконного регулирования.    

Ключевые слова: регистрация избирателей, выборы, избирательные права граждан, 
избирательное право.

LEGAL BASIS OF VOTERS’ REGISTRATION IN UKRAINE
Kovalenko M.G.

The system of legal document regulating registration of voters is analysed. The constitutional 
bases of registration are considered. Directions legislative and administrative regulations are 
characterized.
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УДК 347.451.4 Р.М. Замуравкіна, асистент
Національний університет «Юридична академія

 України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ПРОЕКТ НОВОГО ЖИТЛОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Ухвалення нового Житло-
вого кодексу України (далі – но-
вий ЖК) – одне з першорядних 
завдань, що стоять перед за-
конодавцем у даний час. Нині 
чинний Житловий кодекс УРСР 
1983 р. (далі – ЖК 1983 р.) 
[3; 1983. – Дод. № 28. – Ст. 573], 
прийнятий ще за радянських 
часів, був розрахований на по-
заринкові відносини в житло-
вій сфері. Зміни, внесені до 
ЖК 1983 р. вже за сучасних со-
ціально-економічних умов, здат-
ні тільки в деякій частині виріши-
ти проблему регулювання відно-
син щодо житла з урахуванням 
вимог ринку. У 2001 р. Кабіне-
том Міністрів України був роз-
роблений і опублікований для 
широкого обговорення проект 
нового Житлового кодексу Укра-
їни (далі – проект ЖК) [5], який 
тривалий час знаходився на 
стадії доопрацювання. Сьогодні 
на сайті Верховної Ради України 
представлено до ознайомлення 
й обговорення проект ЖК в дру-
гому читанні [6]. Він викликав 
широку дискусію на міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Актуальні проблеми цивільно-

го, житлового і сімейного зако-
нодавства», присвяченій пам'яті 
В.Ф. Маслова, яка проходила 
25 лютого 2011 р. на базі Наці-
онального університету «Юри-
дична академія України імені 
Ярослава Мудрого» і Національ-
ної академії правових наук Укра-
їни в  м. Харкові. Безпосередньо 
проекту ЖК були присвячені 
виступи вчених-правознавців, 
зокрема, В.І. Жукова, Р.О. Сте-
фанчука, Є.О. Харитонова, 
М.К. Галянтича, Є.О. Мічуріна, 
О.О. Аврамової,  Є.Ю. Бакіро-
ва, Р.М. Замуравкіної [Див.: 1; 
сторінки 35-44; 75-81; 88-91; 
94-96; 138-141; 315-317] та ін. У 
доповідях наголошувалося, що 
юридичною громадськістю не 
ставиться під сумнів доцільність 
підготовки проекту ЖК, проте 
низька якість вищезазначеного 
нормативного акта вимагає за-
лучення до його доопрацювання 
представників провідних науко-
вих юридичних шкіл, вищих уч-
бових закладів, а також фахівців 
у сфері житлового права.

Слід визнати, що окремі 
проблемні положення даного 
акта кодифікування залиша-
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ються повною мірою не дослі-
дженими. Так, підготовка нового 
ЖК породжує непросту ситуацію 
стосовно його співвідношення 
з Цивільним кодексом України 
2003 р. (далі – ГК) [4; 2003. – 
№№ 40-44. – Ст. 356.]. Аналіз 
ст. 4 проекту ЖК свідчить, що 
може створитися ситуація, коли 
одні й ті ж цивільні відносини ре-
гулюватимуться відразу двома 
базовими актами кодифікуван-
ня – ГК і новим ЖК. Безумовно, 
це призведе до певних трудно-
щів практичного характеру. Від-
повідні правозастосовні органи, 
перш за все судові, часто не 
знатимуть, яким з нормативно-
правових актів слід керуватися 
при вирішенні житлових супер-
ечок. У справжній публікації по-
ставлено завдання провести на-
лежний вододіл між згаданими 
двома кодексами  й визначити 
коло відносин, які регулюватиме 
новий ЖК.

Для вирішення завдання 
необхідне чітке уявлення про 
те, які відносини щодо житла 
регламентує чинний ГК, який 
розроблявся вже з урахуванням 
формування ринкових відносин 
у житловій сфері і вступив у дію 
з 1 січня 2004 р.

Традиційно ГК упорядковує 
всі відносини, пов'язані з при-
дбанням, використанням і при-
пиненням права власності на 
житлове приміщення (норми 
книги третьої ГК «Право влас-

ності та інші речові права»). 
Крім того, він регулює всі до-
говірні відносини, спрямовані 
на передачу житла у власність: 
купівлю-продаж, міну, даруван-
ня, довічне утримання (відхід) 
тощо (підрозділ I розділу III кни-
ги п'ятої ГК), а також відносини 
щодо переходу права власності 
на житло в порядку спадкування 
(книга шоста ГК).

Як уже наголошувалося, 
правова регламентація вище-
перелічених відносин не була 
новелою для цивільного законо-
давства. Будучи за своєю при-
родою відносинами цивільними, 
вони отримали правову регла-
ментацію і в Цивільному кодексі 
УРСР 1963 р. (далі – ГК 1963 р.) 
[3; 1963 – № 30 – Ст. 468] але, 
безумовно, з урахуванням вимог 
того часу.

Виходячи з цього викли-
кають сумнів положення ст. 4 
проекту ЖК, згідно з якою до 
відносин, які повинен регулю-
вати новий ЖК, віднесені й ті, 
що опосередкують виникнення, 
реалізацію і припинення права 
власності на житло. Цілком оче-
видно, що вказані відносини є 
предметом виключно цивільно-
правової регламентації.

У чинному ГК детально вре-
гульовано й договір комерційно-
го найму (оренда) житла, тобто 
відносини з відшкодувального 
надання житлових приміщень 
у користування на договірних 
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засадах у будинках приватно-
го житлового фонду. За своєю 
природою вони є товарно-гро-
шовими і входять до загальної 
системи майново-вартісних від-
носин, регульованих цивільним 
правом. Вони формуються за 
принципом свободи договору 
(ст. 6 ГК), коли його учасники 
(сторони) вільні у виборі пред-
мета, терміну, прав та обов'язків 
сторін та інших елементів до-
говірного зобов'язання. Тому, 
коли був прийнятий ГК, право-
ві норми, регулюючі відносини 
комерційного найму житла, по 
праву зайняли своє місце у гл. 
59 «Найм (оренда) житла».

Слід зазначити, що сьогодні 
відносини комерційного найму 
(оренда) житла впорядковуються 
відразу двома кодексами – чин-
ним ГК і ЖК 1983 р. Проте це, 
звичайно, явище тимчасове, зу-
мовлене причинами об'єктивного 
характеру – тривалим процесом 
підготовки нового ЖК. З його 
ухваленням комерційний найм 
буде виведено зі сфери житло-
вого законодавства.

І все-таки закономірно вини-
кає запитання: які відносини по-
винні регулюватися новим ЖК? 
Для відповіді на нього слід звер-
нутися до досвіду широкомасш-
табного кодифікування житлово-
го законодавства,  проведеного 
в СРСР у першій половині 80-х 
років минулого століття, в ре-
зультаті якої були прийняті спо-

чатку Основи житлового законо-
давства Союзу РСР і союзних 
республік [2; 1981. – № 26. – Ст. 
834], а потім і ЖК 1983 р. Пред-
метом правової регламентації 
останнього є житлові відносини.

У юридичній науковій літе-
ратурі в поняття «житлові відно-
сини» покладено достатньо ши-
рокий зміст. До них відносять не 
тільки відносини, які опосеред-
ковують користування житлом, а 
й пов'язані з управлінням та екс-
плуатацією житлових фондів, 
забезпеченням їх збереження, 
обліком громадян, які потребу-
ють житла, розподілом житлової 
площі тощо. Та все ж їх ядро, 
серцевину складають відносини 
користування конкретним жит-
ловим приміщенням. Усі ж інші 
або спрямовані на виникнення 
таких відносин, або забезпечу-
ють ним належну реалізацію. 
Підкреслюючи їх особливу роль, 
треба підкреслити, що дуже час-
то відносини користування кон-
кретними житловими приміщен-
нями визначають як житлові (в їх 
вузькому значенні).

У межах житлових відносин 
задовольняють потребу в житлі 
наймачі (орендарі), члени жит-
лових і житлово-будівельних 
кооперативів, члени їх сімей і 
т.д. Як бачимо, відносини, що  
опосередковують користуван-
ня житлом, найрізноманітні-
ші. Вони можуть виникнути на 
різних правових підставах, їх 
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учасники (суб'єкти) наділені не-
однаковим обсягом правомоч-
ності, вони мають свою юридич-
ну природу. Але, незважаючи 
на всі відмінності, їм усім влас-
тива одна загальна, об'єднуюча 
їх ознака: вони побудовані на 
взаємозв'язку між користувачем 
житлового приміщення і його 
власником. Житлові відносини 
вторинні, похідні від відносин 
власності.

З переходом до ринкових 
відносин у житловій сфері певна 
частина житлових відносин отри-
мала регламентацію в ГК. При-
кладом цьому можуть служити 
вищезазначені відносини комер-
ційного найму (оренда) житла. 
Тому вести мову про новий ЖК 
як про акт кодифікування, який 
повинен упорядковувати весь 
комплекс житлових відносин, 
було б необґрунтовано.

Як вбачається, новий ЖК 
повинен регулювати тільки ті 
житлові відносини, які не отри-
мали правової регламентації в 
ГК. Особливість даного акта ко-
дифікування полягає в тому, що 
він має стати підґрунтям комп-
лексної (тобто юридично різно-
рідної) галузі законодавства, яка 
охоплюватиме правову регла-
ментацію як адміністративно-
правових, так і цивільно-право-
вих житлових відносин.

Новий ЖК повинен регулю-
вати перш за все надання житла 
в користування на умовах найму 

в будинках публічних  житлових 
фондів (державного або кому-
нального), що здійснюватиметь-
ся в розподільно-нормованому 
порядку, відповідно до черговос-
ті, з правом на отримання житла 
на пільгових умовах для певних 
категорій громадян.

Особливої правової регла-
ментації в ЖК вимагає надання 
соціального житла громадянам 
України, які потребують не тільки 
житлового приміщення, а й соці-
ального захисту, а також надання 
житла спеціалізованих житлових 
фондів, наприклад, службових 
житлових приміщень тощо.

Крім того, новому ЖК нале-
жить упорядковувати не тільки 
відносини, що опосередковують 
надання житла в користування в 
публічних житлових фондах, а й 
відносини з управління останніми 
й забезпечення їх збереження.

Усі вищеперелічені відно-
сини користування житлови-
ми приміщеннями, які повинен 
регулювати новий ЖК, мають 
зобов'язально-правовий харак-
тер. Проте існує ціла низка від-
носин користування житлом, які 
за своєю природою належать до 
речово-правових і які на сьогод-
нішній день не є предметом ре-
гламентації сучасного цивільно-
го або житлового законодавства. 
Ідеться про користування жит-
ловими приміщеннями членами 
споживчих кооперативів (житло-
вих і житлово-будівельних) до 
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моменту викупу ними квартири. 
Крім того, до них належать і від-
носини з користування житлом, 
право на яке отримане за за-
повітній відмові або на підставі 
договору довічного утримання. 
Поза всяких сумнівів, усі ці від-
носини повинні бути врегульо-
вані в новому ЖК.

У перспективі подальші на-
укові дослідження авторки даної 
статті будуть спрямовані на ви-
вчення інших питань, пов'язаних 
з проектом нового Житлового 
кодексу України. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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ПОНЯТТЯ «ОБМЕЖЕННЯ ВИКЛЮЧНИХ 
МАЙНОВИХ ПРАВ ПАТЕНТОВЛАСНИКІВ»

У процесі реалізації ви-
ключних прав інтелектуальної 
власності завжди стикаються 
інтереси їх суб'єктів, інших осіб 

і суспільства в цілому. Тому 
об'єктивною потребою нормаль-
ного функціонування соціуму, з 
одного боку, і свободи особи, з 
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другого, є встановлення певно-
го порядку вирішення можливих 
конфліктів шляхом окреслення 
меж дії виключних інтелектуаль-
них прав та умов їх здійснення.

У праві інтелектуальної влас-
ності поняття «обмеження ви-
ключних прав» є одним з найваж-
ливіших, оскільки воно визначає 
сферу й межі поширення моно-
полії правовласників щодо свого 
інтелектуального продукту. Саме 
тому воно потребує окремого до-
слідження, обґрунтування стану 
сучасного регулювання на рівні 
національного й міжнародного 
права й виявлення шляхів його 
вдосконалення

Проблема обмеження прав 
інтелектуальної власності по-
рушувалася в тому чи іншому 
аспекті у працях вітчизняних і 
зарубіжних учених, де, як пра-
вило, аналізувалися  питання 
обмеження виключного права в 
рамках окремих інститутів права 
інтелектуальної власності або 
досліджувалася специфіка за-
стосування конкретних підстав 
вільного використання об’єкта. 
Серед них слід відзначити пра-
ці таких учених, як Р.Б. Шиш-
ка, О.О. Підопригора, О.А.Пі-
допригора, П.М. Цибульов, 
В.С. Дроб'язко, О.П. Орлюк, 
М.М. Богуславський, І.А. Близ-
нець, О.О. Городов, Е.П. Гаври-
лов, В.А. Дозорцев, В.І. Єрьо-
менко, В.М. Дементьєв, І.О. Зе-
нін, О.П. Сергєєв, О.О. Пилен-

ко, Г.Ф. Шершеневич, а також 
С.О. Бабкін, С.П. Гришаєв, 
Ю.Т. Гульбін, І.В. Зубков, 
В.О. Калятін, О.А. Молчанов,  
М.О. Мирошникова,  О.О. Мор-
гунова, В.О. Микрюков, Г.І. Увар-
кін, М.Л. Свиридов та ін.

І все ж таки правові питан-
ня обмежень майнових прав 
залишаються недостатньо ви-
вченими. Узагальнення чинного 
законодавства, юридичної літе-
ратури й судової практики свід-
чить про наявність низки про-
блем при реалізації виключних 
прав інтелектуальної власності. 
Сучасні потреби стрімкого роз-
витку ринку останньої, масштаб-
не впровадження інноваційних 
технологій, що супроводжується 
прагненням правовласників здо-
бути всеохоплюючий, ефектив-
ний захист своїх інтелектуаль-
них прав, вимагають системного 
й поглибленого наукового дослі-
дження даного інституту.

Досвід застосування ві-
тчизняного патентного за-
конодавства показує, що 
регулювання обмежень прав па-
тентовласника має чимало про-
галин і  помітно відрізняється від 
зарубіжного законодавства. Так, 
в українському законодавстві 
досі бракує легальної дефініції 
конструкції «обмеження прав 
патентовласника», не визнають-
ся порушеннями окремі дії, які 
дійсно порушують права й інтер-
еси щодо запатентованого або 
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іншого охоронюваного об’єкта. 
Пошуки оптимальних підходів 
до вирішення існуючих проблем 
вимагають розпочати дослі-
дження з тлумачення самої цієї 
категорії, її призначення у праві 
промислової власності, аналізу 
правової природи, виокремлен-
ня загальних ознак тощо. Саме 
ці питання й слугуватимуть лей-
тмотивом у даній статті.

Виключні права на резуль-
тати творчої діяльності, як і 
права речові (зокрема, право 
власності) за своєю природою 
є абсолютними [2, с. 633]. Аб-
солютні права – це  цивільні 
суб'єктивні права, носіям яких 
протистоїть неокреслене число 
осіб, обов'язок яких полягає у 
стриманості від дій, що їх пору-
шують. Суб’єктові ж абсолютних 
прав не протистоїть конкретна 
зобов'язана особа. Їх володар 
щодо об'єкта своїх прав може 
реалізовувати всі не заборо-
нені законом дії з одночасною 
забороною третім особам здій-
снювати останні без його згоди. 
Абсолютний характер інтелек-
туальних прав відбивається в 
ч.1 ст. 424 та  частинах 2 і 3 ст. 
426 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦК). 

Як зазначав Г.Ф. Шершене-
вич, виключні права займають 
місце у відділі прав абсолютних 
поряд з речовими; відмінність 
між останніми й виключними по-
лягає в їх об'єкті [15, с. 59]. Від-

повідно до положень кн. 3 чин-
ного ЦК до об'єктів речових прав 
належить річ (майно). Об'єктом 
прав інтелектуальної діяльності 
за ст. 418 ЦК є результат інте-
лектуальної, творчої діяльності. 
Майнові права інтелектуальної 
власності закон називає виключ-
ними (ст. 424 ЦК). Питання спів-
відношення права інтелектуаль-
ної власності і права власності у 
національній правовій доктрині 
належить до дискусійних. Так, 
на думку багатьох науковців, не 
можна застосовувати правовий 
режим права власності до нема-
теріальних результатів творчос-
ті. [Див.: 6, с. 4-7; 4, с. 11]  Деяку 
чіткість у цю полеміку вніс за-
конодавець у ст. 419 ЦК, норма-
тивно закріпивши 2 положення, 
що мають суттєве значення для 
її вирішення: (а) право інтелек-
туальної власності і право влас-
ності на річ не залежать одне 
від одного і (б) перехід права 
на об’єкт права інтелектуальної 
власності не означає переходу 
права власності на річ.     

Ведучи мову про те, що «ви-
ключне право власника патенту 
належить до категорії абсолют-
них, що накладає на невизначе-
не коло («на всіх і на кожного») 
осіб обов'язок утримуватися від 
дій, порушуючих дане право», 
І.Е. Маміофа констатує, що ха-
рактер цього права при уваж-
ному аналізі законодавства і 
практики його застосування все 
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ж не є цілком абсолютним: дея-
ким суб'єктам надано право ви-
користовувати запатентований 
об’єкт без дозволу патентовлас-
ника [8, с.19]. 

Історія розвитку права влас-
ності, що, до речі, є одним з 
найстаріших різновидів абсо-
лютних прав, свідчить, що воно 
ніколи не існувало як необме-
жена влада власника над річчю, 
оскільки обмеження на користь 
суспільства, оточуючих, сусі-
дів тощо мали місце завжди [3, 
с.382, 383].  У присвячених цій 
тематиці працях відзначалося, 
що право власності не можна 
визначати як необмежене, тому 
що в дійсності «воно завжди є 
правом, обмеженим у володінні, 
користуванні або розпорядженні 
згідно із законом або внаслідок 
інтересів третіх осіб» [5, с. 48].  
Як зазначає В.П. Камишанський, 
необмежене право власності не-
сумісне також і з моральними й 
етичними засадами будь-якого 
соціуму, який, надаючи, гаран-
туючи й захищаючи права влас-
ника, має право моральне об-
межувати його правомочність, 
з тим щоб забезпечити права й 
законні інтереси окремих осіб 
і їх сукупності. До того ж, для 
забезпечення життєдіяльності 
суспільства держава поклика-
на вирішувати покладені на неї 
політичні, економічні, соціальні 
та інші завдання. А власникам 
належить цьому сприяти, виз-

наючи за нею право в разі по-
треби накладати на них певні 
обмеження [7, с. 25].

В.О. Микрюков підкреслю-
вав, що близькість правової 
природи і функцій права влас-
ності на речі й об’єкти власнос-
ті інтелектуальної, можливість 
віднесення (хоча б в узагаль-
неному вигляді) цих понять 
до категорії абсолютних прав 
підказують, що, з одного боку, 
монополія суб'єкта виключно-
го права не повинна бути без-
межною, а з другого –  що цей 
суб'єкт має володіти можливос-
тями розпорядитися правом, 
у тому числі можливістю наді-
ляти інших осіб частиною або 
всією сукупністю правомоч-
ностей, що становлять зміст 
цього права. Для досягнення 
балансу інтересів володарів 
виключних прав, інтересів тре-
тіх осіб, в цілому суспільства й 
держави вводяться обмеження 
цих прав, що забезпечують для 
творця лише обмежену його 
монополію на результат праці 
[10, с. 208, 209]. 

У юридичній літературі під-
креслюється, що треба розріз-
няти поняття «правові обме-
ження» й «обмеження права», 
розуміючи під першим сукупність 
елементів механізму правового 
регулювання, спрямованих на 
встановлення меж дозволеної 
поведінки суб'єктів, під другим – 
звуження його обсягу, здійсню-
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ване в установленому порядку 
згідно з передбаченими зако-
ном підставами [10, с. 154, 155].

Вивчаючи правові обме-
ження у сфері патентного регу-
лювання, слід назвати декілька 
способів визначення меж ви-
ключного права патентовласни-
ка, завдяки яким окреслюється 
модель патентної монополії.    
По-перше, правова категорія 
«патентна монополія» має те-
риторіальні межі. Національний 
патент на якийсь конкретний 
об'єкт, виданий однією держа-
вою, гарантує державну охо-
рону суб'єктивного виключного 
права патентовласника на його 
використання тільки в межах її 
території. По-друге, така охоро-
на існує протягом певного часу 
дії охоронного документа. При-
пинення дії патенту означає 
завершення дії й виключного 
права на відповідній території, 
після чого об’єкт стає однаково 
доступним для використання 
на останній для будь-якої охо-
чої особи. По-третє, патентна 
монополія окреслюється пред-
метними рамками цього права, 
втіленого, наприклад, у патенті 
на винахід. Ці межі традиційно 
визначаються формулою вина-
ходу, що є єдиним критерієм для 
з’ясування ознак об'єкта, на який 
поширюються виключні права.

Від правових обмежень 
патентовласника, як уже наго-
лошувалося, варто відрізняти 

обмеження його виключних май-
нових прав. Адже останні при-
зводять до звуження обсягу його 
правомочностей і застосовують-
ся за наявності передбачених у 
законі підстав, у встановленому 
ним порядку й бувають, як пра-
вило, тимчасовими. Тривалість 
дії обмежень виключних майно-
вих прав залежить від підстав їх 
виникнення. У більшості випад-
ків вони мають компенсаційний 
характер: патентовласник вправі 
вимагати виплати справедливої 
компенсації від заінтересованих 
осіб або держави за використан-
ня запатентованого об'єкта. Од-
нак законом також встановлені 
випадки, коли об'єкти можуть 
використовуватися й без згоди 
правовласників, і без виплати їм 
винагороди. 

Загальні засади обмежен-
ня інтелектуальних прав закрі-
плені ч. 2 ст. 424 та  ч. 3 ст. 426 
ЦК. Вони існують лише щодо 
майнових прав інтелектуаль-
ної власності. Окремі підстави 
такого обмеження визначені 
спеціальним законодавством: 
Цивільним кодексом (статті 470 
і 500), Законами України «Про 
охорону прав на винаходи та ко-
рисні моделі» (ст. 31) [1; 1994. − 
№ 7. – Ст. 32; 2000. – № 37. – 
Ст. 307], «Про охорону прав на 
промислові зразки» (ст. 22) [1; 
1994. – № 7. – Ст. 34; 2001. – 
№ 8. – Ст. 37], «Про охорону 
прав на знаки для товарів та по-
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слуг» (ст. 16) [1; 1994. – № 7. – 
Ст. 36; 1998. – № 8. – Ст. 28; 
2001. – №8. – Ст. 37; 2002. – №7. 
– Ст. 51; 2002. – №16. – Ст. 144; 
2002. – № 35. – Ст. 256;], «Про 
охорону прав на зазначення по-
ходження товарів» (ст. 23) [1; 
1999. – №32. – Ст. 267; 2001. – 
№8. – Ст. 37; 2002. – №16. – 
Ст. 114], а також у постанові від 
14 січня 2004 р., № 8 «Про за-
твердження Порядку надання 
Кабінетом Міністрів України до-
зволу на використання запа-
тентованого винаходу (корисної 
моделі) чи зареєстрованої топо-
графії інтегральної мікросхеми» 
[12; 2004. – № 2. – Т.1. – Ст. 38].

Про необхідність існування 
обмежень виключних майнових 
прав патентовласника зазна-
чено й у низці міжнародно-пра-
вових актів, зокрема, у п.2 ст.5 
Паризької конвенції [13, с. 320], 
у ст. 30 Угоди про торговельні 
аспекти прав інтелектуальної 
власності (ТРІПС) [12; 2010. – 
№84. – Ст. 2989]. Метою їх об-
меження є дотримання інтересів 
держави й суспільства, вико-
нання міжнародних правових 
зобов`язань, розвитку науково-
технічного прогресу в держа-
ві [11, с. 373], що досягається 
шляхом закріплення в законі 
підстав, за наявності яких право 
власника патенту на заборону 
третім особам використовувати 
об'єкт патентної охорони обмеж-
ується. Отже, виникає своєрідна 

«заборона на заборону» [14, с. 
525-530]. У подібних випадках 
дії третіх осіб по використанню 
запатентованої розробки не роз-
глядаються як порушення прав 
патентовласника

На підставі аналізу й уза-
гальнення міжнародного та на-
ціонального законодавства, з 
урахуванням призначення й 
сутності обмежень виключних 
майнових прав патентовласника 
сформулюємо наступні загальні 
ознаки цих обмежень:

– стосуються лише майно-
вих прав власника патенту;

– виникають за наявності 
підстав, що містяться в законі, 
мають чітко закріплені рамки й 
умови їх застосування; 

– призводять до звуження 
обсягу майнового права і як на-
слідок – до можливості викорис-
товувати охоронюваний об’єкт 
іншими особами без дозволу па-
тентовласника; 

– коло суб’єктів, на користь 
яких установлюються обмежен-
ня, окреслюється законом, ви-
значається рішенням суду або 
постановами Кабінету Міністрів 
України;

– є примусовими, оскільки 
реалізуються відповідно до за-
конодавства, рішення суду або 
постанови Кабінету Міністрів і тяг-
нуть за собою неможливість пра-
вовласника заборонити застосу-
вання запатентованого об’єкта в 
передбачених випадках і межах;
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– як правило, мають ком-
пенсаційний характер, тобто 
здійснюються з виплатою па-
тентовласникові справедливої 
компенсації заінтересовани-
ми особами або державою за 
оперування запатентованим 
об'єктом. Як виняток законодав-
ством можуть закріплюватися 
випадки безкомпенсаційного 
його використання;

– в основному є тимчасо-
вими: тривалість дії обмежень 
залежить від підстав їх виник-
нення, звідки випливає така їх 
ознака, як пружність, еластич-
ність. Вона полягає в тому, що 
обсяг і зміст майнових прав па-
тентовласника набувають сво-
їх природних рамок негайно, як 
тільки припинилося існування 
підстав та обставин, що зумов-
лювали виникнення обмежень. 

Застосування  обмежень 
виключних майнових прав па-
тентовласника повинно ґрунту-
ватися на засадах, що забезпе-
чуватимуть необхідний баланс 
інтересів учасників даних пра-
вовідносин, їх загальнокорисну 
спрямованість, а також дотри-
мання принципів справедливос-
ті, добросовісності й розумності. 
Можна вирізнити наступні прин-
ципи оперування такими обме-
женнями:

– установлюються й засто-
совуються  виключно на користь 
загального блага, суспільного ін-
тересу;

– мають бути чітко врегульо-
вані законом і можуть викорис-
товуватися лише за наявності 
визначених підстав, у передба-
чених межах і в установленому 
порядку – відповідно до припи-
су законодавства, рішення суду 
або постанови Кабінету Міні-
стрів України;

– рівність патентовласників 
перед існуючими обмеженнями, 
тобто вони мають встановлю-
ватися щодо не окремих, а всіх 
власників патентів;

– патентовласникові нале-
жить право судового оспорю-
вання дій третіх осіб і державних 
органів, що стосуються вільного 
використання запатентованого 
об'єкта. 

Спираючись на викладені 
міркування, можемо запропо-
нувати наступне формулюван-
ня досліджуваного поняття: об-
меження виключних майнових 
прав патентовласника — це 
звуження обсягу його майно-
вих прав, що, як правило, має 
тимчасовий і компенсаційний 
характер, здійснюється у при-
мусовому порядку відповідно до  
закону, рішення суду або поста-
нови Кабінету Міністрів України 
і призводить до часткового бло-
кування монополії правовлас-
ника у вигляді неможливості  
заборонити використання запа-
тентованого об’єкта в передба-
чених законодавством випадках 
і межах з метою встановлення 
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розумного компромісу (балансу) 
між інтересами суспільства, тре-
тіх осіб і патентовласника, ви-

конання міжнародних правових 
зобов’язань і розвитку науково-
технічного прогресу в державі.
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ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ»

Шуляк М.А.

Приводится характеристика исключительных прав, представлено развернутое  опред-
еление категории «ограничение права», сформулированы общие признаки и выделены 
принципы их применения к патентообладателю. Предлагается авторская дефиниция поня-
тия «ограничения исключительных имущественных прав патентообладателей».

Ключевые слова: исключительное право, ограничение исключительных имущественных 
прав патентообладателей. 

«RESTRICTIONS OF EXCEPTIONAL PROPERTY RIGHTS OF PATENTEES» CONCEPT
Shulyak M.A.

The article gives the characteristic of exceptional rights, represents full concept of restrictions 
of rights; general signs are formulated and principles of application of restrictions of rights of 
patentee are selected. The author gives the defi nition of «restrictions of exceptional property rights 
of patentees» concept.

Key words: exceptional right, restriction of exceptional property rights of patentees. 
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України імені  Ярослава Мудрого», м. Харків

ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Участь будь-якої особи в ци-
вільних правовідносинах можли-
ва лише з моменту визнання її 
суб’єктом права, яким вона може 
стати лише за наявності в неї 
правосуб’єктності. Суб’єктами 
цих правовідносин вважають-
ся фізичні та юридичні особи. 
На відміну від особи фізичної, 
елементами правосуб’єктності 
якої визнаються цивільна пра-
воздатність і дієздатність, що 
набуваються внаслідок юри-
дичного факта – народження і 
можуть змінюватися протягом 
життя, юридична проходить 
стадію не народження, а виник-
нення, в результаті чого й на-
буває правосуб’єктності і стає 
суб’єктом права. «Досліджен-
ня проблем правосуб'єктності є 
вкрай важливим, так як саме це 
поняття є узагальнюючим вира-
зом можливостей суб'єкта права, 
а, отже, дозволяє усвідомити ме-
ханізм участі юридичної особи в 
цивільному обороті» [3, с. 33]. 

На переконання Я.Р. Ве-
берс, розуміння правової приро-
ди правосуб'єктності визнається 
однією з найскладніших про-
блем у юридичній науці. Різне 
тлумачення позбавляє дане по-

няття обмежень, визначеності 
змісту [7, с. 18].

В юридичній літературі в різ-
ні періоди були висловлені нео-
днорідні концепції щодо змісту 
категорії «правосуб’єктність», 
сутність яких об’єднується на-
ступним:

1) ототожненням право-
суб’єктності з правоздатністю й 
визначенням її як здатності мати 
цивільні права й обов’язки [Див.: 
5, с. 6; 13, с. 84, 85; 21, с. 9 – 11];

2) введенням до поняття 
«правосуб’єктність» поряд з 
правоздатністю й дієздатністю 
правового статусу [Див.: 2, с. 
196; 16, с. 87; 20, с. 123];

3) розглядом право-
суб’єктності як цілісного явища, 
що складається з правоздатнос-
ті й дієздатності, характеризу-
ється як здатність мати права й 
обов’язки й реалізувати їх [Див.: 
17, с. 172; 19, с. 185].

Висловлюючи свою точку 
зору стосовно наведених пози-
цій цивілістів, відмітимо, що вва-
жаємо за доцільне підтримати ті 
з них, що засновані на самостій-
ності такого правового поняття, 
як «правосуб’єктність». Як вида-
ється,  неможливо ототожнюва-
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ти категорії «правосуб’єктність» 
і «правоздатність» в силу їх різ-
ного обсягу, бо обсяг останньої 
значно вужчий. Правоздатність – 
це, перш за все здатність мати 
права й обов’язки.  Якщо ж по-
рівнювати ці 2 поняття, остан-
ній уже буде здатністю бути 
суб’єктом правовідносин. При 
цьому відразу постає питан-
ня про дієздатність, оскільки 
суб’єктові права окрім здатності 
мати права й обов’язки необхід-
на ще й наявність здатності на-
бувати їх внаслідок своїх дій.

Щодо елементного складу 
правоздатності теж існує велика 
кількість різноманітних суджень. 
Одні науковці визнають право-
здатність і дієздатність склад-
никами правосуб’єктності  [Див.: 
8, с. 615; 12, с. 55, 56; 15, с. 14], 
другі розглядають її на підставі 
3-х структурних елементів, до-
даючи до зазначених ще й делік-
тоздатність [Див.: 11, с. 192; 9, с. 
354; 1, с. 71,80]. О.О. Красавчи-
ков же назвав ще й 4-й – трансді-
єзатність, тобто здатність особи 
своїми діями створювати права 
й обов’язки для інших осіб і на-
бувати їх в результаті дій остан-
ніх [14, с. 106].

Найбільш прийнятною точ-
кою зору стосовно елементного 
складу правосуб’єктності вва-
жаємо наявність 3-х основних 
складників – правоздатності, ді-
єздатності й деліктоздатності. І 
якщо питання щодо 2-х перших 

уже не дискутується в науці ци-
вільного права (що й було за-
кріплено Цивільним кодексом 
України (статті 91 і 92), то про 
деліктоздатність як структур-
ний елемент правосуб’єктності 
автори одного з підручників за-
значають наступне: «Деліктоз-
датність – це здатність суб’єкта 
права нести відповідальність за 
свої протиправні дії» [10, с. 341]. 
На думку М.В. Старинського, 
наявність саме такого елемен-
та правосуб’єктності юридич-
них осіб дозволяє говорити про 
них як про повноцінних, реаль-
них суб’єктів правовідносин, 
здатних не тільки мати права й 
обов’язки, набувати їх власни-
ми діями, але й відповідати за 
них [18, с. 10]. Такий прояв де-
ліктоздатності знаходить своє 
відбиття і крізь призму ознак 
юридичної особи. С.М. Братусь 
вважав, що самостійна майно-
ва відповідальність хоча і є вто-
ринною (похідною) ознакою, але 
більш глибинною ніж усі інші, що 
входять до змісту поняття «юри-
дична особа». За думкою на-
уковця, саме вона «свідчить про 
завершення розвитку юридичної 
особи соціального утворення» 
[6, с. 151]. Таким же шляхом пі-
шов і законодавець, відмітив-
ши саме самостійність відпо-
відальності юридичної особи 
за своїми зобов’язаннями (ч.1 
ст.96 ЦКУ), що дає нам підстави 
для зробленого раніше висно-
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вку щодо трьохкомпонентності 
структурного складу категорії 
«правосуб’єктність».

Зміст правоздатності дозво-
ляє виділити її види. На відміну 
від осіб фізичних, наділених за-
гальною (універсальною) пра-
воздатністю, юридичні можуть 
мати ще й спеціальну (обмеже-
ну). Цивільний кодекс 1963р. в ст. 
26 надавав останнім спеціальну 
правоздатність – здатність мати 
права й обов’язки  відповідно до 
мети їх створення, що конкрети-
зувалася в статуті. Чинний ЦК ві-
дійшов від принципу спеціальної 
правоздатності, закріпивши за 
юридичними особами незалежно 
від виду, форми й роду їх діяль-
ності правоздатність загальну. 
Так, у його ст. 91 визначається, 
що особа юридична здатна мати 
такі ж цивільні права й обов’язки, 
як і фізична, за винятком тих, 
що за своєю природою можуть 
належати лише людині. Однак, 
розділивши юридичні особи на 
підприємницькі (ст. 84) й непід-
приємниццькі (ст. 85), законода-
вець тим самим відходить від 
принципу загальної правоздат-
ності, заздалегідь визначаючи 
мету кожної особи: наприклад, 
підприємницьке товариство 
створюється з метою отриман-
ня прибутку й подальшого його 
розподілу між учасниками, а не-
підприємницьке – з будь-якою ін-
шою, але не для отримання при-
бутку.  При цьому законодавець 

надає непідприємницьким орга-
нізаціям й установам можливість 
займатись підприємницькою 
діяльністю (ст. 86 ЦК).

Вважаємо, що загальною 
правоздатністю, без сумніву, на-
ділені всі підприємницькі органі-
зації, незважаючи на те, що мета 
їх заздалегідь відома й визна-
чена: отримання прибутку й по-
дальший його розподіл між учас-
никами. Вона є природною для 
підприємництва, притаманна 
тільки йому й не обмежує ці това-
риства у виборі виду діяльності.

Що стосується непідприєм-
ницьких товариств та установ, 
то вони теж наділені загальною 
правоздатністю. Наскільки дане 
твердження відповідає дійснос-
ті? Стаття 85 ЦК передбачає, 
що при створенні непідприєм-
ницької організації не ставить-
ся за мету отримання прибутку. 
Якщо при заснуванні підпри-
ємницького товариства учасни-
ки не повинні в статутних до-
кументах зазначати мету його 
діяльності, то для непідприєм-
ницьких товариств та установ 
ця вимога є обов’язковою (ст. 13 
Закону України «Про об’єднання 
громадян»).  Як бачимо, обсяг 
прав та обов’язків останніх об-
межений вимогою  зазначати 
в статутних документах мету й 
завдання таких організацій, що 
є підтвердженням спеціального 
характера правоздатності. З на-
шого погляду, збереження саме 
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спеціальної правоздатності за 
непідприємницькими організа-
ціями не тільки виправдано, а 
й необхідно. Надання ж їм за-
гальної правоздатності без ста-
тутних обмежень означало б 
ігнорування інтересів засновни-
ків, які створили товариство чи 
установу. 

Як уже згадувалося, за-
конодавець все ж таки надав 
можливості непідприємницьким 
організаціям займатися підпри-
ємницькою діяльністю (якщо 
інше не передбачено законом), 
яка відповідає меті створення і 
сприяє її досягненню. Вважаємо, 
що в такий спосіб здійснюєть-
ся спроба розширити коло прав 
подібних організацій, які він сам 
же наділив спеціальною право-
здатністю, тобто обмежив ме-
тою створення. Чи можна вести 
мову про те, що при цьому в не-
підприємницьких товариств та 
установ виникає загальна право-
здатність? Гадаємо що ні, а тому 
й потрібно погодитися з думкою 
В.І. Борисової, що згадані орга-
нізації «в цьому випадку наділе-
ні спеціальною правоздатністю, 
зміст якої визначається метою їх 
діяльності, визначеною в статуті 
чи іншому статутному документі. 
А при здійсненні ними підприєм-
ницької діяльності виникає як би 
«змішана» правоздатність. Вона 
не буде тотожною спеціальній у 
зв’язку з наявністю додаткових 
суб’єктивних прав, але її не мож-

на характеризувати і як загальну, 
тому що вона буде обмежена 
певними рамками» [3, с. 37].

Порушуючи питання щодо 
правоздатності спортивних ор-
ганізацій, ми спираємось на на-
ведене нами твердження про 
різноманітність організаційно-
правових форм таких юридич-
них осіб. Це дозволяє зробити 
висновок стосовно правоздат-
ності: спортивні організації мо-
жуть бути наділені будь-яким її 
видом, окрім виключної. Набут-
тя певного виду правоздатності 
ставиться в пряму залежність 
від класифікації юридичних осіб 
на підприємницькі й непідпри-
ємницькі. Перші наділяються за-
гальною правоздатністю, з ура-
хуванням указаних зауважень 
щодо її самообмеження, другі – 
спеціальною.

Другим элементом 
правосуб’єктності, як уже було 
відмічено, є дієздатність. Це 
здатність власними діями на-
бувати для себе цивільні права 
й обов’язки, самостійно їх реа-
лізовувати і в разі невиконання 
нести за це відповідальність. 
Цей елемент правосуб’єктності 
будь-яка юридична особа може 
реалізовувати лише через свої 
органи або учасників, діючих 
на підставі засновницьких доку-
ментів або закону. Органи юри-
дичної особи є її складником. 
Згідно з наявними в них повно-
важеннями вони формують і 
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втілюють її волю, керують її ді-
яльністю. Порядок призначення 
або обрання цих органів визна-
чається законом та установчими 
документами юридичної особи, 
порядок діяльності – законом, 
іншими правовими актами й 
установчими документами.

Серед цивілістів існує де-
кілька поглядів на конструкцію 
«орган юридичної особи». Біль-
шістю вчених орган визнається 
частиною юридичної особи, ра-
зом же вони складають єдине 
ціле і правовідносин між ними 
не виникає. Друга група дослід-
ників розглядає орган як особу, 
яка втілює свою волю зовні і є 
її представником. Треті пояс-
нювали відсутність правовідно-
син представництва, керуючись 
тлумаченням терміна «особа»: 
лише особа (фізична або юри-
дична) може бути представни-
ком особи юридичної, але ніяк не 
орган. Наведені точки зору були 
проаналізовані В.І. Борисовою, 
яка дійшла власної думки, яка, з 
нашого погляду, є найбільш при-
йнятною для подальшого право-
застосування: «орган юридичної 
особи являє собою юридичну 
конструкцію, що створюється 
правом з метою надати йому 
можливості сформувати і вті-
лювати волю юридичної особи, 
обстоювати її інтереси. Орган 
формується у структурі остан-
ньої і становить собою особу − 
(одноособовий орган) або групу 

осіб − (орган колегіальний). Його 
необхідно розглядати як особли-
вого, законного представника 
юридичної особи у зв’язку з тим, 
що його повноваження заснова-
ні на вказівках закону й можуть 
бути реалізовані без довіренос-
ті. Специфіка полягає в тому, 
що законодавець установлює в 
законі не тільки можливість, а й 
необхідність формування пев-
них органів цієї особи, їх склад, 
порядок утворення, й компетен-
цію [4, с. 36]. 

Беручи до уваги специфіку 
такої юридичної особи, як спор-
тивна організація, вважаємо 
доцільним ввести обов’язковий 
орган, притаманний лише 
останнім, – тренерську раду. 
Така необхідність обумовлена 
перед усе інтересами самої ор-
ганізації, а саме кінцевою ме-
тою її створення – досягненням 
спортивного результату. Най-
частіше її засновники (учасники) 
не володіють спеціальними зна-
ннями в тій царині, в якій діє ця 
організація, а прийняття рішень 
з питань її діяльності засновано 
лише на життєвому досвіді без 
урахування особливостей кон-
кретного виду спорту. До того ж 
життєдіяльність такої організації 
пов’язана з постійною ротацією 
кадрів, що пояснюється безпе-
рервними пошуками найбільш 
талановитих і перспективних 
спортсменів (для командних 
видів спорту – системи, моде-
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лі ігрових дій, що пропонують-
ся тренером (-ами), а також їх 
підготовкою до змагань на базі 
складеного тренером (-ами) 
календарного плану. Функціо-
нальне призначення тренер-
ської ради полягає в дорадчому 
(консультативному) характері ді-
яльності – в узагальненні висно-
вку щодо проектів рішень, що 
стосуються компетенції воле-
утворюючих органів юридичної 
особи (наприклад, прийняття до 
складу останньої нового учас-

ника, визначення розміру його 
матеріальної заінтересованості 
тощо). Також гадаємо, що є сенс 
законодавчо обмежити можли-
вість прийняття рішень перед-
баченим законодавством для 
різних видів спортивних органі-
зацій органами без дотримання 
такої процедури. Підкреслимо, 
що чинне цивільне законодав-
ство не містить заборони на 
створення подібного органу й 
наділення його зазначеними 
повноваженнями.
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ  СПОРТИВНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ
Беляев А.А.

Статья посвящена определению правосубъектности спортивных организаций как участ-
ников гражданских правоотношений. Правосубъектность определяется как состоящая из 
трех компонентов: право-, дее- и деликтоспособности. Правоспособность зависит от формы 
существования спортивной организации и может быть универсальной, специальной и сме-
шанной. Дееспособность реализуется спортивной организацией посредством создаваемых 
органов.

Ключевые слова: юридические лица, общества, спорт, спортивные организации, 
правосубъектность спортивной организации.

LEGAL PERSONALITY OF SPORT ORGANIZATION
Belyaev A.A.

Article is devoted to defi nition legal personality of the sports organisations as participants 
of civil legal relationships. Legal personality it is defi ned as consisting of three components: the 
legal capacity and delict capacity. Legal capacity depends on the form of existence of the sports 
organisation and can be: universal, special and mixed. It is defi ned that capacity is realised by the 
sports organisation by means of created bodies.

Key words: legal entity, society, sport, sport organization, legal personality of sports 
organisation.
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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СІМЕЙ З ДІТЬМИ В СИСТЕМІ ПРАВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Конституцією України визна-

чено, що найвищою соціальною 
цінністю в Україні є людина, її 
життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека. Пра-
ва, свободи громадян, їх га-
рантії окреслюють зміст і спря-
мованість діяльності держави, 
яка за це відповідає перед ними. 
Їх утвердження й забезпечення  
прав і свобод основні обов'язки 
останньої. Держава зобов'язана 
виконувати цю головну функцію 
соціального захисту індивіда.

Поняття й ознаки такого за-
хисту розглядалися в роботах 
таких учених, як Н.Б. Болоті-
на, С.М. Прилипко, І.М. Сирота, 
І.С.Ярошенко [Див.: 1; 7; 9; 13] 
та ін. Проте існуючі в науковій 
правовій літературі підходи до 
визначення правової категорії 
«соціальний захист» достатньо 
різноманітні, що зумовлює необ-
хідність їх детального досліджен-
ня й подальшої систематизації.

Для характеристики правових 
норм, спрямованих на надання 
соціальних допомог і виплат, вико-

ристовується поняття «соціальне 
законодавство». Зазначимо, що 
законодавство (в загальному, ши-
рокому його розумінні) становить 
систему нормативно-правових 
актів, що є юридичною формою 
вираження й закріплення право-
вих норм. Саме в таких актах як 
юридичних джерелах містяться 
норми права, які за предметом 
правового регулювання (колом 
відповідних суспільних відносин) 
і способом правової регламента-
ції (сукупністю правових прийомів 
впливу на останні) об'єднуються в 
рамках відповідних галузей права 
конституційного, адміністратив-
ного, фінансового, цивільного, 
трудового, кримінального та ін.

Якщо галузі законодавства  
це сукупність законів і підзакон-
них нормативно-правових актів, 
то галузі права  сукупність, сис-
тема правових норм, поклика-
них регламентувати відповідне 
коло суспільних відносин. 

Викладене дозволяє ме-
тодологічно правильно підійти 
до з'ясування питань про деякі 
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особливості законодавства в 
царині соціального захисту. Со-
ціальне законодавство слід ви-
знати комплексним поняттям, 
що включає  законодавство про 
соціальний захист, трудове, жит-
лове, тобто спрямоване на реа-
лізацію соціальних прав. Оскіль-
ки інститут соціального захисту 
є міжгалузевим, відносини щодо 
останнього впорядкуються за-
конодавством про соціальний 
захист. Воно є міжгалузевим 
комплексним утворенням (інсти-
тутом), тому що правовідносини 
регулюються нормами різних га-
лузей права. Предмет права со-
ціального забезпечення є склад-
ним: поряд з  відносинами по 
забезпеченню пенсій ця галузь 
регламентує відносини з надан-
ня різних допомог.

Соціальна держава пови-
нна створювати умови для за-
безпечення своїх громадян 
роботою, прожитковим мініму-
мом, перерозподіляти доходи 
через Державний бюджет, спри-
яти збільшенню числа серед-
ніх власників, піклуватися про 
освіту, культуру, сім'ю, охорону 
здоров'я людей, поліпшувати їх 
соціальне становище тощо.

Соціальна функція різно-
манітна за змістом, об'ємна за 
охопленням діяльності. Осно-
вне її призначення – усувати або 
пом'якшувати можливу соціаль-
ну напруженість у суспільстві, ви-
рівнювати соціальне становище 

населення, розвивати охорону 
здоров'я, освіту, культуру. У цій 
тезі чітко простежується й мета 
держави – забезпечити людині 
гідне існування в соціумі, віль-
ний розвиток особистості, захист 
сім'ї, її соціальну захищеність і 
соціальну справедливість.

Головним змістом соціаль-
ної функції держави виступають 
соціально-економічні права ін-
дивідів. Становлення концепції 
прав людини й соціальної пра-
вової держави розглядаються 
як 2 взаємозумовлені процеси, 
бо формуванню історично й ло-
гічно передувало визнання кон-
цепції прав та свобод людини. 
Змісту даної функції відповідає 
ст. 10 Хартії Співтовариства про 
основні соціальні права пра-
цівників, яка передбачає право 
кожного працівника на соціаль-
ний захист незалежно від ста-
тусу й розміру підприємства, на 
якому той працює [11].

У юридичній і соціологічній 
науковій літературі існує значна 
кількість дефініцій правового по-
няття «соціальний захист», де 
воно визначається як комплекс 
організаційно-правових та еко-
номічних заходів (створення ін-
ститутів соціального захисту й 
законів, що регулюють їх діяль-
ність), спрямованих на забезпе-
чення добробуту кожного члена 
суспільства в конкретних еконо-
мічних умовах. Його тлумачення 
міститься і в ст. 46 Конституції 
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України, інших законодавчих ак-
тах, чим пояснюються різні під-
ходи до його юридичної інтер-
претації цього поняття.

Аналіз правової наукової 
літератури свідчить, що кате-
горія «соціальний захист» роз-
глядається в різних аспектах. У 
широкому розумінні вона є зміс-
том соціальної функції держави, 
системою економічних, юридич-
них, організаційних заходів, що 
гарантують основні соціальні 
права громадянина  держави.

На думку О.Є. Мачульської, 
у широкому значенні під роз-
глядуваною категорією маєть-
ся на увазі діяльність держави, 
спрямована на забезпе-чення 
процесу формування й розвитку 
повноцінної особистості, вияв-
лення й нейтралізацію негатив-
них чинників, що впливають на 
неї, створення умов для її са-
мовизначення й утвердження в 
житті [5, с. 50 ].

Л.М. Клавдієнко вважає, що 
соціальний захист громадян − 
більш широке поняття, і, хоча 
основні питання щодо нього на-
лежать до права соціального за-
безпечення, сам же  захист здій-
снюється також за допомогою 
інших галузей права – трудового, 
цивільного, житлового, сімейно-
го, екологічного та ін. [4, с. 189 ].

У Концепції розвитку сис-
теми соціального захисту РФ 
останній інтерпретується як  
комплекс додаткових заходів 

стосовно матеріальної допомо-
ги найменш захищеним групам 
населення (престарілим, інвалі-
дам, малозабезпеченим сім'ям 
з дітьми, молоді, яка навчаєть-
ся, особам, які не мають засо-
бів до існування), а також попе-
редження розпаду цієї системи, 
збереження рівня соціального 
обслуговування громадян. Цей 
комплекс заходів здійснюється 
за рахунок як федерального й 
місцевого бюджетів, так і спеці-
ально створюваних фондів со-
ціальної підтримки населення. 
Соціальний захист громадян 
має своїм завданням: а) по-
збавити сім'ї від абсолютних 
злиднів (коли їх сукупний доход 
нижче прожиткового мінімуму); 
б) допомогти матеріально в екс-
тремальних умовах, зумовле-
них економічною реформою; 
в) сприяти адаптації соціально 
вразливим верствам населення 
до умов ринкової економіки [6].

У вузькому трактуванні до-
сліджуване поняття становить 
собою соціально-захисну діяль-
ність держави з убезпечення 
громадян від різноманітних не-
гативних наслідків соціальних 
ризиків. Як вважає М.О. Волгі-
на, це політика, цілеспрямовані 
дії, а також засоби суспільства 
й держави, що забезпечують ін-
дивіду, певній соціальній групі, 
населенню в цілому комплек-
сне і всебічне вирішення різно-
манітних проблем, зумовлених  
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ризиками, які можуть спричини-
ти (чи вже спричинили) повну 
або часткову втрату вказаними 
суб'єктами можливостей реа-
лізації прав, свобод і законних 
інтересів, економічної самостій-
ності й соціального благополуч-
чя, оптимального розвитку або 
відновлення [2, с. 245-246].

С.Г. Приходько вважає, що 
соціальний захист як функція 
держави є системою правових, 
економічних і організаційних 
заходів, спрямованих на забез-
печення всіх громадян рівними 
можливостями досягнення жит-
тєвого рівня для себе та своєї 
сім'ї, соціальної підтримки і до-
помоги на випадок певних об-
ставин, наприклад непрацездат-
ності, хвороби, безробіття тощо. 
[8, с. 20].

Здійснивши аналіз вітчизня-
ної юридичної літератури, може-
мо вказати на  наявність інших 
підходів до визначення понят-
тя «соціальний захист». Так, 
на думку О.Ю.Єрмоловської, 
це система відносин між інди-
відом і суспільством з приводу 
розв'язання протиріч між нега-
тивними соціальними наслідка-
ми становлення ринкової органі-
зації виробництва й реальними 
можливостями людини адапту-
ватися до них [3, с. 16].  Дещо 
іншу точку зору висловлює І.К. 
Хом'як, яка це поняття  тлума-
чить як  комплекс заходів, що за-
хищають людину від економічної 

й соціальної деградації при еко-
номічній кризі, зниженні доходів, 
хвороб або професійних захво-
рюваннях, старінні, безробітті, 
екологічній загрозі тощо [12, с. 
13]. Дехто з правників вважає 
соціальний захист відповідними 
гарантіями й колом зобов'язань 
суспільства щодо людини, будь-
якої соціальної групи населення 
із забезпечення їм достатнього 
рівня життя.

З погляду,  І.М. Сироти, ця 
правова категорія належить до 
функцій держави, яка має на-
давати матеріальну допомогу 
непрацездатним громадянам 
[9, с. 140]. І.С. Ярошенко роз-
глядає соціальний захист як ді-
яльність держави, яка а) здій-
снюється в рамках державного 
управління, б) спрямовується 
на запобігання ситуаціям соці-
ального ризику в нормальному 
житті особи, в) забезпечує під-
тримання оптимальних умов 
життя і г) закріплюється в сис-
темі правових норм з регулю-
вання суспільних відносин, що 
складаються при задоволен-
ні потреб особи в належному 
матеріальному забезпеченні із 
спеціальних фондів через ін-
дивідуальну форму розподілу 
замість оплати праці (або як 
доповнення до неї у передба-
чених законо-давством випад-
ках)  у розмірі, не нижчому від 
гарантованого державою міні-
мального рівня [13, с. 66].
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Н.М. Стаховська вважає, що 
законодавець до соціального за-
хисту намагається віднести різні 
державні заходи матеріально-
побутового, медичного, куль-
турно-освітницького та іншого 
характеру, через які виявля-єть-
ся турбота держави про підрос-
таюче покоління, про громадян, 
перебуваючих у складних життє-
вих ситуаціях і потребуючих до-
помоги, про громадян, які мають 
особливі заслуги перед Батьків-
щиною і фактично про все насе-
лення України [10, с. 56].

Одне із соціальних прав, 
яке гарантує й повинна забез-
печувати держава − це право 
на соціальний захист. У краї-
ні, яка стала на шлях розвитку 
ринкової економіки, конструк-
ція «соціальне забезпечення», 
що відбиває специфіку органі-
зації такого захисту в системі 
централізованого планування 
господарства, не може вико-
ристовуватися для визначення 
всієї сукупності соціально-еко-
номічних відносин у цій сфері, 
її адміністративних структур з їх 
новими функціями. Тому кате-
горія «соціальне забезпечення» 
у переважній більшості норма-
тивно-правових актів замінена 
новою − «соціальний захист». 
Остання значно більше відпові-
дає сутності даного соціально-
правового інституту, хоча понят-
тя «соціальне забезпечення» 
продовжує існувати у визначенні 

конструкції «право соціального 
забезпечення» як галузі права.  
Адже воно означає надання до-
помог у випадках, коли людина 
їх потребує.  Нормами вказано-
го права окреслюються: а) цілі й 
завдання держави в царині со-
ціального захисту населення; б) 
коло суб'єктів, уповноважених 
створювати соціальні фонди і 
здійснювати з них соціальні ви-
плати; в) коло суб'єктів, які по-
требують соціальної підтримки 
з боку держави; г) перелік видів 
соціальних допомог; д) умови 
надання останніх.

Розкриваючи порушену в 
даній публікації  проблему, на-
ведемо авторську дефініцію 
таких правових конструкцій, як 
«соціальний захист населен-
ня» і «право соціального забез-
печення».

Соціальний захист насе-
лення – це система економіч-
них, правових, організаційних 
та інших заходів держави з 
реалізації соціальних прав і га-
рантій громадян, дія якої спря-
мована на турботу держави й 
суспільства про людей, яким 
потрібна допомога у зв'язку з 
віком, станом здоров'я, соці-
альним становищем, недостат-
нім забезпеченням засобами 
для існування тощо. 

Право соціального забез-
печення – це система правових 
норм, якими регулюються сус-
пільні відносини із соціального 
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й матеріального забезпечення, 
обслуговування й утримання 
громадян у разі настання соці-
альних ризиків.

Система соціального захис-
ту – це сфера життєво важли-
вих інтересів населення, якісні 
й кількісні характеристики якої 
показують рівень соціального, 
економічного, правового й куль-
турного розвитку держави й со-
ціуму. Вона включає: (а) пенсії, 
(б) допомогу по безробіттю, (в) 
короткотермінові грошові допо-
моги при хворобі, народженні 
дитини тощо. Система соціаль-
них допомог об'єднує цільові 
допомоги  − грошові, натураль-
ні, безготівкові, тобто пільги по 
оплаті; соціальне забезпечення − 
це система інтернатних установ 
і територіальних центрів. 

Соціальний захист населен-
ня оперує пасивними й активни-
ми заходами. Перші полягають у 
соціальній допомозі суспільства 
окремій особі або сім’ї, яка не 
має достатніх засобів для існу-
вання. Така допомога надається 
тим, хто її потребує, тобто має 
адресну спрямованість.  Другі 
спрямовані на захист особи та її 
сім’ї від втрат доходу, пов’язаних 
з безробіттям, старінням, хворо-
бою, а також на сприяння отри-
мання освіти й підвищення ква-
ліфікації.

Згідно зі ст. 46 Конституції 
України право громадян на со-
ціальний захист гарантується 

й забезпечується від різнома-
нітних державних соціальних 
страхувань.

Страховий ризик — це об-
ставини, через які громадяни 
або члени їх сімей можуть втра-
тити тимчасово або назавжди 
працездатність і кошти до існу-
вання і потребують матеріальної 
підтримки або послуг за соціаль-
ним страхуванням. Для кожного 
ризику притаманно як імовірність 
його настання, так і розмір за-
вданої шкоди. Його зміст ризику 
і встановлена ймовірність ви-
значають зміст і межі страхового 
захисту, покриття (або поперед-
ження) можливої шкоди. 

Страховий випадок ста-
новить  юридичний факт, що 
служить підставою виникнення 
правовідносин на отримання 
матеріального забезпечення із 
страхових фондів. До страхових 
випадків за соціальним страху-
ванням відносять: а) тимчасову 
непрацездатність, б) вагітність, 
пологи, догляд за малолітньою 
дитиною, в) інвалідність, г) досяг-
нення пенсійного віку, д) смерть 
годувальника, е) безробіття; 
нещасний випадок на виробни-
цтві, професійне захворювання, 
є) інші обставини, встановле-
ні законодавством.  Вагітність, 
народження дитини, догляд за 
нею  —  один з найпоширеніших 
страхових випадків, пов’язаних 
із втратою можливості працюва-
ти. А правовідносини, пов’язані 
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з отриманням допомоги  на вка-
заний період − це предмет пра-
ва соціального забезпечення, 
тому що основна спрямованість 
останнього полягає в необхід-
ності соціально обслуговувати 
непрацездатних.

Таким чином, аналіз наведе-
них підходів до визначення місця 
соціального забезпечення сімей з 
дітьми  в розглядуваній  системі до-
зволяє зробити висновок, що воно 
є складовою частиною соціального 
захисту населення взагалі.
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МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ В СИСТЕМЕ ПРАВА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Ярыгина Е.П.

Статья посвящена исследованию места и значения социального обеспечения семей 
с детьми в системе права социальной защиты. Анализируются  и обобщаются позиции 
ученых-правоведов на поднятые вопросы. Делается вывод, что социальное обеспечение та-
ких семей является составляющей частью социальной защиты населения.
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защита.

PLACE AND ROLE OF SOCIAL WELFARE OF FAMILIES WITH 
CHILDREN IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION LAW

Yarygina Ye.P.

The article is devoted to an investigation of the place and role of social welfare of families with 
children in the social protection law system. Legal scholars’ viewpoints on the problems in question 
are analyzed and generalized in the work. The conclusion drawn by the author is that social welfare 
of families with children is a constituent of social protection of people.
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Україна продовжує кроку-
вати шляхом розбудови демо-
кратичної правової держави з 
необхідним рівнем безпеки від-
повідно до міжнародних норм 
і стандартів. Це вимагає ре-
формування законодавства 
про державну безпеку органі-
заційно-службової структури і 
функціонального призначення 
суб’єктів її забезпечення. Остан-
нім часом спостерігається під-
вищена актуалізація досліджень 
проблем державної безпеки та її 
забезпечення. Серед науковців, 
які займаються ними, можна ви-
ділити роботи В.В.Бєлевцевої, 
С.Г. Гордієнка, В.В.Ласточкіна, 
В.О.Ліпкана, І.Ф.Коржа, В.Я.Нас-
тюка, О.В. Опальова, В.Г.Пи-
липчука та ін.

Важливе значення у 
з’ясуванні місця й ролі Служби 
безпеки в системі забезпечення 
державної безпеки має в пер-
шу чергу Основний закон Украї-
ни – Конституція. Згідно зі ст. 17 
цього правового акта забезпе-
чення державної безпеки й за-

хист державного кордону Укра-
їни покладаються на відповідні 
військові формування та право-
охоронні органи держави, орга-
нізація й порядок діяльності яких 
визначаються законом. Справу 
забезпечення державної безпе-
ки Закон «Про Службу безпеки 
України» покладає на Службу 
безпеки (СБ) України [3, с. 47-65].

З огляду на це вважаємо за 
доцільне розглянути особливос-
ті законодавчого регулювання 
завдань, повноважень та орга-
нізації оперативно-розшукової 
діяльності органів СБ України як 
головного суб’єкта забезпечен-
ня державної безпеки та інших 
суб’єктів. 

Стосовно СБ України ці пи-
тання в основному були врегу-
льовані законами України «Про 
Службу безпеки України» та 
«Про оперативно-розшукову ді-
яльність», прийнятими в 1992 р. 
[3, с. 65-83]. Тому звернімо увагу 
саме на них як на первинну пра-
вову основу забезпечення дер-
жавної безпеки цими органами. 

УДК 342.95:351 В. В. Сазонов, здобувач
при кафедрі адміністративного права

Національний університет «Юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого», м. Харків
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Аналіз новітньої історії орга-
нів державної безпеки України 
свідчить, що створена у верес-
ні 1991 р. Служба національної 
безпеки України не мала спеці-
ального правового акта щодо 
організації її діяльності. Як пока-
зують результати дослідження, 
вона мусила керуватися законо-
давством у сфері національної 
безпеки, рішеннями колегії СНБ 
України та відповідними наказа-
ми Голови Служби, а також (у 
частині, що не суперечила Кон-
ституції й законам України) пра-
вовими актами СРСР у сфері за-
безпечення державної безпеки.

Спеціальний Закон «Про 
Службу безпеки України» був 
ухвалений Верховною Радою 25 
березня 1992 р. одним із перших 
серед країн – учасниць СНД і за-
лишається чинним з незначни-
ми змінами й доповненнями.

За цим Законом Службі без-
пеки України було надано пра-
вовий статус державного право-
охоронного органу спеціального 
призначення, що забезпечує дер-
жавну безпеку України.

До основних завдань Служ-
би названим Законом віднесено:

захист  (у межах компетенції) 
державного суверенітету, кон-
ституційного ладу, територіаль-
ної цілісності, економічного, на-
уково-технічного й оборонного 
потенціалу України, законних ін-
тересів держави та прав грома-
дян від розвідувально-підривної 

діяльності іноземних спецслужб, 
посягань з боку окремих органі-
зацій, груп та осіб;

попередження , виявлення, 
припинення й розкриття злочи-
нів проти миру й безпеки люд-
ства, проти тероризму, корупції 
й організованої злочинної ді-
яльності у сфері управління й 
економіки та проти інших проти-
правних дій, що безпосередньо 
створюють загрозу життєво важ-
ливим інтересам України.

Як засвідчили результати 
вивчення практики, незважаючи 
на лаконічне, всебічне й досить 
чітке окреслення завдань орга-
нів СБ України, формулювання 
щодо боротьби з організованою 
злочинністю у сфері управління 
й економіки залишило можли-
вість його розширеного тлума-
чення, що призводило до пев-
ного дублювання функцій інших 
правоохоронних органів.

На Службу безпеки України 
чинним законодавством покла-
дено завдання, аналогічні тим, 
що покладаються на відповідні 
служби у країнах – членах ЄС і 
НАТО [1, с. 25]:

1) збирання й аналіз інфор-
мації з метою запобігання й 
розкриття таємно організованої 
діяльності в таких сферах, як 
шпигунство (у тому числі у галу-
зі економіки,  в царині наукових 
і науково-технічних здобутків), 
тероризм, політичний, етнічний і 
расовий екстремізм, організова-
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на злочинність, наркобізнес, ви-
готовлення фальшивих грошей 
і відмивання коштів, розповсю-
дження зброї масового знищен-
ня, незаконна торгівля зброєю, 
нелегальна міграція,  всі види 
контрабанди, активне створен-
ня радіоелектронних перешкод, 
хакерство, розповсюдження ди-
тячої порнографії тощо;

2)  перевірка й вивчення біо-
графічних відомостей кандида-
тів на високі державні посади та 
їх оточення;

Іншим ключовим чинником 
правового регулювання діяль-
ності будь-якої спецслужби і 
правоохоронного органу є ви-
значення їх повноважень, зо-
крема, прав та обов’язків. На СБ 
України законодавцем були по-
кладені такі обов’язки:

1) виконувати інформаційно-
аналітичну роботу в інтересах 
ефективного проведення орга-
нами державної влади й управ-
ління України внутрішньої й 
зовнішньої діяльності, вирішен-
ня проблем оборони, соціаль-
но-економічного будівництва, 
науково-технічного прогресу, 
екології та інших, пов’язаних з 
національною безпекою країни;

2) здійснювати заходи контр-
розвідувального забезпечення 
дипломатичних представництв, 
консульських та інших держав-
них установ, а також заходи, 
пов’язані з охороною державних 
інтересів у сфері зовнішньополі-

тичної й зовнішньоекономічної 
діяльності, з безпекою громадян 
України за кордоном;

3) виявляти, припиняти й 
розкривати злочини, розсліду-
вання яких віднесено законо-
давством до компетенції Служ-
би безпеки України, провадити 
дізнання і слідство у цих спра-
вах; розшукувати осіб, які пере-
ховуються у зв’язку з учиненням 
зазначених злочинів;

4) вживати контррозвіду-
вальних заходів з метою по-
передження, виявлення, при-
пинення й розкриття будь-яких 
форм розвідувально-підривної 
діяльності проти України;

5) забезпечувати захист 
державного суверенітету, кон-
ституційного ладу й територі-
альної цілісності України від 
протиправних посягань з боку 
окремих осіб та їх об’єднань;

6) здійснювати контрроз-
відувальне забезпечення обо-
ронного комплексу, Збройних 
Сил України, інших військових 
формувань, дислокованих на 
території України, енергетики, 
транспорту, зв’язку, а також важ-
ливих об’єктів інших галузей гос-
подарства;

7) брати участь у розробці 
та вжитті заходів щодо захисту 
державних таємниць України, в 
порядку, передбаченому зако-
нодавством, сприяти підприєм-
ствам, установам, організаціям 
і підприємцям у збереженні ко-
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мерційної таємниці, розголошен-
ня якої може завдати шкоди жит-
тєво важливим інтересам країни;

8) провадити відповідно до 
законодавства профілактику 
правопорушень у сфері держав-
ної безпеки;

9) забезпечувати в межах 
визначеної законодавством ком-
петенції захист особистої безпе-
ки громадян та осіб, які беруть 
участь у кримінальному судо-
чинстві, в разі надходження від 
них, членів їх сімей чи близьких 
родичів заяви, а також захист ке-
рівника відповідного державного 
органу у випадку його звернення 
чи отримання оперативної та ін-
шої інформації про наявність за-
грози їх життю, здоров’ю, житлу 
чи майну; брати участь у реабі-
літації й поновленні прав неза-
конно репресованих осіб;

10) сприяти Державній при-
кордонній службі України в 
охороні державного кордону 
України;

11) сприяти забезпеченню 
режиму воєнного й надзвичай-
ного стану в разі їх оголошення, 
а також ліквідації наслідків сти-
хійного лиха, значних аварій, ка-
тастроф, епідемій, епізоотій та 
інших надзвичайних ситуацій;

12) подавати наявними си-
лами й засобами, в тому числі 
й технічними, допомогу органам 
внутрішніх справ, іншим право-
охоронним органам у боротьбі зі 
злочинністю;

13) брати участь у розробці 
заходів і вирішенні питань сто-
совно в’їзду в Україну й виїз-
ду за її межі, перебування на її 
території іноземців та осіб без 
громадянства, а також щодо 
прикордонного режиму й митних 
правил;

14) забезпечувати засекре-
ченим і шифрованим зв’язком 
державні органи України й поса-
дових осіб відповідно до пере-
ліку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України;

15) провадити наукові дослі-
дження й дослідно-конструктор-
ські роботи, впроваджувати їх 
результати в практику діяльності 
Служби безпеки України;

16) виконувати за доручен-
ням Верховної Ради або Пре-
зидента України інші завдання, 
безпосередньо спрямовані на 
забезпечення внутрішньої й зо-
внішньої безпеки держави.

Наведені обов’язки СБ Укра-
їни дещо уточнені Законами 
України «Про контррозвідуваль-
ну діяльність» [3, с. 85-93], «Про 
боротьбу з тероризмом» [3, с. 
10-31]  та «Про державну таєм-
ницю» [2, с. 187-211]. Зокрема, 
Службі безпеки надано право-
вий статус спеціально уповнова-
женого органу державної влади 
у сфері контррозвідувальної ді-
яльності й забезпечення охоро-
ни державної таємниці, а також 
головного державного органу 
в боротьбі з тероризмом. Для 
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реалізації цих обов’язків орга-
нам Служби безпеки України 
були надані й відповідні права:

1) вимагати від громадян 
і посадових осіб припинення 
правопорушень і дій, що пере-
шкоджають виконанню повнова-
жень Служби безпеки України, 
перевіряти у зв’язку із цим доку-
менти, які посвідчують їх особу, 
а також проводити обстеження 
осіб, огляд їх речей і транспорт-
них засобів, якщо є загроза втечі 
підозрюваного або знищення чи 
приховування ним речових до-
казів злочинної діяльності;

2) подавати органам дер-
жавного управління обов’язкові 
для розгляду пропозиції з пи-
тань національної безпеки 
України, зокрема, про припи-
нення діяльності, пов’язаної з 
державними таємницями, яка 
виконується з порушенням 
установлених правил;

3) одержувати на письмовий 
запит керівника відповідного 
органу Служби безпеки Украї-
ни від міністерств, державних 
комітетів, інших відомств, під-
приємств, установ, організацій, 
військових частин, громадян 
та їх об’єднань дані й відомос-
ті, необхідні для забезпечення 
державної безпеки країни, а та-
кож користуватись із цією ме-
тою службовою документацією і 
звітністю. Отримання від банків 
інформації, що містить банків-
ську таємницю, здійснюється в 

порядку та в обсязі, що встанов-
лені Законом України «Про бан-
ки й банківську діяльність»;

4)  у порядку, погодженому 
з адміністрацією підприємств, 
установ та організацій, а також 
командуванням військових час-
тин, входити на їх територію й у 
службові приміщення;

5) використовувати з на-
ступним відшкодуванням витрат 
і збитків транспортні засоби, 
що належать підприємствам, 
установам та організаціям, вій-
ськовим частинам і громадянам 
(крім транспортних засобів ди-
пломатичних, консульських та 
інших представництв іноземних 
держав та організацій, тран-
спортних засобів спеціального 
призначення), для проїзду до 
місця події, з метою припинення 
злочинів, переслідування й за-
тримання осіб, які підозрюються 
в їх учиненні, доставки до ліку-
вальних установ осіб, які потре-
бують термінової медичної до-
помоги;

6) виключно при безпосе-
редньому припиненні злочинів, 
розслідування яких віднесено 
законодавством до компетенції 
Служби безпеки України, пере-
слідувати осіб, які підозрюються 
у їх вчиненні, заходити в житло-
ві, службові, виробничі та інші 
приміщення, на території й зе-
мельні ділянки з метою їх огля-
ду з наступним повідомленням 
прокурора протягом 24 год.;
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7) провадити гласні й не-
гласні оперативні заходи в по-
рядку, визначеному Законом 
України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність»;

8) здійснювати співпрацю 
з громадянами України та ін-
шими особами, в тому числі на 
договірних засадах, дотримую-
чись при цьому умов добровіль-
ності й конфіденційності цих 
відносин;

9) користуватися на договір-
них засадах службовими примі-
щеннями підприємств, установ, 
організацій, військових частин, 
а також жилими й іншими примі-
щеннями громадян;

10) направляти військо-
вослужбовців Служби безпеки 
України для роботи на штатних 
посадах в інших установах, під-
приємствах та організаціях на 
період виконання конкретних 
завдань в інтересах розвідки, 
контррозвідки, боротьби з ко-
рупцією й організованою зло-
чинною діяльністю; в окремих 
випадках у порядку, визначе-
ному колегією Служби безпеки 
України, допускається направ-
лення на роботу таких вій-
ськовослужбовців в установи, 
підприємства й організації за 
ініціативою їх керівників;

11) в інтересах розвідки, 
контррозвідки й оперативно-роз-
шукової діяльності створювати 
інформаційні системи й вести 
оперативний облік в обсязі й по-

рядку, що визначаються завдан-
нями, покладеними на Службу 
безпеки України цим Законом;

12) морально й матеріаль-
но заохочувати співробітників 
Служби безпеки України та ін-
ших осіб за заслуги в забезпе-
ченні державної безпеки; пред-
ставляти їх у встановленому 
порядку до державних нагород;

13) позачергово придба-
вати квитки на всі види тран-
спорту незалежно від наявності 
місць і поселятися в готелях при 
пред’явленні посвідчення про 
відрядження;

14) користуватися безплат-
ним проїздом усіма видами 
транспорту міського пасажир-
ського (крім таксі), залізничного 
й водного приміського сполу-
чення, в автобусах приміських 
маршрутів, а також попутним 
транспортом;

15) відповідно до чинного 
законодавства в разі наявності 
небезпеки для життя і здоров’я 
видавати особам, взятим під за-
хист, зброю, спеціальні засоби 
індивідуального захисту та спо-
віщення про небезпеку.

Наявні проблеми, завдан-
ня й повноваження розвід-
увальних, контррозвідувальних 
і спецпідрозділів по боротьбі з 
корупцією й організованою зло-
чинністю СБ України були до-
датково врегульовані Законами 
України «Про організаційно-пра-
вові основи боротьби з організо-
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ваною злочинністю» (1993 р.) [2, 
с. 260-277], «Про розвідуваль-
ні органи України» (2001 р.) [3, 
с. 93-109], «Про контррозвіду-
вальну діяльність» (2002 р.) [2, 
с. 229-237] та ін.

Отже, чітке визначення 
компетенції й повноважень го-
ловних суб’єктів забезпечення 
державної безпеки України від 
глобальних викликів і загроз, 
яке має отримати відповідне 
закріплення на законодавчому 
рівні, сприятиме оптимізації сис-
теми забезпечення державної 

безпеки, формуванню завдань, 
функцій і повноважень її органів 
відповідно до вимог побудови 
соціальної, демократичної і пра-
вової Української держави. Вва-
жаємо, що ця проблема має роз-
глядатись у контексті реалізації 
реформування судової системи 
України й Концепції реформу-
вання СБ України, а також низки 
інших законодавчих актів з пи-
тань національної й державної 
безпеки. Але це є завданням на-
ступних публікацій автора.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сазонов В.В.

Статья посвящена исследованию концептуальных подходов к определению роли и мес-
та Службы безопасности Украины в системе сектора безопасности, по результатам которого 
определяются её правовой статус, задачи, полномочия и компетенция.

Ключевые слова: государственная безопасность, служба безопасности, обеспечение 
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

6; 7; 10; 11; 18 – 20 ] та ін. У той 
же час ці питання залишаються 
актуальними у зв’язку з числен-
ними спорами, що розглядають-
ся в порядку адміністративного 
судочинства,  неодностайності 
тлумачення правових термінів 
«докази» й «доказування» як 
науковцями, так і правозасто-
совниками. Метою даної статті 
є узагальнення існуючих у науці 
поглядів на з’ясування сутності 
доказів і доказування в процесу-
альній діяльності. 

У  Юридичній енциклопедії 
докази визначаються як одер-
жані в установленому законом 
порядку відповідними органами 
фактичні дані, що містять ін-
формацію, необхідну для пра-
вильного вирішення криміналь-
них, цивільних та інших судових 
справ [21, с. 271].

Кодекс адміністративного 
судочинства України називає 
доказами будь-які фактичні дані, 
на підставі яких суд установлює 
наявність (або відсутність) об-
ставин, що обґрунтовують вимо-
ги й заперечення осіб, які беруть 
участь у справі, та інших обста-

В  умовах проведення судо-
во-правової й адміністративної 
реформ особливого значення 
набуває забезпечення якості до-
слідження  доказів в адміністра-
тивному судочинстві. Розгляд і 
вирішення спорів, що виникають 
у сфері державного управління, 
актуалізують діяльність уповно-
важених осіб з доказування, що 
є важливим чинником, здатним 
забезпечити поєднання високої 
ефективності правозастосуван-
ня з неухильним додержанням 
прав та свобод людини і грома-
дянина. 

Забезпечення реалізації 
норм права у правозастосовній 
діяльності  пов’язано з необхід-
ністю встановлення фактичної 
суті справи для прийняття за-
конного рішення, чому сприяє, 
зокрема,  аналіз доказів. Питан-
ням доказів і доказування у пра-
возастосовній діяльності при-
свячені праці таких вітчизняних і 
зарубіжних учених, як В.Д. Арсе-
ньєв, Е.Ф. Демський, Є.В. Додін, 
Т.О. Коломоєць, В.В. Комаров,  
О.І. Трусова, С.Я Фурса, 
М.Й. Штефан, Т.В. Цюра [Див.: 2; 
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вин, що мають значення для пра-
вильного вирішення справи [9, 
с. 335] . Такі автори, як В.М. Бев-
зенко,  Є.В. Додін, Т.О. Коло-
моєць,  А.Т. Комзюк і  Н.В. 
Мельник,  розглядають докази 
як урегульовану процесуаль-
ним законодавством, існуючу 
в певній процесуальній формі 
інформацію (фактичні дані), 
яка дає можливість адміністра-
тивному суду, що розглядає 
справу, належним чином від-
творити й установити всі об-
ставини публічно-правового 
спору. [ Див.: 12, с 280; 7, с. 45; 
10, с. 118]. Схоже тлумачення 
доказів зустрічаємо і в О.І. Тру-
сова. На його думку, докази – 
це факти (фактичні дані), які 
відбиваючись у нашій свідомос-
ті, пізнанні, набувають форму 
логічного доведення, аргумен-
тів [18, с.33]. Іншого погляду до-
тримуються С. С. Алексєєв, Т.В. 
Цюра, С.Я Фурса, які вважають, 
що доказ є окремим елементом 
засобу доказування [Див.: 1, с. 
30; 19, с. 20].

Сутність наведених поглядів 
фахівців зводиться до того, що  
докази – це факти, фактичні дані 
й засоби доказування обставин 
справи. Звідси випливає, що 
факт постає  реальною конкрет-
ною подією, яка усвідомлюється 
як подія минулого, що мала свої 
наслідки, які, у свою чергу, по-
стають перед нами як сукупність 
залишених нею слідів. 

Об'єктивною достовірною ін-
формацією про факти є фактич-
ні дані, що входять до предмета 
доказування. Вони одержують 
статус доказів, які були виявле-
ні і як слід зафіксовані. Належ-
ність діяльності з доказування 
фактичних даних  означає, що 
вона забезпечує достовірність 
одержаних відомостей і можли-
вість їх перевірки для законного 
їх використання. Процесуальне 
законодавство передбачає, що 
належними є докази, які містять 
інформацію щодо предмета до-
казування. Сторони мають пра-
во обґрунтовувати належність 
конкретного доказу для підтвер-
дження своїх вимог і заперечень. 
Суд не бере до уваги докази, що 
не стосуються предмета доказу-
вання (ст. 70 КАС України). Під 
джерелами останнього розумі-
ється основа, від якої походить 
інформація про фактичні дані, 
що мають значення для пра-
вильного вирішення справи. У 
ст. 69 КАС України регламенту-
ються такі джерела доказуван-
ня, як пояснення сторін, третіх 
осіб, їх представників, показан-
ня свідків, письмові й речові до-
кази, висновки експертів, тощо.

Варто зазначити, що зовніш-
нім вираженням доказів є за-
соби доказування, до яких слід 
віднести: письмові пояснення 
сторін, третіх осіб, представни-
ків сторін, письмові пояснення 
свідків, докази письмові, речові, 
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висновки експертів, оформлені 
на носіях інформації. Як бачи-
мо, перелік засобів доказуван-
ня є вичерпним. Це означає, що 
будь-які інші джерела, з яких бе-
реться необхідна суду інформа-
ція, не можуть бути використані 
в процесі доказування. Проте 
обов’язково потрібно врахову-
вати тенденції розвитку науки й 
техніки, зокрема, в галузі доказо-
вого права [3]. Нехтування цими 
тенденціями іноді призводить 
до непослідовності правового 
регулювання. Так, важливу роль 
у дослідженні й оцінці доказів 
відіграють усні консультації та 
письмові роз’яснення спеціаліс-
тів. Результати їх діяльності не є 
засобами доказування; вони до-
помагають суду та іншим учас-
никам адміністративного проце-
су розібратися в інформації, яку 
вони отримали. Спеціальні зна-
ння можуть використовуватися 
для встановлення фактів адміні-
стративних правопорушень і при 
оскарженні постанов у справах 
про останні. Зазначене актуалі-
зує питання вдосконалення спе-
ціального статусу фахівців, які є 
невід’ємним елементом адміні-
стративного судочинства.

Доречно підкреслити, що 
треба звернути увагу на пози-
цію Є.В.Додіна, який стверджує, 
що докази, використовувані в 
адміністративному процесі, ма-
ють правовий характер. А це, у 
свою чергу, означає, що в адмі-

ністративному процесі можуть 
служити доказами тільки такі 
дані: (а) отримані у встановле-
ному законом порядку й перед-
баченими способами; (б) якщо 
законодавець   допускає їх  ви-
користання  як таких; (в) які ма-
ють значення для всебічного, 
об’єктивного й правильного роз-
гляду цієї справи [7, с. 47]. Функ-
ція доказів полягає в тому, що 
вони забезпечують безпомил-
ковість, незаперечність й повно-
ту інформації. За їх допомогою  
відбувається доказування, що 
становить  основну частину про-
цесуальної діяльності, спрямо-
вану на одержання об’єктивних 
даних, необхідних для виконан-
ня завдання адміністративного 
судочинства. Зміст доказової ді-
яльності тісно пов’язаний з ме-
тою доказування, що полягає у 
встановленні істини у справі.

Знаний теоретик права В.М. 
Горшеньов, вивчаючи проблему 
доказування, визначав останнє 
в традиційному аспекті як специ-
фічну діяльність уповноважених 
суб’єктів щодо оперування до-
казами, що стосуються розгляду 
справи [4, с. 109]. Як зазначає 
В.Г. Перепелюк, процесуальне 
доказування як діяльність вклю-
чає 4 елементи: а) пізнавальний 
( інформаційно-еврістичний); 
б) комунікативний (фіксацію й 
забезпечення передачі фактич-
них даних у часі й просторі); 
в) засвідчувальний (підтвер-
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дження достовірності фактич-
них даних); г) обгрунтовуючий 
(використання доказів для вста-
новлення істини)  [15, с. 205].

В.А. Кройтор судовим до-
казуванням вважає діяльність 
учасників процесу  при визна-
ченні ролі суду в наданні, зби-
ранні, дослідженні й оцінці до-
казів з метою встановлення 
обставин справи. Іншими сло-
вами, при визначенні поняття 
«судове  доказування» вчений 
бере до уваги  стадії судового 
доказування, підкреслюючи  го-
ловну роль суду в цій процедурі 
[13, с. 92].

Процесуальне доказуван-
ня у справі може розглядатися 
як органічне поєднання 2-х сто-
рін  — розумової і практичної. 
Пізнання складається з діалек-
тичної єдності розумової і про-
цесуальної діяльності суду під 
час подання, витребування, до-
слідження й оцінки матеріалів 
справи та осіб, які беруть участь 
у процесі. Виходячи з діалек-
тичного розуміння пізнання як 
процесу відбиття у свідомості 
людини об'єктивної реальнос-
ті, зовнішнього світу, природи й 
суспільства можемо стверджу-
вати, що пізнання в адміністра-
тивному судочинстві є відбиттям 
у свідомості суддів та осіб, які 
беруть участь у процесі, обста-
вин конкретної справи й доказів, 
які, існуючи в об’єктивному світі, 
підтверджують їх.

Дуалістичної позиції щодо 
трактування доказування дотри-
мувалися   В.Д. Арсеньєв, Р.В. 
Тертишніков,  О.І. Трусов, М.Й. 
Штефан, які  в  поняття «процесу-
альне доказування» цілком слуш-
но включали як чуттєву й розумову, 
так і практичну діяльність відпо-
відних учасників судочинства по 
встановленню обставин судової 
справи за допомогою судових до-
казів [Див.: 2, с. 13;  17, с. 10;  18, 
с. 33; 20, с. 249].  Унаслідок таких 
дій досягається виявлення до-
казів, їх процесуальне закріплен-
ня, перевірка й оцінка. З погляду 
О.І. Трусова,  основними форма-
ми пізнання є ступінь відчуття, 
сприйняття, уявлення, мислення. 
Будь-яке пізнання виникає як ре-
зультат практики, породжується 
практичними потребами людей. 
Практика, у свою чергу, надає 
вихідні дані, факти, без яких не-
можлива ніяка пізнавальна діяль-
ність[18, с. 33]. 

Особливий погляд мав 
С. В. Курильов, стверджуючи,  
що  доказування складається із 
сукупності відповідних процесу-
альних дій, які є предметом про-
цесуальних прав та обов’язків 
уповноважених суб’єктів. При 
цьому цим предметом взагалі не 
може бути  розумова діяльність 
будь-кого; нею можуть тільки 
бути  зовнішні об’єктивні дії [14, 
с. 57]. Отже, фахівець виявив 
своєрідність погляду на термін 
«доказування».
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В.В. Комаров розглядає 
доказування як основну час-
тину процесуальної діяльнос-
ті, спрямовану на одержання 
об’єктивних даних, необхідних 
для виконання завдань цивіль-
ного судочинства. Він цілком 
обґрунтовано закладає у своє 
трактування терміна «доказу-
вання» значення цієї діяльності 
і її мету. До структури судового 
доказування вчений включає 
збирання доказів, їх досліджен-
ня й оцінку доказів [11, с. 3].

Такі науковці, як 
С.Д.Гусарєв, Е.Ф. Дем-
ський, А.О. Старченко та 
О.Д.Тихомиров, наголошують, 
що доказування є дослідниць-
кою діяльністю [Див.: 5; 6; 16]. 
Центральне місце в досліджен-
ні, підкреслюють вони, нале-
жить логічно обгрунтованому 
доказуванню, що спирається  
на вірогідно встановлені фак-
ти, висновки щодо вини осо-
би, яка притягається до відпо-
відальності. Ось чому судове 
дослідження в цілому нерідко 
називають «доказування».

Змістом доказування С.Д.Гу-
сарєв і О.Д.Тихомиров вважають 
юридичне пізнання, результа-
том якого є відтворення того чи 
іншого фрагменту дійсності, ре-
конструкцію всіх обставин спра-
ви, потрібних для вирішення 
юридичної справи, універсаль-
ний спосіб опосередкованого 
пізнання, що використовується 

в різних галузях людської діяль-
ності, в тому числі й у  судочин-
стві [5, с. 292]. 

Доказування  в адміністра-
тивному процесі Е.Ф. Демський 
тлумачить як виявлення, зби-
рання, закріплення, перевірка 
й оцінка інформації про фак-
тичні дані, на підставі яких суд, 
орган владних повноважень, 
уповноважена посадова осо-
ба встановлюють наявність або 
відсутність обставин, що мають 
значення для всебічного, повно-
го й об’єктивного розгляду й ви-
рішення адміністративної спра-
ви [6, с. 149]. 

На наше переконання, С.Я 
Фурса й Т.В. Цюра цілком слуш-
но розмежовують такі право-
ві терміни як «доказування» й 
«доведення». Перше є регла-
ментованою в певному поряд-
ку процесуальною діяльністю зі 
збирання, витребування й на-
дання суду доказів суб’єктами, 
які вправі надавати їх у конкрет-
ній справі на різних стадіях її 
розгляду. 

Доведення ж  складається з 
процесу доказування та розумо-
вої й процесуальної діяльності, 
спрямованої на формування у 
судді переконання в достовір-
ності юридичних обставин і на 
цій підставі обґрунтованості 
вимог сторони й забезпечення 
сприятливого для неї рішення 
суду [19, с. 21]. Відзначимо, що 
доведення – це розумовий про-
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цес, який полягає в обґрунту-
ванні істинності будь-якого по-
ложення за допомогою інших 
положень, істинність яких уже 
встановлено раніше.   Якщо 
логічне доведення відбуваєть-
ся тільки за законами логіки, 
судове  користується не лише 
законами діалектичними, а й 
юридичними і багато в чому за-
лежить від уміння сторін проце-
су переконати суд у правомір-
ності своїх вимог.

Л.А Кірмач звертає увагу на 
те, що доказування може роз-
глядатися як у широкому, так і 
у  вузькому розумінні. Перше – 
це здійснення всієї пізнавальної 
діяльності суб’єктів , які беруть 
участь у кримінальному процесі, 
який охоплює не тільки оцінку , а 
й збирання  й перевірку доказів. 
Друге є лише логічною діяльніс-
тю з обґрунтування висунутої 
тези,  тобто йдеться про дове-
дення [8, с. 195].

Як показує поглиблення ви-
вчення порушеного питання, ін-
ститут доказування є складним 
структурним утворенням, зміст 
якого складають різні компо-
ненти дослідницької діяльності. 
Проаналізувавши погляди вче-
них, підкреслюємо, що ключо-
вим словом у визначенні термі-
на «доказування» є діяльність. 

Для забезпечення повно-
го з’ясування обставин у спра-
ві на підставі поєднання прин-
ципів змагальності сторін та 

офіційності судової діяльності 
обов’язки  доказування по спра-
ві розподіляються між особами, 
які беруть участь в останній. 
При цьому кожна сторона пови-
нна довести обставини, на яких 
ґрунтуються її вимоги й запере-
чення.  Закон по-різному вирі-
шує питання про тягар доказу-
вання  обставин справи. Так, в 
адміністративних справах про 
протиправність рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єкта владних 
повноважень обов’язок по до-
казуванню правомірності свого 
рішення, дії чи бездіяльності по-
кладається на відповідача, якщо 
він заперечує проти адміністра-
тивного позову( ст. 71 КАСУ) [9, 
с. 343]. Суд не є пасивним спо-
стерігачем за тим, що саме по-
дають особи, які беруть участь у 
справі, для обґрунтування своїх 
вимог. Виходячи з особливостей 
публічно-правових спорів, що 
виникають у сфері державного 
управління, в адміністративно-
му судочинстві тягар збирання 
доказів, на відміну від судочин-
ства цивільного, покладається 
не лише на сторони процесу: 
відповідно до ч. 3 ст. 71 КАС 
України суд може збирати дока-
зи із власної ініціативи.  

З урахуванням наведеного 
пропонуємо авторську дефіні-
цію конструкції «доказування 
в адміністративному судочин-
стві»: це почуттєва розумова 
логічна діяльність з виявлення, 
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витребування, збирання, за-
кріплення, перевірки й оцінки 
доказів, їх процесуальних дже-
рел адміністративним судом та 
учасниками адміністративної 
справи, спрямована на вста-
новлення фактичних обставин 
публічно-правового спору, прав 
та обов’язків учасників спірних 
правовідносин, необхідних для 
правильного вирішення справи.

Уся судова діяльність слу-
жить пізнанню фактичної сторони 
справи, суть якої полягає в  зі-
ставленні й аналізі співвідношен-
ня між фактами, відомими суду, й 
тими, що підлягають установлен-
ню, тобто вивченню об’єктивної 
істини у справі. Значною мірою 
ефективність виконання цього 
завдання залежить від доказової 
діяльності учасників адміністра-
тивного судочинства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ В АД-
МИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Калмыкова Я.С.

Анализируются понятия «доказательство» и «доказывание» в процессуальной дея-
тельности. Первое рассматривается как факт, фактические данные и средства доказывания 
обстоятельств дела. Посредством предоставления доказательств происходит доказывание, 
составляющее основную часть процессуальной деятельности, направленной на получение 
объективных данных, необходимых для выполнения задачи административного судопроиз-
водства. 
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 THE DEFINITION OF EVIDENCE AND PROOF IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Kalmykovа Yа. S.

The article analyzes the concepts of «evidence» and «proof» in procedural activities. Evidence 
is considered as facts, factual data and means of circumstances of  a case. The process of  proving 
makes up the major part of the procedural activity aimed at obtaining objective data necessary for 
fulfi lling the task of the administrative proceedings. 
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ДОБРОСУСІДСТВО В ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: 
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Земельна реформа, політич-
ні, економічні й соціальні проце-
си, що відбуваються сьогодні в 
Україні, потребують подальшого 
вдосконалення законодавства, 
особливо з питань, які пов’язані 
із забезпеченням прав землев-
ласників та землекористувачів 
і стосуються належності майна, 
захисту їх законних прав та ін-
тересів. Оскільки ж Україна ак-
тивно крокує до Європейського 
Союзу, доречно враховувати су-
часні тенденції розвитку право-
вих систем Європи.

Загальновідомою є істина, 
що без знання історії немож-
ливо адекватно зрозуміти дій-
сність і зпрогнозувати майбут-
нє. За сучасних умов земельні 
правовідносини ускладнюються 
й наповнюються новим змістом: 
розширюється й урізноманітню-
ється обсяг прав та обов’язків їх 
суб’єктів,  з’являються нові пра-
вові можливості реалізації прав 
та законних інтересів і землев-
ласників та землекористувачів. Із 
введенням у дію з 1 січня 2002 р. 
чинного Земельного кодексу 

України [3; 2002. – № 3-4. – 
Ст. 27] в земельному праві дер-
жави з’явилася низка нових 
за змістом правових норм, по-
кликаних урегулювати право-
відносин між власниками й ко-
ристувачами суміжних і сусідніх 
земельних ділянок, у тому числі 
шляхом упровадження інституту 
добросусідства.

Інститут добросусідства є 
новелою в українському земель-
ному праві, який ще не зазна-
вав самостійного комплексного 
наукового дослідження. Акту-
альність вивчення історії цієї 
інституції в земельно-правових 
відносинах пояснюється необ-
хідністю з’ясувати сутність по-
няття «добросусідство», його  
зміст, структуру, що неможливо 
без аналізу виникнення, розви-
тку й трансформації його право-
вих засад.

Мета даної публікації по-
лягає в тому, щоб на підставі 
поглибленого аналізу історії 
формування інституту добросу-
сідства в земельному праві роз-
крити основні етапи становлен-
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ня й еволюції законодавства, 
регулюючого ці правовідносини. 
Основні завдання цієї статті: 
(а) аналіз тенденцій розвитку зе-
мельного законодавства в істо-
рико-правовій площині й визна-
чення характеру змін у правовій 
доктрині земельного права; 
(б) дослідження впливу римсько-
го права на земельне законо-
давство; (в) визначення сутності 
й особливостей етапів розвитку 
інституту добросусідства.

Комплексність досліджува-
ної проблеми вимагає викорис-
тання значної кількості джерел 
різних галузей права: теорії й 
історії права, земельного, еко-
логічного, цивільного, римського 
права та ін.

Теоретичне підґрунтя ста-
новлять праці таких вітчизня-
них та іноземних правознавців, 
як Д.В. Бусуйок, Ю.С. Гамбаров, 
В.І. Курдиновський, П.Ф. Кули-
нич, Л.В. Лейба, І.Б. Новицький,  
І.В. Мироненко, С.О. Муромцев, 
Є.О. Харитонов, Г.Ф. Шершене-
вич.

Оскільки інститут добросу-
сідства, або так зване «сусідське 
право», має глибокі історичні 
корені в європейській правовій 
традиції, здійснимо спробу опи-
сати історію виникнення даного 
виду правовідносин і класифіку-
вати етапи його розвитку.  

Як явище, об’єктивно зумов-
лене існуванням права приват-
ної власності на землю, інститут 

добросусідства пройшов у своє-
му розвитку такі етапи: (1) заро-
дження і структурно-змістовне 
формування в межах римського 
приватного права; (2) рецепція 
останнього в європейській юри-
дичній науці та правозастосовній 
діяльності, що характеризувало-
ся розвитком раніше створеного 
базису й наповненням його но-
вим змістом; (3) сусідське право 
дореволюційної Росії, що розви-
валося й удосконалювалося під 
визначальним впливом тради-
цій римського приватного права; 
(4) радянська правова доктрина 
й земельне законодавство, для 
якого було властиво брак інтер-
есу і практичної необхідності в 
застосуванні й розвитку норм 
добросусідства; (5) відродження 
й формування інституту добро-
сусідства в сучасному земель-
ному законодавстві, що вимагає 
ґрунтовних наукових досліджень 
з метою подальшого вдоскона-
лення правової регламентації 
земельних правовідносин.

Як певна система правових 
норм, що обмежувала реаліза-
цію права власності на землю, 
добросусідство сформувало-
ся в межах римського приват-
ного права, що пропонується 
розглядати як перший етап. Як 
справедливо зазначає Є.О. Ха-
ритонов, актуальними видають-
ся розвідки питань засвоєння 
римського приватного права, за 
допомогою чого, власне, й були 
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закладені підвалини сучасного 
законодавства багатьох (якщо не 
більшості) країн, зокрема тих, де 
законодавство створювалося за 
європейським зразком [13, с. 4].

 Спочатку звичаєве право 
й закон, а в подальшому й пре-
торське право відчутно звузили 
вільне здійснення права влас-
ності, керуючись загальним 
благом та інтересами окремих 
осіб – переважно сусідів. С.О. 
Муромцев у працях з історії 
римського приватного права за-
значав, що римлянин-землев-
ласник часів видання Законів ХІІ 
таблиць переймався питаннями 
захисту своїх земельних воло-
дінь від будь-якої шкоди з боку 
інших осіб, особливо сусідів, а 
тому перш за все й були запро-
ваджені чіткі правила щодо роз-
межування земельних ділянок. 

За аналогією законодавства 
Солона Законами ХІІ таблиць 
введені також обмеження щодо 
вчинення певних дій на власній 
земельній ділянці з метою за-
безпечення інтересів сусідів, а 
саме: а) при зведенні забору за-
боронялося виходити за межу; 
б) при будівлі стіни приписувало-
ся відступати від сусідньої ділян-
ки на один фут; в) при зведенні 
будинку – на два фути; могила, 
рівчак, яма повинні знаходити-
ся на відстані своєї глибини від 
сусідньої земельної ділянки; 
д) колодязь теж мав бути достат-
ньо віддалений від останньої; 

е) детально регламентовані 
були також питання розташу-
вання дерев на сусідніх земель-
них ділянках. Так, якщо плоди 
дерев упали на сусідню земель-
ну ділянку, її власник повинен 
допустити сусіда для їх збору, 
проте він не був зобов’язаний 
зберігати їх до приходу сусіда. У 
системі норм сусідського права 
Стародавнього Риму знайшов 
своє місце й був розвинений 
інститут захисту інтересів влас-
ника землі від потенційно мож-
ливого шкідливого впливу на 
його ділянку. Власник земельної 
ділянки мав право звернутися 
до суду, якщо вважав, що дощо-
вий потік із сусідньої земельної 
ділянки може зашкодити йому, 
тобто до настання такої шкоди 
[11, c. 697]. Отже, у римському 
приватному праві структурно і 
змістовно було започатковано і 
сформовано окремий інститут 
права, що забезпечував певний 
баланс інтересів власників су-
сідніх земельних ділянок.  

Другий етап розпочинається 
з раннього Середньовіччя (VI-X 
ст. н.е.), коли відбуваються пер-
ші рецепції римського права в 
європейській юридичній науці та 
правозастосовній діяльності [13, 
c. 13]. Цей процес нараховує 
3 етапи свого розвитку: (а) італій-
ський і німецький у розвиненому 
Середньовіччі, (б) французький 
на початку XIX ст. і (в) німець-
кий на початку XX ст. Одним 
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з наслідків цього процесу ста-
ла кодифікація законодавства: 
Пруський кодекс 1794 р., Кодекс 
Наполеона 1804 р., Німецький 
кодекс 1900 р., Швейцарський 
кодекс 1907 р. Усі сучасні кодек-
си держав права континенталь-
ного є спадкоємцями римсько-
го і праць юристів-романістів. 
Сформована в римському праві 
система норм добросусідства 
стала невід′ємною частиною єв-
ропейського законодавства.

Логічно, що обмеження пра-
ва власності в інтересах сусі-
дів було притаманне правовій 
системі дореволюційної Росії 
(третій етап), де діяло так зване 
сусідське право, нормами яко-
го регулювалися відносини між 
власниками суміжних земельних 
ділянок і міських будівель. Воно 
визначало межі повноважень 
власника, які закінчувалися там, 
де починалися права іншого 
власника, а також упорядкува-
ло спільне володіння об’єктами, 
розміщеними на межі суміжних 
володінь.

У межах дослідження інсти-
туту права власності проблемам 
сусідського права приділяли 
увагу такі видатні вчені, як Г.Ф. 
Шершеневич, В.І. Курдинов-
ський [8], Ю.С. Гамбаров [4]. Г.Ф. 
Шершеневич, зокрема, тракту-
вав обмеження права власності 
як обмеження власника щодо 
реалізації його прав, в силу чого 
забезпечуються інтереси третіх 

осіб. Ці обмеження не надають 
останнім права на чужу річ, уста-
новлюються в інтересах певних 
осіб (суміжних власників), чиї 
права в даних відносинах за-
хищаються в судовому порядку 
[14, с. 231].

Російська юридична дорево-
люційна наука й судова практи-
ка не розцінювали встановлені 
обмеження власності у приват-
них інтересах як вичерпні. Від-
повідно до рішень Цивільного 
Касаційного Департаменту Се-
нату (№ 126 від 1902 р. та № 
37 від 1906 р.) роз’яснено, що 
зазначені в законі обмеження 
власності на користь сусідських 
прав не мають вичерпного зна-
чення й узагальнюються в поло-
ження про те, що ніхто не віль-
ний користуватися своїм правом 
в такий спосіб, щоб позбавити 
іншого можливості користувати-
ся його правом [5].

На четвертому етапі – ча-
сів радянської доби, –  на жаль, 
ґрунтовного наукового дослі-
дження інституту добросусід-
ства не провадилось. У перші 
роки радянської влади теоре-
тичне вивчення деяких питань 
добросусідських відносин у зе-
мельному праві здійснювалось 
І.Б. Новицьким, який через при-
зму висвітлення історії римсько-
го права розглядав обмеження 
прав на землю в інтересах сусі-
дів як явище приватно-публічно-
го характеру [12, с. 107].
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У зазначений період діяли 
3 основні кодифіковані акти зе-
мельного законодавства: (1) ст. 
23 Земельного кодексу УРСР від 
22 листопада 1922 р. [6; 1922. – 
№ 51 – Ст. 750] містила загаль-
не обмеження реалізації прав 
землекористувачів з метою не-
допущення порушення інтересів 
сусідніх землекористувачів; (2) у 
ст. 23 Земельного кодексу УРСР 
від 8 липня 1970 р. [2; 1970. – № 
29. – Ст. 205] на землекористу-
вачів покладався обов’язок  не 
чинити на наданих їм земельних 
ділянках дій, які порушували б 
інтереси сусідів; (3) аналогічна 
норма містилась у статтях 40 і 
42 Земельного кодексу 1990 р. 
(введений у дію 15 березня 1991 
р.) [3; 1991. – № 10. – Ст. 98]. Як 
бачимо, в радянський період і до 
набуття Україною незалежності 
відносини добросусідства регу-
лювалися через покладення на 
власників і користувачів земель-
них ділянок загального обов’язку 
не чинити будь-які дії, які порушу-
вали б права чи інтереси сусідніх 
землевикористувачів. 

У зв’язку з проголошенням не-
залежності України й поглиблен-
ням земельної реформи  Вер-
ховна Рада України 13 березня 
1992 р. затвердила нову редакцію 
Земельного кодексу України, згід-
но з якою в державі дозволялося 
надання земельних ділянок також 
у приватну власність громадян 
[3; 1992. – № 25. – Ст. 354].

Статтею 40 цього Кодексу 
(в новій редакції) на власників 
земельних ділянок покладався 
обов′язок не порушувати прав 
власників і користувачів інших 
земельних ділянок, а також до-
тримуватися правил добросу-
сідства, а саме: (а) дозволяти 
власникам і землекористувачам 
ділянок прохід до доріг загаль-
ного користування, а також для 
будівництва й ремонту  межових 
знаків і споруд; (б) не чинити пе-
решкод у підведенні до суміжних 
земельних ділянок необхідних 
комунікацій; (в) вживати заходів 
з недопущення можливого стоку 
дощових і стічних вод, проник-
нення ядохімікатів і мінеральних 
добрив на суміжні ділянки. 

Таким чином, у земельному 
законодавстві до набрання чин-
ності Земельного кодексу Украї-
ни 2001 р. добросусідство трак-
тувалося виключно як обов’язок 
землевласника чи землекорис-
тувача. При цьому зміст пра-
вил добросусідства наповнявся 
нормами як правовідносин суто 
добросусідських, так і сервітут-
них, тобто таких, які породжують 
права на чужу річ.  

Виникнення й розвиток пра-
ва приватної власності на землю 
в Україні зумовило об’єктивну по-
требу в запровадженні правових 
засобів забезпечення справед-
ливого балансу прав і законних 
інтересів власників та користува-
чів сусідніх земельних ділянок.
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Чинний Земельний кодекс 
України зобов′язує землевлас-
ників і землекористувачів не 
порушувати прав власників і ко-
ристувачів суміжних земельних 
ділянок (п. г ч. 1 ст. 91, п. г ч. 1 
ст. 96), а також дотримуватися 
правил добросусідства (п. е ч. 1 
ст. 91, п. е ч. 1 ст. 96).  

І.В. Мироненко, досліджую-
чи зміст і межі здійснення права 
приватної власності на землю в 
Україні, розглядає добросусід-
ство як один з видів загальних 
нормативних обмежень щодо 
реалізації цього права, які за-
безпечують захист інтересів 
власників (землекористувачів) 
сусідніх володінь від можливих 
порушень при використанні зе-
мельних ділянок, а також як по-
годження при цьому інтересів 
власників (землекористувачів),  
між якими може виникнути дво-
сторонній  вплив [10, c. 144]. 
Аналогічної точки зору дотриму-
ється й Д.В. Бусуйок [1].

Специфіка правовідносин 
добросусідства, їх актуальність 
для забезпечення справедли-
вого балансу прав і законних ін-
тересів власників (користувачів) 
суміжних і сусідніх земельних 

ділянок обумовили необхідність 
виділення окремих точок зору 
науковців. Так, Л.В. Лейба, до-
сліджуючи проблеми правового 
регулювання вирішення земель-
них спорів, віднесла ті, що вини-
кають внаслідок порушень при-
писів гл. 17 Земельного кодексу 
України, до суто земельних [9, с. 
71].  Аналізуючи норми цієї ж гла-
ви, П.Ф. Кулинич зробив висно-
вок, що інститут добросусідства 
в земельному праві України «не 
є сформованим у такій мірі, як, 
наприклад, інститут права влас-
ності на землю чи інститут права 
користування землею» [7, с. 33].

Загальні положення щодо 
добросусідства, викладені у гл. 
17 цього Кодексу, їх системний 
зв’язок з нормами інших галу-
зей права (зокрема екологічно-
го й цивільного) дають підста-
ви розглядати добросусідство 
в сучасній системі права як (а) 
комплексний міжгалузевий ін-
ститут земельного права, (б) 
суб’єктивне право, (в) обов’язок 
землевикористувачів, (г) осно-
воположний принцип земельно-
го права. Але це вже завдання 
наступної публікації.
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ДОБРОСОСЕДСТВО В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ: 
ИСТОРИКО–ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Лобов А.А.

Статья посвящена рассмотрению вопроса о возникновении и развитии института до-
брососедства в земельном праве, начиная со времен Древнего Рима. Актуальность темы 
обусловлена тем, что данный институт пребывает на стадии формирования и развития. 
Положения законодательства, регулирующие рассматриваемые отношения, нормативно 
установлены ограничениями прав на землю, имеющими целью обеспечить справедливый 
баланс интересов  владельцев (пользователей) соседних землевладений.

Ключевые слова: добрососедство, ограничения права собственности, соседское право, 
интересы и права собственников.

NEIGHBOURLINESS IN THE UKRAINIAN LAND LAW:
HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS

Lobov А.A.

This article is devoted to consideration of questions on occurrence and development of 
neighbourliness in the land law, since times of the Ancient Rome.

The theme urgency is caused by the fact that the neighbourliness in the Ukrainian legislation 
stays at a formation and development stage.

Positions of the legislation, which regulate the given relations, are normatively set limitations 
which have a purpose to provide fair balance of interests of owners (users) of the next landed 
properties.

Key words: neighbourlines, property right restrictions, neighbour’s law, interests and rights 
of proprietors
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РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ЩОДО ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 

ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
І З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Проблема регулювання від-
носин, що виникають у процесі 
відчуження земельних ділянок 
для суспільних потреб і з мотивів 
суспільної необхідності, заслуго-
вує на особливу увагу, оскільки є 
новою для вітчизняної земельно-
правової доктрини й відповідної 
галузі законодавства.

Звичайно, можна вести мову 
про те, що аналогічні відносини 
були нібито відомі ще за радян-
ських часів і в законодавстві та 
юридичній літературі йменува-
лися як «вилучення земель для 
державних або громадських по-
треб». Однак у дійсності вони 
істотно відрізнялися від сучас-
них, адже земельне законодав-
ство того періоду ґрунтувалося 
на принципі виключної держав-
ної власності на землю, а гро-
мадянам і юридичним особам 
земельні ділянки надавалися 
тільки в користування. Держава, 
як єдиний розпорядник землею, 
в особі уповноважених орга-
нів мала право вилучати їх для 

будь-яких державних або гро-
мадських потреб, що відбува-
лося без згоди землекористува-
чів, а відшкодуванню підлягали 
лише збитки, завдані знесенням 
чи перенесенням розташованих 
на земельних ділянках об’єктів 
нерухомості. Саме в такому ас-
пекті і досліджувалися радян-
ськими вченими-правознавцями 
питання вилучення земель для 
державних або громадських по-
треб [Див.: 1; 7-11].

Після проголошення неза-
лежності України й запрова-
дження приватної власності на 
землю важливим напрямком 
реформування земельного за-
конодавства стало розроблення 
організаційно-правового меха-
нізму відчуження земельних ді-
лянок для суспільних потреб і з 
мотивів суспільної необхідності.

Цей процес не можна назва-
ти послідовним і логічним, але є 
сенс поділити його на 3 основні 
етапи: 1992 – 2001 рр.; 2001 – 
2009 рр.; 2009 р. – до сьогодення.
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Перший етап характеризу-
ється тим, що з прийняттям Зе-
мельного кодексу України (далі – 
ЗК) в редакції від 13 березня 
1992 р. у вітчизняному зако-
нодавстві (ст. 28 ЗК) з’явилася 
раніше невідома підстава при-
пинення права приватної влас-
ності на землю – викуп земель-
ної ділянки для державних або 
громадських потреб. Як бачимо, 
законодавець зберіг формулу 
«державні або громадські потре-
би», що існувала в радянському 
земельному законодавстві, але 
ввів такий абсолютно новий 
термін, як «викуп». Різниця між 
вилученням і викупом полягає 
в тому, що вилучаються земель-
ні ділянки в користувачів, а ви-
куповуються – у власників. До 
речі, такий поділ існує й зараз.

Земельний кодекс України 
1992 р. визначав повноважен-
ня органів влади у сфері вику-
пу земель (ст. 31), порядок по-
годження питань, пов’язаних з 
викупом (ст. 34), гарантії прав 
власників земельних ділянок 
(ст. 46), умови й порядок від-
шкодування збитків, заподі-
яних викупом (статті 88 і 89) 
та ін. Проте ці норми місти-
ли значну кількість недоліків і 
не були узгоджені між собою. 
За своїм первинним змістом 
вони призначалися для врегу-
лювання процедури вилучен-
ня, а не викупу земель, і тому 
буквальне оперування ними 

під час викупу земельних діля-
нок приватної власності було 
проблематичним.

Прийнята 28 червня 1996 
р. Конституція встановила за-
гальні засади земельно-право-
вого устрою України, закріпила 
принципові положення земель-
ної власності, позначила межі й 
гарантії реалізації права приват-
ної власності на землю. Згідно з 
її ст. 41 кожен має право володі-
ти, користуватися й розпоряджа-
тися своєю власністю і ніхто не 
може бути протиправно позбав-
лений його. Право приватної 
власності є непорушним. При-
мусове відчуження об’єктів цьо-
го права, в тому числі земельних 
ділянок, може бути застосовано 
лише як виняток з мотивів сус-
пільної необхідності, на підставі 
й у порядку, встановлених зако-
ном, і за умови попереднього по-
вного відшкодування їх вартості. 
Примусове ж відчуження таких 
об’єктів з наступним повним від-
шкодуванням їх вартості допус-
кається лише в умовах воєнного 
чи надзвичайного стану.

Ця стаття Основного Зако-
ну окреслила правові орієнтири 
для розвитку положень націо-
нального законодавства, оскіль-
ки останні не лише не можуть 
суперечити конституційним за-
садам, а й повинні деталізувати 
їх у системі відповідних норма-
тивно-правових приписів. На 
жаль, як буде далі показано, 
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норми земельного законодав-
ства у сфері примусового від-
чуження земельних ділянок з 
мотивів суспільної необхідності 
тривалий час не були узгоджені 
з положеннями Конституції.

Новий ЗК, прийнятий 25 жов-
тня 2001 р., позначив початок 
другого етапу розвитку законо-
давства щодо відчуження зе-
мельних ділянок для суспільних 
потреб і з мотивів суспільної не-
обхідності. Викупу таких об’єктів 
для суспільних потреб була при-
свячена ст. 146 ЗК. До викладен-
ня цієї статті в редакції Закону № 
1559-IV від 17 листопада 2009 р. 
«Про відчуження земельних ді-
лянок, інших об’єктів нерухомого 
майна, що на них розміщені, які 
перебувають у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з 
мотивів суспільної необхідності» 
[2; 2010. – № 1. – Ст. 2] у ній було 
передбачено, що органи дер-
жавної влади й органи місцевого 
самоврядування відповідно до 
своїх повноважень мають право 
викупу земельних ділянок, які пе-
ребувають у власності громадян 
і юридичних осіб:

1) під будівлі та споруди ор-
ганів державної влади й органів 
місцевого самоврядування;

2) під будівлі, споруди та 
інші виробничі об’єкти держав-
ної й комунальної власності;

3) під об’єкти природно-за-
повідного та іншого охоронного 
призначення; 

4) під об’єкти оборони й на-
ціональної безпеки;

5) під будівництво й обслуго-
вування об’єктів лінійних, тран-
спортної й енергетичної інфра-
структури (доріг, газопроводів, 
водопроводів, ліній електро-
передачі, аеропортів, нафто- й 
газотерміналів, електростанцій 
тощо);

6) під розміщення дипло-
матичних і прирівняних до них 
представництв іноземних дер-
жав чи міжнародних організацій;

7) під міські парки, майданчи-
ки відпочинку та інші об’єкти за-
гального користування, необхідні 
для обслуговування населення.

Наголосимо, що вказаний 
перелік вважався вичерпним і 
викуп земельних ділянок при-
ватної власності для будь-яких 
інших суспільних потреб законо-
давством не допускався.

Указана стаття ЗК закріплю-
вала процедуру викупу таких 
земель, що складалася з 3-х 
стадій. На першій з них орган, 
що приймає рішення, письмово 
попереджає власника земельної 
ділянки про майбутній її викуп, 
що повинно бути зроблено не 
пізніш як за один рік до перед-
баченої дати. На другій стадії 
обов’язковою умовою є отри-
мання згоди власника на викуп 
його земельної ділянки і визна-
чення її вартості відповідно до 
грошової й експертної оцінки зе-
мель, що провадиться за мето-
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дикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України. Якщо власник 
згоден з викупною вартістю, про-
цедура завершується третьою 
стадією – укладенням угоди між 
власником та органом держав-
ної влади чи органом місцевого 
самоврядування. У випадку не-
погодження власника із запро-
понованою викупною вартістю 
питання вирішується в судово-
му порядку й викуп земельної 
ділянки для суспільних потреб 
відбувається примусово.

Зазначимо, що правова ре-
гламентація викупу земельних 
ділянок для суспільних потреб 
здійснювалося також за ст. 350 
Цивільного кодексу України (далі 
– ЦК), яка на сьогодні теж діє в 
редакції Закону № 1559-IV від 17 
листопада 2009 р. За своїм зміс-
том положення цієї статті і ст. 146 
ЗК суттєво відрізнялися. Відмін-
ності полягали в наступному:

– ст. 350 ЦК замість поняття 
«суспільні потреби» для врегу-
лювання однорідних відносин 
вживала поняття «суспільна не-
обхідність»; тож викуп передба-
чався не для суспільних потреб, 
а у зв’язку із суспільною необхід-
ністю;

– на відміну від ст. 146 ЗК, 
яка закріплювала порядок ви-
значення вартості земельної ді-
лянки за спеціальною методи-
кою, ст. 350 ЦК у викупну ціну 
включала ринкову вартість зе-
мельної ділянки і збитки, завдані 

власникові у зв’язку з цією про-
цедурою (у тому числі упущену 
вигоду). До того ж за домовле-
ністю з власником передбача-
лася можливість надання йому 
іншої земельної ділянки замість 
викупленої;

– згідно з нормою ЦК викуп 
земельної ділянки відбувався 
за згодою власника або за рі-
шенням суду, отже, власник мав 
право оспорювати як викупну 
ціну, так і сам викуп. Положення 
ст. 146 ЗК, навпаки, були сфор-
мульовані так, що власник зе-
мельної ділянки міг оспорювати 
в суді тільки її викупну вартість.

У юридичних джерелах, зо-
крема, у науково-практичних 
коментарях до ЗК й ЦК, нео-
дноразово зверталася увага 
на протиріччя між наведеними 
статтями. Проте ці джерела не 
містили відповіді на запитан-
ня, яка саме з 2-х розглянутих 
статей більш правильно впо-
рядковує відносини з викупу зе-
мельних ділянок для суспільних 
потреб, а яка потребує внесен-
ня змін. Учені обмежувалися 
тільки формальною вказівкою 
на ст. 9 ЦК, згідно з якою по-
ложення ЦК застосовуються до 
земельних відносин, лише якщо 
вони не врегульовані актами 
земельного законодавства. 
Оскільки викуп земельних діля-
нок було впорядковано ст. 146 
ЗК, саме вона мала переважну 
правову силу.
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Що стосується примусового 
відчуження земельних ділянок з 
мотивів суспільної необхідності, 
то воно регулювалося ст. 147 ЗК 
(зараз діє в новій редакції), від-
повідно до якої у випадку вве-
дення воєнного або надзвичай-
ного стану земельні ділянки, що 
перебувають у приватній влас-
ності, можуть бути відчужені з 
мотивів суспільної необхідності 
за умови повного відшкодування 
їх вартості. Після припинення дії 
обставин, у зв’язку з якими було 
здійснено цей процес, власник 
відчуженого об’єкта вправі ви-
магати його повернення, а за 
неможливості останнього влас-
никові за його бажанням нада-
ється інша земельна ділянка.

Аналізуючи примусове від-
чуження земельних ділянок з 
мотивів суспільної необхідності, 
І.І. Каракаш відзначав, що воно 
«є новою підставою припинення 
права власності на землю, яка в 
такій редакції не передбачалася 
в раніше чинному земельному 
законодавстві. У ньому закрі-
плені певні ознаки, подібні до 
примусового викупу земельної 
ділянки для суспільних потреб. 
Ця подібність виявляється в на-
лежності відчужуваних земель 
громадянам чи юридичним осо-
бам, у здійсненні відчуження 
за умови повного відшкодуван-
ня вартості земельної ділянки 
тощо. Але примусовому від-
чуженню земельних ділянок з 

мотивів суспільної необхідності 
передує введення воєнного чи 
надзвичайного стану. Це відріз-
няє його від усіх інших підстав 
припинення права власності на 
землю і додає йому самостійно-
го значення» [3, с. 178, 179].

Отже, в земельному зако-
нодавстві, науковій і навчальній 
земельно-правовій літературі 
викуп земельних ділянок для 
суспільних потреб і примусове 
їх відчуження з мотивів суспіль-
ної необхідності розглядалися 
як 2 окремі й незалежні одна від 
одної підстави припинення пра-
ва приватної власності на зем-
лю, оскільки суспільні потреби 
виникали у звичайних життєвих 
умовах, тоді як суспільна необ-
хідність пов’язувалася із вве-
денням на території країни або 
в окремих її регіонах воєнного 
чи надзвичайного стану.

Напевно, таке розуміння вка-
заних підстав ще тривалий час 
залишалося б незмінним, якби 
не обставини, що раптово вини-
кли в житті нашого суспільства.

У квітні 2007 р. Україна й 
Польща перемогли в тендері 
на право проведення фіналь-
ної частини чемпіонату Європи 
з футболу. З метою створення 
необхідної нормативної бази 
19 квітня 2007 р. були прийня-
ті Закон «Про організацію та 
проведення фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу в Україні» [2; 2007. – 
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№ 31. – Ст. 405] (далі – Закон 
про чемпіонат), а 22 лютого 
2008 р. – Державна цільова про-
грама підготовки та проведен-
ня в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу [6; 2008. – № 18. – Ст. 
482] (далі – Програма) (зараз діє 
Програма, затверджена поста-
новою КМУ № 357 від 14 квітня 
2010 р. [6; 2010. – № 39. – Ст. 
1297]), яка визначила перелік 
конкретних об’єктів, будівни-
цтво й реконструкцію яких треба 
зробити. Передбачалося, що ці 
об’єкти повинні розміщуватися 
не лише на землях державної 
й комунальної власності (у тому 
числі й тих, що вже надані в ко-
ристування певним фізичним і 
юридичним особам), а й на зем-
лях, що перебувають у приват-
ній власності. Тож потрібно було 
викуповувати земельні ділянки в 
цих осіб.

Спроби вирішити це питан-
ня, керуючись чинним на той час 
законодавством, призводили на 
практиці до нескінченних кон-
фліктів і судових спорів, причи-
ною яких, з нашого погляду, було 
те, що існуюча в Україні нор-
мативно-правова база не мала 
реального механізму викупу зе-
мельних ділянок для потреб про-
ведення чемпіонату. Наприклад, 
ст. 146 ЗК навіть не закріплюва-
ла такої підстави, як будівництво 
аеропортів, готелів, футбольних 
стадіонів тощо, а тому викуп зе-

мельних ділянок для названих 
потреб здійснюватися не міг. 
Більше того, ця стаття перед-
бачала можливість примусового 
викупу земельних ділянок для 
суспільних потреб, тоді як ст. 41 
Конституції дозволяється таке 
відчуження об’єктів права при-
ватної власності (включаючи зе-
мельні ділянки) не для суспіль-
них потреб, а лише як виняток з 
мотивів суспільної необхідності. 
Зрозуміло, що поняття «сус-
пільна потреба» й «суспільна 
необхідність» не є тотожними, 
оскільки термін «потреба» наба-
гато ширше за «необхідність»; 
необхідність – це неодмінна 
(обов’язкова) потреба. Далеко 
не всі перелічені у ст. 146 ЗК по-
треби можуть розглядатися як 
«мотиви суспільної необхіднос-
ті», тому в разі незгоди власни-
ка з викупом земельної ділянки 
слід керуватися положеннями 
конституційної норми. Інакше 
кажучи, якщо власник з будь-
яких причин не погоджується з 
викупом земельної ділянки для 
суспільних потреб, примусове 
відчуження останньої здійснити 
неможливо, бо воно дозволя-
ється лише з мотивів суспільної 
необхідності.

З метою подолання прога-
лин і колізій у земельному зако-
нодавстві Верховна Рада Укра-
їни 5 червня 2009 р. приймає 
Закон № 1474-VI «Про внесення 
змін до Закону України «Про ор-
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ганізацію та проведення фіналь-
ної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу в Україні» 
та інших законодавчих актів 
України» [2; 2009. – № 44. – Ст. 
656], яким вносяться певні зміни 
до ЗК й затверджується нова ре-
дакція Закону про чемпіонат.

Стаття 146 ЗК була допо-
внена ще одним пунктом, за 
яким органи державної влади й 
органи місцевого самоврядуван-
ня отримали право викуповува-
ти земельні ділянки під будів-
ництво об’єктів, передбачених 
Програмою, що фінансується за 
рахунок Державного чи місцевих 
бюджетів.

У новій редакції Закону про 
чемпіонат з’явилася ст. 8 «Ви-
куп об'єктів права приватної 
власності, підстави та порядок 
їх примусового відчуження з мо-
тиву суспільної необхідності для 
забезпечення проведення чем-
піонату», яка встановила без-
прецедентне для вітчизняного 
законодавства положення: у ви-
падку неотримання згоди влас-
ника на викуп земельної ділян-
ки для потреб чемпіонату, вона 
може бути примусово відчужена 
з мотиву суспільної необхіднос-
ті. Отже, ця стаття, на відміну від 
ст. 147 ЗК, вже не пов’язувала 
настання суспільної необхіднос-
ті із введенням в Україні воєнно-
го чи надзвичайного стану.

Із прийняттям указаних змін 
до земельного законодавства 

особлива увага в земельно-
правовій літературі почала при-
ділятись аналізу примусового 
відчуження земельних ділянок з 
мотивів суспільної необхідності, 
точніше, відповідності ст. 147 ЗК 
положенням Конституції.

Одним з перших на цю про-
блему звернув увагу А.М. Мі-
рошниченко. На його думку, ст. 
147 ЗК містить низку внутрішніх 
суперечностей, що фактично 
унеможливлює її застосування, 
оскільки, з одного боку, ця стаття 
звужує розуміння поняття «сус-
пільна необхідність», визнаючи 
можливість існування останньої 
лише в умовах воєнного чи над-
звичайного стану, а з другого – 
абсолютно не конкретизує його 
змісту [4, с. 229]. В іншій пу-
блікації цей вчений разом з Р.І. 
Марусенком, коментуючи зазна-
чену статтю ЗК, доходить висно-
вку, що таке вживання поняття 
«суспільна необхідність» не від-
повідає його конституційному 
змісту, який зовсім не пов’язано 
із введенням воєнного або над-
звичайного стану [5, с. 343].

Дійсно, положення ст. 147 
ЗК не співпадають з конститу-
ційними нормами. Аналіз ст. 41 
Конституції дає підстави ствер-
джувати, що в ній передбачено 
можливість примусового відчу-
ження об’єктів права приватної 
власності з мотивів суспільної 
необхідності та в умовах воєн-
ного чи надзвичайного стану. Ця 
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норма не ототожнює категорії 
«суспільна необхідність» і «во-
єнний чи надзвичайний стан», як 
і не співвідносить їх як «загаль-
не» й «окреме» або як «широке» 
й «вузьке», вказуючи на існуван-
ня суспільної необхідності як за 
відсутності надзвичайних обста-
вин, так і в умовах воєнного чи 
надзвичайного стану.

За Основним Законом при-
мусове відчуження об’єктів пра-
ва приватної власності з мотивів 
суспільної необхідності і приму-
сове відчуження таких об’єктів в 
умовах воєнного чи надзвичай-
ного стану – це самостійні під-
стави припинення права влас-
ності, що різняться механізмом 
відшкодування. У першому ви-
падку воно має бути повним 
попереднім, у другому дозволя-
ється наступне повне відшкоду-
вання (курсив автора – Є.С.).

Як бачимо, між ст. 147 ЗК і 
ст. 41 Конституції бракує узго-
дження. Це зумовлено, вірогід-
но, тим, що в процесі розробки 
ЗК фахівці намагалися якомо-
га надійніше захистити право 
приватної власності на землю, 
забезпечити його абсолютну 
непорушність, запобігти будь-
яким посяганням з боку орга-
нів державної влади й органів 
місцевого самоврядування на 
земельні права громадян і юри-
дичних осіб. Хоча, як можна при-
пустити, це є результат простої 
необачності законодавця, який 

під час прийняття ЗК не спро-
мігся ґрунтовно проаналізувати 
конституційну норму щодо при-
мусового відчуження об’єктів 
права приватної власності й не 
звернув увагу на різницю між 
категоріями «суспільна необхід-
ність» і «воєнний чи надзвичай-
ний стан». Як би там не було, 
а практикою підтверджено, що 
таке беззастережне обстоюван-
ня права приватної власності на 
землю не завжди відповідає сус-
пільним інтересам.

Закон України «Про відчу-
ження земельних ділянок, інших 
об’єктів нерухомого майна, що 
на них розміщені, які перебува-
ють у приватній власності, для 
суспільних потреб чи з мотивів 
суспільної необхідності» розпо-
чав відлік третього етапу розви-
тку земельного законодавства в 
досліджуваній царині. Ним були 
внесені зміни до статей 146 і 147 
ЗК і ст. 350 ЦК, внаслідок чого 
вони втратили своє регулятивне 
значення й набули відсильного 
характеру.

Не вдаючися до ретельного 
аналізу цього Закону, зауважи-
мо, що його норми тепер узго-
джено зі ст. 41 Конституції в час-
тині відокремлення примусового 
відчуження земельних ділянок з 
мотивів суспільної необхідності 
від примусового відчуження зе-
мельних ділянок в умовах воєн-
ного чи надзвичайного стану.

Названий Закон, безперечно, 
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потребує подальшого вдоскона-
лення, адже й він містить низку 
недоліків і спірних приписів. Ра-
зом із тим його прийняття має 
важливе значення, оскільки в 
земельному законодавстві на-
решті сформувалось органічно 
цілісне нормативно-правове під-

ґрунтя, достатнє для поглибле-
ного теоретичного дослідження 
такої підстави припинення пра-
ва власності на землю, як від-
чуження земельних ділянок для 
суспільних потреб і з мотивів 
суспільної необхідності.
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В статье анализируются основные этапы развития законодательства Украины относи-
тельно отчуждения земельных участков для общественных потребностей и по мотивам об-
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СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ РОДЮЧОСТІ 
ҐРУНТІВ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

У загальній структурі зе-
мельного фонду України значну 
частину (понад 70 % території 
держави) займають землі, ґрун-
товий покрив яких характери-
зується високим рівнем родю-
чості. Це основне  національне 
багатство України. Однак три-
валий період  нераціонального 
й виснажливого землеробства 
призвів до помітних негативних 
наслідків щодо якості ґрунтів. Як 
підкреслюється в Національній 
доповіді про стан навколишньо-
го природного середовища  в 
Україні у 2006 р. (далі – Допо-
відь), на сьогодні в державі скла-
лося скрутне становище з ґрун-
тами: величезні площі засмічені 
твердими побутовими відхода-
ми, забруднені шкідливими хі-
мічними речовинами; надмірна 
розораність ґрунтів негативно 
позначається на їх родючості – 
швидко поширюється ґрунто-
ва ерозія; збільшується питома 
вага порушених земель; щороку 
зростають втрати гумусу. За да-
ними Доповіді площа деградо-
ваних і малородючих ґрунтів у 
складі орних земель перевищує 

20 % ріллі (а це понад 6,5 млн 
га); площа порушених земель 
становить 157,6 тис. га; техно-
генно забрудненими виявили-
ся майже всі ґрунти країни [17, 
с. 129 – 152]. За таких обставин 
дослідження проблеми право-
вого забезпечення підвищення 
родючості ґрунтів стає надзви-
чайно актуальним. 

Одним з першочергових за-
вдань регулювання суспільних 
відносин у галузі правового за-
безпечення  підвищення родю-
чості ґрунтів є встановлення пев-
ної послідовності у використанні 
в законодавстві відповідної тер-
мінології. Брак усталеного поня-
тійного апарату може призвести 
до негативних наслідків як у тео-
рії, так і на практиці, бо як зазна-
чав свого часу О. С. Колбасов, 
«…за термінологічними розбіж-
ностями стоять розбіжності кон-
цептуальні» [11, с. 27].

Найважливішою рисою на-
укової термінології виступає її 
однозначність: кожне наукове 
поняття повинно складатися із 
суворо визначених термінів. По-
няття – це думка, яка вираже-
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на у формі судження і яка має 
відповідати об’єктивній реаль-
ності. Правильне застосування 
понятійного апарату надає якіс-
ної визначеності правовому на-
уково-теоретичному мисленню, 
фіксує структуру знань про пра-
во й логіку його розвитку, має са-
мостійне пізнавальне значення, 
тому що сприяє поглибленому 
вивченню права, відсторонюючи 
будь-які різночитання й неточ-
ності [2, с. 44 - 97]. 

Проблеми термінології не 
обійшли й питання правового 
забезпечення підвищення родю-
чості ґрунтів . 

Так, у науковій літературі 
існують різні погляди на тлу-
мачення самого поняття «ґрун-
ти». Цим питанням опікуються 
як представники науки ґрун-
тознавства, так і вчені-юристи. 
Ґрунтознавча наука визнає іс-
нування ґрунту як самостійного 
природного об’єкта, незамінно-
го компонента біосфери, наді-
ляє його властивостями живого 
організму. Перше наукове трак-
тування цього поняття у ґрун-
тознавчій науці належить В. В. 
Докучаєву, який аргументовано 
доходить висновку, що ґрун-
ти становлять собою особливу 
природну формацію біосфери 
й земної кори; як результат су-
купної взаємодії клімату, ґрун-
тоутворюючих порід, рельєфу 
місцевості, живих організмів й 
діяльності людини, вони постій-

но розвиваються, змінюючи свої 
властивості [3, с. 4]. Відомий 
ґрунтознавець В. А. Ковда, який 
вивчав процеси ґрунтоутворен-
ня, визначив, що ґрунтовий по-
крив – це складна багатоком-
понентна система, необхідний 
складник вищої форми органі-
зації живих і мінеральних речо-
вин на планеті – біосфери [9].

Серед фахівців з аграрних 
наук існують також існують інші 
підходи до визначення поняття 
«ґрунти», однак упевнено мож-
на стверджувати, що значних 
розбіжностей із цього приводу 
серед ґрунтознавців фактично 
не існує. 

У законодавстві та юридич-
ній літературі тривалий час тер-
міни «земля» і «ґрунт» взагалі 
не мали своїх дефініцій і в окре-
мих випадках використовували-
ся як ідентичні. 

Будь-яке питання потра-
пляє в поле правового регулю-
вання, коли виникає проблема, 
розв’язання якої неможлива без 
застосування норм права. Саме 
це було причиною виникнення 
й розвитку правової регламен-
тації охорони якості ґрунтової 
родючості, коли в середині  ХХ 
ст. стало очевидним різке погір-
шення її стану. Першим серед 
науковців-правників на необ-
хідність правового розмежуван-
ня зазначених понять звернув 
увагу Л. Б. Шейнін. У своїх до-
слідженнях він указує на по-
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требу правового закріплення 
категорії «ґрунт» як особливо-
го природного й господарсько-
го об’єкта [25, с. 162]. Значний 
внесок у розробку теоретич-
них засад правового визначен-
ня й охорони ґрунтів зробили  
Г. О. Аксеньонок, Ю. Г. Жариков, 
В. М. Зарьков, П. Ф. Кулинич, 
В. Л. Мунтян, В. К. Попов, В. В. Ян-
чук, [1; 5; 6; 12; 13; 16; 19; 27] 
та ін. Ці вчені у своїх наукових 
працях доводили важливість 
правового розмежування по-
нять «земля» і «ґрунт». Проте 
в доктрині земельного права 
наводяться й інші точки зору 
стосовно їх співвідношення. Зо-
крема, А. М. Мірошниченко й Р. 
І. Марусенко визначають понят-
тя «земля» як земна поверхня 
і простір над і під нею на висо-
ту і глибину, необхідні для ви-
користання земельної ділянки 
за цільовим призначенням (у 
тому числі її забудови), включа-
ючи ґрунтовий покрив у межах 
цього простору [15, с. 17]. Іно-
ді ґрунтовий шар ототожнюють 
із землею, зазначаючи, що в 
земельному праві під терміном 
«земля» слід розуміти  частину 
земної поверхні, яка розташо-
вана над надрами і називаєть-
ся ґрунтовим шаром, у межах 
території, на яку поширюється 
суверенітет держави [7, с. 7]. У 
такому розумінні поняття «ґрун-
ти» повністю поглинається й 
розчиняється в понятті «землі». 

Свого часу в науковій літе-
ратурі навіть була висловлена 
думка про протиставлення по-
нять «земельне право» і «ґрун-
тознавче право» [22]. Однак цю 
позицію науковці не підтрима-
ли, тому в подальшому вона не 
була розвинена.  

На нормативному рівні ви-
значення конструкції «родючий 
шар ґрунту» вперше знайшло 
відбиття в тексті Державного 
стандарту [18, с. 2], де вона тлу-
мачиться як верхня гумусована 
частина ґрунтового профілю, 
для якої притаманні сприятливі 
для росту рослин хімічні, фізичні 
й біологічні властивості. Як бачи-
мо, це легальне формулювання 
розглядуваного поняття харак-
теризує ґрунт не як самостійний 
об’єкт, а як складник іншого, гло-
бальнішого об’єкта – ґрунтово-
го профілю. Самостійних ознак 
ґрунт набуває, коли йдеться про 
його якісні риси.  

На законодавчому ж рівні  
розмежування термінів «земля» 
і «ґрунт» у контексті землеохо-
ронних правовідносин уперше 
було закріплено в Законі Украї-
ни «Про охорону земель» від 19 
червня 2003 р. У ньому термін 
«земля» вживається в значен-
ні поверхні суші з ґрунтами, ко-
рисними копалинами та іншими 
природними елементами, що 
органічно поєднані й функціону-
ють разом з нею. Отже, для зем-
лі характерними є такі складни-
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ки довкілля, як просторовість, 
рельєф, клімат, рослинність, 
надра, води, а також ґрунтовий 
покрив. Під терміном «ґрунт» за-
конодавець має на увазі природ-
но-історичне органо-мінеральне 
тіло, що утворилося на поверхні 
земної кори і є осередком най-
більшої концентрації поживних 
речовин, фундаментом життя й 
розвитку людства завдяки най-
ціннішій своїй властивості – ро-
дючості [21]. 

З огляду на це при тлума-
ченні поняття «ґрунти як право-
ва категорія» науковці акценту-
ють увагу на тому, що ґрунт є 
невід’ємним складником землі. 
Це свідчить про те, що земель-
не законодавство не визнає 
ґрунти самостійним природним 
об’єктом. Разом із тим визнання 
їх об’єктом особливої охорони  
у ст. 168 Земельного кодексу 
України (далі – ЗК) говорить про 
їх особливу цінність і пояснюєть-
ся тим, що, (а) ґрунти наділені 
унікальною природною влас-
тивістю – родючістю, і (б) вони 
є практично невідновлюваним 
природним ресурсом. Іншими 
словами, спираючись на норми 
чинного земельного  законодав-
ства й на особливості правової 
охорони ґрунтів, слід розгляда-
ти не самостійні правовідноси-
ни з охорони цього природного 
об’єкта, а скоріше як охорону 
родючості ґрунтів у межах пра-
вового регулювання відносин з 

охорони земель. До того ж ана-
ліз норми ч. 1 ст. 168 ЗКУ надає 
можливості зробити висновок, 
що ґрунт підлягає особливій 
охороні не як автономний об’єкт, 
а лише як частина конкретної зе-
мельної ділянки. Стосовно цього 
питання, правда, існують і дещо 
інші точки зору. Н. І. Титова, на-
приклад, зазначає, що ЗКУ 2001 
р., визнавши ґрунти об’єктом 
особливої охорони, тим самим 
установив, що це самостійний 
об’єкт правових відносин, у тому 
числі й охоронних [23, с. 14].

Визнаючи ґрунти невід’єм-
ним складником земель, законо-
давець виходить з неможливос-
ті їх використання в сільському 
й лісовому господарстві в разі їх 
відділення від поверхні земель-
ної ділянки. Проте ґрунт стано-
вить собою цілком реальний 
шар землі з певними розмірами 
як за площиною, так і за глиби-
ною своїм якісним складом. У 
той же час ст. 1 Закону України 
«Про оцінку земель» повністю 
відтворює положення ч. 1 ст. 79 
ЗКУ і визначає земельну ділян-
ку як частину земної поверхні з 
установленими межами, певним 
місцем розташування, з окре-
мими щодо неї правами. Спи-
раючись на наведене, земельну 
ділянку можна вважати неру-
хомим просторовим об’єктом. 
П. Ф. Кулинич виділяє наступні 
обов’язкові ознаки, притаман-
ні кожній земельній ділянці: 
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(а) відповідне місце розташу-
вання (адреса), (б) чіткі межі і 
(в) наявність певних прав на зе-
мельну ділянку. Зазначимо, що 
серед  обов’язкових ознак уче-
ний не називає розташування 
на її поверхні ґрунту, пояснюю-
чи, що його наявність  чи  від-
сутність може впливати лише на 
зміст правових характеристик 
земельної ділянки [13, с. 82]. 

Як бачимо, родючі ґрунти 
вкривають далеко не всю по-
верхню землі. До того ж Поло-
женням про Державну систему 
моніторингу довкілля встанов-
лено, що вони залежно від ка-
тегорій земель поділяються на 
ґрунти: (а) сільськогосподар-
ського використання, (б) земель 
лісогосподарського призначен-
ня, (в) що розташовані в межах 
земель різного призначення, у 
тому числі на природоохорон-
них територіях [20, с. 400 – 409]. 
Ґрунт земельної ділянки – ціл-
ком рухомий природний об’єкт, 
який може бути вилучений із 
земної поверхні й перенесений 
на інше місце [8, с. 471, 472], 
приміром, при здійсненні за-
ходів із землювання й рекуль-
тивації порушених земель. У 
юридичних джерелах навіть ви-
словлена думка про можливість 
зміни правового статусу ґрунту 
в разі відокремлення його від 
поверхні земельної ділянки [13, 
с. 83]. Сутність такої зміни пра-
вового статусу полягає в тому, 

що в природному стані ґрунт зе-
мельної ділянки розглядають як 
властивість, якісну характерис-
тику землі (території), а після 
відділення ґрунтового покриву 
від поверхні ділянки він набуває 
якості самостійного об’єкта пра-
ва власності.   

Розмежування термінів 
«земля» і «ґрунт» виразно про-
слідковується саме через вико-
нувані ними функції. Ю. С. Шем-
шученко зазначає, що земля 
виконує 3 важливі функції, які 
є ключовими для забезпечен-
ня нормальної життєдіяльності 
суспільства, – економічну, соці-
альну й екологічну. Виконуючи 
першу, вона виступає важливим 
матеріальним ресурсом, що ві-
діграє роль основного засобу 
виробництва і предмета пра-
ці в сільському господарстві, а 
також просторового базису для 
розвитку інших галузей еконо-
міки; друга зводиться до того, 
що земля є місцем проживання 
всього людства; третя виявля-
ється в тому, що земля висту-
пає центральним цементуючим 
ресурсом екологічної системи, 
який значною мірою зумовлює 
функціональну стійкість як цієї 
системи в цілому, так і окремих 
елементів природного сере-
довища [4, с. 318]. 

Дещо інше призначення ма-
ють ґрунти. Їх економічна функ-
ція полягає в тому, що вони 
слугують основним засобом 
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сільськогосподарського вироб-
ництва, екологічна (природо-
охоронна) – що ґрунти регулю-
ють склад і якість тих природних 
ресурсів, які взаємодіють з ними 
(підземні й поверхневі води, 
надра, атмосферне повітря, 
рослинний світ та ін.), а також 
становлять собою фундамент 
для утворення екологічних і аг-
роландшафтів. Ґрунти викону-
ють також важливу, притаманну 
тільки їм роль носія і джерела  
інформації про історію розвитку 
природи.  Така функція ґрунту 
пояснюється особливостями 
його утворення. За найопти-
мальнішими підрахунками, на 
створення 1 куб. см ґрунту при-
рода витрачає близько 100 ро-
ків. У різних кліматичних зонах 
України товщина його родючого 
шару коливається від 2 до 18 см. 
Це означає, що  ґрунтовий про-
філь може утворюватися протя-
гом  2-х – 18-ти століть. Таким 
чином, за складом і щільністю 
ґрунтового профілю легко вста-
новити біологічні цикли синтезу 
й розпаду органічних речовин 
під час його утворення.        

Ще одним аргументом на ко-
ристь того, щоб наділити термін 
«ґрунт» самостійним правовим 
статусом, виступає співвідно-
шення понять «сільськогоспо-
дарські угіддя» та «ґрунти». 
Іноді їх помилково трактують як 
ідентичні. Однак, як випливає 
з наказу Держкомстату Украї-

ні від 2 серпня 2005 р., № 225 
«Про затвердження методик 
проведення розрахунків вироб-
ництва продукції рослинництва 
в усіх категоріях господарств», 
сільськогосподарськими угід-
дями визнаються земельні ді-
лянки, які систематично вико-
ристовуються для одержання 
сільськогосподарської продукції 
і включають у себе ріллю, пере-
логи, багаторічні насадження, 
сіножаті й пасовища. У даному 
контексті в першу чергу йдеться 
про цільове використання землі 
та її  територіально-просторо-
ві характеристики. Це  поняття 
вважається загальноприйнятим 
і визначає головну економіч-
ну сутність цих земель – бути 
основним засобом виробництва 
рослинницької продукції в сіль-
ському господарстві, в той час 
як термін «ґрунт» використову-
ється виключно для позначення 
якісних властивостей і характе-
ристик саме родючості земель-
ної ділянки.  

Аналіз змісту норми ст. 
22 ЗКУ свідчить, що сільсько-
господарські угіддя мають 
певне цільове призначення, 
а сама їх назва («сільсько-
господарські угіддя») вказує 
на належність цих земель ви-
ключно до категорії сільсько-
господарських земель. Це 
дає можливість установити 
їх основну правову ознаку – 
безпосереднє використання 
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для вирощування сільськогос-
подарської продукції. Ґрунти ж, 
як уже вказувалося, вкривають 
майже всю поверхню суходо-
лу й мають важливе значення 
для земель як сільськогоспо-
дарського й лісогосподарського 
призначення, так і для інших ка-
тегорій земель [24, с. 17]. 

Чинне земельне законодав-
ство, зокрема ЗКУ, Закон Украї-
ни «Про охорону земель» та інші 
нормативно-правові акти, по-
няття «родючість» і «продуктив-
ність грунтів» використовують 
поряд. Перше з них законода-
вець застосовує безпосередньо 
щодо ґрунтів, імовірно, маючи 
на увазі ґрунти земельних ді-
лянок сільськогосподарського 
призначення. Що ж стосується 
другого терміна, то його вико-
ристовують стосовно земель 
призначення лісогосподарсько-
го. Отже термін «родючість» 
використовується для позна-
чення характеристик ґрунту, а 
«продуктивність» – землі. Цим  
законодавець фактично вказує 
на практичну неможливість іс-
нування родючого шару ґрунту 
на землях лісогосподарського 
призначення. Повністю із цим 
ми не погоджуємося, адже при-
родний процес утворення ґрун-
ту відбувається не лише на 
землях сільськогосподарського 
призначення, а лісова флора й 
фауна, якраз сприяє цьому. Ве-
дучи мову про правову охорону 

й підвищення родючості ґрунтів, 
слід мати на увазі, що в лісово-
му господарстві (особливо при 
відновленні лісових насаджень) 
родючість ґрунту відіграє не 
менш важливу роль, ніж при 
проведенні аналогічних заходів 
на землях сільськогосподар-
ського призначення. 

У ґрунтознавчій літературі 
стосовно цього питання була 
висловлена думка щодо заміни 
категорії «родючість ґрунту» на 
«біопродуктивність ґрунту» [10]. 
На думку науковців, це дозволи-
ло б надати більш чіткі уявлення 
про процеси ґрунтоутворення, а 
також управління ними. Зазна-
чену наукову пропозицію підтри-
мали й представники науки зе-
мельного права [26, с. 146]. На 
відміну від поняття «родючість 
ґрунтів», категорія «біопродук-
тивність ґрунтів» охоплює про-
цеси, що характеризують ґрунт 
не просто як природний ресурс, 
а ще й як автономний об’єкт при-
роди із властивими йому осо-
бливостями й закономірностями 
розвитку. 

Що ж стосується співвід-
ношення термінів «продуктив-
ність» і «родючість» ґрунтів, то, 
як правильно зазначено в науці 
ґрунтознавства, вони різняться 
за своїм смисловим значенням 
[14]. Автори зазначеної позиції 
вказують на те, що продуктив-
ність визначається кількістю 
вирощеної продукції (тобто має 
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економічну спрямованість), в 
той час як родючість – це  влас-
тивість ґрунтів, для якої є при-
таманними природні чи набуті 
ґрунтові показники (екологічна 
спрямованість).

Таким чином, наведені вище 
положення  підтверджують не-
обхідність проведення погли-
блених теоретичних досліджень 
у галузі правової охорони й під-
вищення родючості ґрунтів. Вва-
жаємо, що з метою оптимізації 
правового забезпечення більш 
ефективної охорони й поліпшен-
ня якісних характеристик ґрунту 
потрібно на законодавчому рівні 
провести  розмежування термі-
нів «земля» і «ґрунт», а  також 
надати останньому самостій-
ного значення як природного 
об’єкта. Для її досягнення тре-
ба взяти за основу вже існуючу 

в Україні модель законодавчого 
акта, згідно з якою в його першій 
статті розміщюються дефініції 
основних категорій і понять у 
відповідній галузі та їх правові 
ознаки, і помістити на початку 
чинного ЗК України статтю під 
назвою «Основні поняття й тер-
міни». У зазначеній статті варто 
розмістити понятійний апарат 
стосовно правового забезпечен-
ня охорони й підвищення родю-
чості ґрунтів. Це надасть чітких 
законодавчих гарантій і створить 
необхідне підґрунтя для досяг-
нення позитивних результатів 
у вирішенні розглядуваної про-
блеми. І хоча таке доповнення 
значно розширить обсяг коди-
фікованого земельно-правового 
акта, однак у той же час ство-
рить певні умови для зручності 
його застосування. 
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Исследуется проблема применения в законодательстве терминологии касательно пра-
вового обеспечения охраны и повышения плодородия почв. Аргументируется необходимость 
закрепления соответственного понятийного аппарата в кодифицированном земельно-право-
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Вивчення системи принципів 
аграрного права дає розуміння 
того, як побудована і функціонує 
ця галузь права, розкриває вну-
трішні гарантії (вимоги) нормаль-
ного функціонування, специфіку 
аграрних правовідносин, завдан-
ня й цілі науки аграрного права. 
Учення про систему принципів 
останнього належить до осно-
вних фундаментальних розділів 
науки. Без знання основополож-
них засад галузі неможливо за-
йматися ні будь-якими теоретич-
ними розробками як у загальній 
частині аграрного права, так і в 
спеціальній, ні прикладними до-
слідженнями. Вивчення питання 
про систему його принципів має 
важливе теоретичне і практичне 
значення, оскільки становить со-
бою фундамент для подальших 
наукових розвідок.

Тема даної публікації є акту-
альною, адже на сьогодні зазна-
чені принципи містяться в норма-
тивно-правових актах, що мають 
різну юридичну силу (закони, 
укази, постанови та ін.). Науков-
цями вже тривалий час вислов-
люється думка про необхідність 

створення єдиного кодифікова-
ного нормативно-правового акта 
у сфері аграрного права – Аграр-
ного кодексу України – для впо-
рядкування всієї системи існую-
чих актів. Цей Кодекс має містити 
систему принципів аграрного 
права, що як відповідатиме його 
сучасному стану, так і буде до-
сить гнучкою, щоб задовольняти 
потребам галузі.

Проблемі принципів аграрно-
го права та їх систематизації при-
святили свої праці такі науковці, 
як Г.Ю. Бистров, Б.О. Воронін, 
В.П. Жушман, А.М. Запоро-
жець, М.І. Козир, О.О. Погрібний, 
А.М. Статівка, В.М. Єрмоленко, 
В.З. Янчук, та ін. Проте аграр-
не право постійно розвивається 
і годі сподіватися, що система 
принципів не буде доповнюва-
тися новими. Однією з проблем 
дослідження цієї системи є те, 
що існуючі системи принципів 
не охоплюють усього комплексу 
правовідносин в царині аграр-
ного права. Також не вироблено 
правниками й одностайного під-
ходу до характеристики системи 
принципів аграрного права.

УДК 349.42 Г.І. Савченко, аспірантка 
Національний  університет «Юридична 

 академія  України  імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків 

ПРО СИСТЕМУ ПРИНЦИПІВ АГРАРНОГО ПРАВА 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/116128

Мета цієї статті полягає у 
виведенні системи принципів 
аграрного права.

Переходячи до основного 
викладу, відзначимо, що пра-
вовий принцип – це керівне 
становище, вихідні засади, що 
відбивають істотну властивість 
суспільних відносин, врегульо-
ваних правом. Принцип від-
дзеркалює не всі, а лише одну 
властивість, окрему сторону 
явища, чим відрізняється від 
об'єктивного закону, який ви-
словлює зв'язок між двома влас-
тивостями [6, с. 71].

Існування принципів права 
взагалі і принципів аграрного 
права, зокрема, відіграє досить 
вагому роль. Найважливіша їх 
риса полягає в тому, що вони 
виражають не тільки існуючі від-
носини, а й прогресивні тенден-
ції розвитку суспільства. Саме 
тому принципи права включа-
ють в себе програмні вимоги й 
відправні ідейні завдання. Із цієї 
причини необхідно детально ви-
вчити систему принципів аграр-
ного права.

Але при всьому розмаїтті у 
юридичній літературі наукових 
досліджень із цього питання 
правознавці не дійшли спіль-
ної думки щодо однозначного 
тлумачення поняття «система 
принципів аграрного права» та 
проблем їх класифікації. Аналіз 
наявних інтерпретацій  системи 
принципів аграрного права зу-

мовлений необхідністю більш 
поглибленого і всебічного до-
слідження останніх з позиції 
з’ясування місця кожного у цій 
системі. Для початку треба розі-
братися в тому, що означає сам 
термін «система».

Згідно з визначенням, наве-
деним в одному з філософських 
енциклопедичних словників, 
система – це об'єднання дея-
кої розмаїтості в єдине й чітко 
розчленоване ціле, елементи 
якого стосовно цілого та інших 
частин займають відповідні їм 
місця [5, с. 473]. Отже, всі прин-
ципи тісно взаємопов'язані й 
утворюють певну сукупність 
правових засад. Маючи свій 
власний зміст, вони в той же 
час взаємно обумовлюють дію 
один одного і складають систе-
му, яка і становить собою зміст 
і форму права. Іншими слова-
ми, для дослідника в системі 
важливо побачити не тільки 
сукупність якихось явищ, про-
цесів, а й її внутрішні і зовнішні 
взаємозв'язки.

На нашу думку, система 
принципів аграрного права – 
це така сукупність її склад-
ників, груп, які мають певні 
взаємозв'язки як між собою, так 
і з навколишнім середовищем. 
Вона характеризується нижче-
наведеними ознаками:

1) її компоненти знаходять-
ся в об’єднаному цілісно-сис-
темному стані;
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2) система утворює єдність 
унаслідок структурної впоряд-
кованості її компонентів (під-
систем), що визначає їх функці-
ональну залежність і взаємодію, 
представляє єдиний гармоній-
ний «ансамбль», який забез-
печує субординацію, ієрархіч-
ність і синхронність у процесі 
функціонування;

3) вона має власні риси, що 
не зводяться до суми власти-
востей її компонентів;

4) система нерозривно 
пов’язана із зовнішнім серед-
овищем, відчуває його вплив і 
реагує на нього;

5) вона має відносну ста-
лість, у межах якої водночас 
можливі зміни властивостей її 
компонентів та їх зв’язків;

6) системі принципів права 
притаманна відносна автоном-
ність функціонування [2, с. 8].

Найбільш повну систему су-
часних принципів аграрного пра-
ва, як вбачається, навів М.І. Козир. 
До основних принципів аграрного 
права вчений відносить:

а) урахування специфіки 
сільськогосподарського вироб-
ництва;

б) рівність учасників аграр-
них правовідносин;

в) право добровільного вибо-
ру селянами форм і напрямків тру-
дової й господарської діяльності; 

г) рівність і всебічну охорону 
та зміцнення форм власності в 
АПК й організаційно-правових 

форм господарювання сільсько-
господарських товаровиробни-
ків; 

д) гарантії свободи аграрно-
го підприємництва; 

е)  закріплення за державою 
регулюючих функцій у цій сфері; 

є) органічний зв'язок трудо-
вої діяльності з природно-кліма-
тичними умовами аграрного під-
приємництва; 

ж) господарську і юридичну 
самостійність, матеріальну заін-
тересованість і відповідальність 
за результати підприємницької 
діяльності;

з) повноту правового впо-
рядкування аграрних відно-
син, безперервність оновлення 
аграрного законодавства;

и) реальність та гарантова-
ність суб’єктивних прав їх учас-
ників [4, с. 65]. 

Науковець виокремив саме 
такі принципи аграрного права 
в першу чергу тому, що вони 
відбивають об'єктивні законо-
мірності розвитку аграрних від-
носин в умовах ринку. Перехід 
до ринкової економіки зумовив 
потребу закріплення вказаних 
принципів правового регламен-
тування аграрних відносин та 
їх законодавчу фіксацію. Отже, 
М.І. Козир акцентує увагу насам-
перед на принципах, закріпле-
них в аграрному законодавстві. 

Але при всіх позитивних ри-
сах наведеної системи, все ж 
таки існують також інші важливі 
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принципи аграрного права. Зо-
крема, В.М. Єрмоленко виділяє 
наступні:

1) забезпечення потреб на-
селення і промисловості безпеч-
ною і якісною сільськогосподар-
ською сировиною;

2) гарантованість захисту 
прав сільськогосподарських то-
варовиробників;

3) запозичення позитивного 
досвіду зарубіжних країн щодо 
правового впорядкування аграр-
них відносин;

4) вільне обрання селянами 
форм і напрямків сільськогоспо-
дарської діяльності;

5) постійне вдосконалення 
механізму правового регулю-
вання аграрних відносин; 

6) підвищення ефективності 
державної регламентації аграр-
ного сектора економіки;

7) забезпечення інновацій-
ного розвитку сільського госпо-
дарства, його екологізація; 

8) пріоритетність соціально-
го розвитку села; 

9) забезпечення продоволь-
чої безпеки держави; 

10) урахування особливос-
тей сільськогосподарської ді-
яльності; 

11) забезпечення рівності 
учасників аграрних правовідно-
син [3, с. 56].

В.М. Єрмоленко фактично 
лише дещо доповнив систе-
му принципів аграрного права, 
запропоновану М.І. Козирем. 

Учений додав такі принципи, як 
забезпечення потреб населен-
ня і промисловості безпечною і 
якісною сільськогосподарською 
сировиною, продовольчої без-
пеки держави, й інноваційного 
розвитку екологізації, сільсько-
го господарства, пріоритетності 
соціального розвитку села, під-
вищення ефективності держав-
ного регулювання. Ці принципи 
визначають завдання аграрного 
права. Але все одно і ця систе-
ма принципів не охоплює всіх 
значущих особливостей аграр-
них відносин.

Дещо відрізняється погляд 
О.О. Погрібного на класифіка-
цію принципів аграрного права. 
Фахівець вважає (і ми з ним по-
годжуємось), що аграрне пра-
во, як комплексна, інтегрована і 
спеціалізована галузь, має сис-
тему спеціальних принципів, на-
явність яких зумовлена особли-
востями мети і змісту аграрних 
відносин. На його думку, при цьо-
му слід враховувати два таких 
фактори: а) виробляючи сіль-
ськогосподарську продукцію, се-
ляни своєю працею створюють 
життєво необхідні й незамінні 
блага для всього суспільства 
і вирішують одну з найважли-
віших суспільних проблем – 
продовольчу; б) аграрні відно-
сини безпосередньо або опосе-
редковано пов’язані з процесом 
сільськогосподарського земле-
користування [1, с. 20].
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Цей висновок про існування 
специфічних принципів у відпо-
відній сфері суспільних відно-
син є відправним положенням 
в обґрунтуванні вчення про ви-
знання принципів (як чинників 
суб'єктивного порядку) вирі-
шальною ознакою виділення 
аграрного права в комплексну 
інтегровану галузь права.

Звичайно, майже всі сис-
теми принципів аграрного 
права включають ті з них, що 
підкреслюють своєрідність і 
специфіку сільського госпо-
дарства, але лише деякі нау-
ковці, пропонуючи свою систе-
му, звертають увагу на основні 
завдання й цілі галузі, а тому 
ці принципи рідко знаходять 
законодавче закріплення в цих 
системах.

Учені переважно акценту-
ють увагу на тих принципах пра-
ва, що випливають із загальних 
і прямо закріплені в аграрному 
законодавстві. Усі запропоно-
вані раніше системи принципів 
аграрного права виокремлю-
ють головні моменти останніх, 
оминаючи увагою інші. Вони 
не охоплюють усієї повноти 
аграрних правовідносин (віль-
ного обрання селянами форм 
і напрямків сільськогосподар-
ської діяльності, рівність учас-
ників аграрних правовідносин, 
гарантованість захисту прав 
сільськогосподарських товаро-
виробників та ін.). 

Вважаємо за необхідне 
включити до системи принци-
пів аграрного права пріоритет-
ність розвитку сільського госпо-
дарства України. Цей принцип 
спрямовано на забезпечення: 
(а) життєздатності сільського гос-
подарства, (б) його конкуренто-
спроможності на внутрішньому 
й зовнішньому ринках, (в) під-
вищення конкурентоспромож-
ності харчових продуктів і якості 
сільськогосподарської продукції, 
(г) гарантування продовольчої 
безпеки країни, (д) збереження 
селянства як носія української 
ідентичності, культури й духо-
вності. Адже сільське господар-
ство забезпечує продовольчу 
безпеку й продовольчу незалеж-
ність держави. Указаний принцип 
органічно вписується в розгляду-
вану систему і надзвичайно тісно 
пов'язаний з іншими, додаючи 
останній внутрішньої єдності і 
стійкості. 

З нашого погляду, система 
принципів аграрного права по-
винна охоплювати: 

1) пріоритетність розвитку 
сільського господарства і соці-
ального розвитку села;

2) рівність учасників аграр-
них правовідносин;

3) право добровільного ви-
бору селянами форм і напрямків 
трудової й господарської діяль-
ності;

4) рівність і всебічну охорону і 
зміцнення форм власності в АПК 
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і організаційно-правових форм 
господарювання сільськогоспо-
дарських товаровиробників;

5) розширення системи юри-
дичних гарантій для свободи 
аграрного підприємництва;

6) закріплення за державою 
регулюючих функцій у цій сфері;

7) органічний зв'язок трудо-
вої діяльності з природно-кліма-
тичними умовами аграрного під-
приємництва;

8) господарську і юридичну 
самостійність, матеріальну заін-
тересованість і відповідальність 
за результати підприємницької 
діяльності;

9) повноту правового регу-
лювання аграрних відносин і 
постійне вдосконалення цього 
механізму;

10) реальність і гарантова-
ність суб’єктивних прав їх учас-
ників;

11) забезпечення потреб 
населення й промисловості 
безпечною і якісною сільсько-
господарською сировиною і про-
довольчої безпеки держави;

12) підвищення ефектив-
ності державного регламенту 
аграрного сектора економіки;

13) забезпечення інновацій-
ного розвитку сільського госпо-
дарства;

14) екологізацію сільського 
господарства;

15) гарантованість захисту 
прав сільськогосподарських то-
варовиробників;

16) урахування специфіки 
сільськогосподарського вироб-
ництва.

Наведена система найбільш 
повно віддзеркалює особливості 
аграрних правовідносин, оскіль-
ки включає принципи, які в зако-
нодавстві закріплені як аналогіч-
ні відповідним принципам інших 
галузей права, наприклад, рів-
ність учасників, так характерні 
тільки аграрному праву, і які не 
закріплені, але випливають зі 
змісту окремих нормативно-пра-
вових актів (органічний зв'язок 
трудової діяльності з природно-
кліматичними умовами аграрно-
го підприємництва).

Завершуючи наведені мірку-
вання, можемо зробити висно-
вок, що запропонована система 
принципів аграрного права охо-
плює всю сукупність аграрних 
правовідносин. На наше переко-
нання, найближчим часом вона 
буде доповнена й новими прин-
ципами.

Отримані результати мо-
жуть бути використані автор-
кою даної статті в наступних 
наукових роботах. Досліджува-
на система може стати в нагоді 
при створенні єдиного кодифі-
кованого нормативно-правового 
акта аграрного права України. У 
перспективі подальших науко-
вих пошуків у напрямку поруше-
них проблем – розкриття змісту 
принципу пріоритетності розви-
тку сільського господарства.
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О СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ АГРАРНОГО ПРАВА
Савченко А.И.

Статья посвящена исследованию системы современных принципов аграрного права. 
Дается определение системы, предлагается система принципов аграрного права. Отдельно 
выделен принцип приоритетности развития сельского хозяйства.

Ключевые слова: принципы, принципы права, аграрное право, система принципов 
аграрного права, приоритетность, сельское хозяйство. 

ABOUT SYSTEM OF PRINCIPLES OF AGRARIAN LAW
Savchenko G.I. 

The article is devoted research of the system of modern principles of agrarian law. The 
decision of the system is given, the system of principles of agrarian law is offered. Principle of 
priority of development of agriculture is separately selected.

Key words: principles, principles of law, agriculture law, system of principles of agrarian law, 
priority, agriculture.
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України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 
У СФЕРУ МІСТОБУДУВАННЯ 

Сучасні капіталовкладення, 
пов’язані з розвитком підпри-
ємницької діяльності, передба-
чають будівництво, придбання 
або оренду об’єктів нерухомос-
ті. Така діяльність і відповідні ін-

вестиції в житлову нерухомість 
складають ринок нерухомості 
й виступають одним із вагомих 
компонентів успішної економі-
ки держави. Ринок нерухомості, 
наприклад, країн Західної Євро-
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пи функціонує належним чином 
безпосередньо завдяки інфра-
структурі покладеній у його під-
грунтя. Доволі важливим еле-
ментом даної інфрастуктури є 
сфера  містобудування, функ-
ціонування якої безпосередньо 
пов’язано із зонуванням земель. 

Зонування земель виступає 
інструментом планування, який 
перш за все дозволяє громаді 
конкретного населеного пункту 
розсудливо переорієнтовувати 
нове будівництво для зведення 
до мінімуму незапланованого 
перевантаження на громадські 
послуги. Це  не тільки створюва-
тиме належні умови для інвесту-
вання у сферу містобудування, а 
й сприятиме новим капіталовкла-
денням у будівництво об’єктів 
останнього шляхом суттєвого 
скорочення пошуків відповідних 
місць  їх розташування, а також 
стимулюватиме інвестиції в зем-
лю й будівництво цих об’єктів.

Загальні засади правової ре-
гламентації відносин зонування 
містяться у ЗК України (гл. 30). 
Але детального правового їх ре-
гулювання в науці Земельного 
права поки що бракує. Прийняття 
сучасної розгорнутої системи зо-
нування в Україні та формування 
відповідного правового підгрунтя 
дозволять прискорити зведення 
житлових та інших об’єктів міс-
тобудування в містах, що, у свою 
чергу, забезпечить процвітання 
економіки міст.

Проблемні питання право-
вої регламентації планування 
й зонування земель у межах 
населених пунктів все частіше 
привертають увагу представни-
ків науки земельного права, се-
ред яких можна назвати таких, 
як Є.О.Іванова, Р.І. Марусенко, 
А.І.Ріпенко, Н.І.Ільїна та ін.

Метою даної публікації є 
дослідження правових гарантій 
інвестування у сферу містобу-
дування шляхом зонування зе-
мель у межах населених пунктів 
для внесення пропозицій, спря-
мованих на вдосконалення зе-
мельного законодавства щодо 
цього питання.

На сьогодні містобудування 
в Україні зазнає глобальних пе-
ретворень на організаційному, 
правовому й науково-технічно-
му рівнях. На перший план ви-
ходять проблеми зонування зе-
мель у межах населених пунктів. 
Негайного й серйозного рефор-
мування потребує один з важ-
ливих аспектів містобудування, 
безпосередньо пов’язаний із зо-
нуванням, ― система дозвільна 
й погоджувальна в будівництві. 
Саме від вирішення цих про-
блем значною мірою залежать 
інвестування в царину містобу-
дування й відповідні гарантії для 
інвесторів.

Зонування земель стано-
вить собою здійснюваний від-
повідно до закону поділ  тери-
торії міста чи іншого населеного 
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пункту на зони, пояси, райони з 
метою встановлення в  них пев-
них обмежень у використанні 
земель, визначення мінімаль-
них розмірів земельних  ділянок, 
регламентації типів будівель і 
споруд, які дозволяється буду-
вати в межах зони, та ін. Поряд 
з такими засобами, як бюджет, 
податки й викуп ділянок для сус-
пільних  потреб, зонування те-
риторії є вагомим інструментом 
планування розвитку  населено-
го пункту [3, с. 50].

 Водночас частішають кон-
фліктні ситуації між мешканця-
ми, місцевою владою й інвесто-
рами-забудовниками стосовно 
розміщення об’єктів будівництва 
різного призначення, оскільки 
на місцях бракує необхідної до-
кументації з планування терито-
рій, чіткої стратегії їх забудови 
на перспективу. Це дозволяє 
на підставі обґрунтування міс-
тобудівництва приймати волюн-
таристські рішення в інтересах  
тих чи інших політичних сил, на-
слідком чого стало поширення 
корупції, хаотична забудова те-
риторій, спотворення історично-
го обличчя міст. 

  Світова практика свідчить, 
що для поліпшення інвестицій-
ного клімату у сфері містобу-
дування, збереження пам’яток 
культурної спадщини найбільш 
ефективним є запровадження 
зонінгу― затвердженного від-
критого плану зонування насе-

леного пункту з чіткими регла-
ментами забудови кожної зони. 
Зонінг ― це сучасна специфічна 
форма планування використан-
ня земель населених пунктів.

В Україні не існує окремо-
го закону про зонування. Хоча 
ст.180 ЗК України [1; 2002. − 
№ 3-4. − Ст. 27]  прямо перед-
бачає, що відносини зонування 
земель мають регулюватися спе-
ціальним законом. На сьогодні 
окремі аспекти зонування зе-
мель регламентуються значною 
кількістю нормативно-правових 
актів різного рівня. Ідеться, зо-
крема, про Закони України «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності»[5; 2011.― № 18.― Ст. 
735], «Про землеустрій» [1; 2003. 
― № 36. ― Ст. 282], «Про основи 
містобудування» [1; 1992. ― № 
52. ― Ст. 683], «Про Генераль-
ну схему планування території 
України»[1; 2002. ― № 30. ― Ст. 
204]. Окрім того, ці питання вре-
гульовані Порядком здійснення 
природно-сільськогосподарсько-
го, еколого-економічного, про-
тиерозійного та інших видів ра-
йонування (зонування) земель, 
затвердженим  постановою  Кабі-
нету Міністрів України від 26 трав-
ня 2004 р. [5; 2004. ― № 21. ― 
Ст. 1429], Державними санітар-
ними правилами планування 
та забудови населених пунктів, 
затвердженими наказом МОЗ 
України від 19 червня 1996 р. [2]. 
У такій ситуації актуалізується 
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завдання систематизації всього 
масиву правових норм, присвя-
чених зонуванню земель у меж-
ах населених пунктів, особливо в 
містах.

  Необхідність ухвалення за-
кону про зонування земель ви-
пливає з положень ст. 180 ЗК 
України, чинна редакція якої 
передбачає цей процес лише 
в межах населених пунктів. Із 
змісту статті випливає, що таке 
зонування визначає допусти-
мі види забудови й іншого ви-
користання земельних ділянок 
у межах зон згідно з місцевими 
правилами забудови. Правовий 
режим останніх і плану зонуван-
ня як складника правил забудови 
визначає законодавство України 
про впорядкування містобудівної 
діяльності (зокрема, ст.18 Закону 
України «Про регулювання місто-
будівної діяльності»). 

Таким чином, сьогодні ЗК 
України розглядає зонування як 
специфічну діяльність, що зна-
ходиться на перетині 2-х галу-
зей ― землеустрою і плануван-
ня територій. Хоча за чинною 
редакцією ст.180 ЗК України та 
ст.18 Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльнос-
ті» план зонування слід вважати 
містобудівною документацією, 
вона нерозривно пов'язана з до-
кументацією із землеустрою.

Зонінг — локальний норма-
тивний акт, яким установлюються 
порядок планування, а також пе-

релік усіх допустимих видів, умов 
та обмежень забудови та іншого 
використання територій, окремих 
земельних ділянок у межах зон, 
визначених планом зонування.

 Практика свідчить, що для 
інвестора питання власності на 
земельну ділянку, можливості її 
використання згідно з обраним 
видом господарської діяльнос-
ті є першочерговим. Саме цей 
вагомий чинник обумовлює, 
врешті-решт, прийняття рішення 
про започаткування інвестицій-
ного проекту.

За визначенням експертів, 
на сьогоднішній день отримання 
відповідного дозволу на забудо-
ву конкретної земельної ділянки, 
яка знаходиться в користуванні 
чи власності тієї чи іншої фізичної 
чи юридичної особи, а тим більше 
яка ще не належить інвесторові, 
вимагає значних витрат часу й ко-
штів на подолання багатоступін-
частих бюрократичних процедур. 
При цьому позитивне вирішення 
такого питання для фізичної або 
юридичної особи, а тим більше 
для інвестора не підкріплено жод-
ними гарантіями. При негативній 
відповіді з боку уповноваженого 
органу інвестор не може звер-
нутися до суду, оскільки не існує 
критеріїв правового вирішення 
суперечки бракує правового до-
кумента з чіткими характеристи-
ками й параметрами дозволених 
змін нерухомості на конкретній 
земельній ділянці.
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Зонування території стано-
вить собою такий спосіб забез-
печення використання земель  
для різних суспільних потреб, 
при якому цільове призначення 
встановлюється не для однієї  
ділянки, а для групи суміжних 
з нею. Саме ця група ділянок 
складає функціональну зону. 
Кордони таких зон мають збі-
гаютися з лініями вулиць. Вони 
проходять паралельно з ними 
на певних  відстанях або ж спів-
падають з межами інших зе-
мельних ділянок.  Незважаючи 
на те, що кожна функціональна 
зона має певне узагальнене ці-
льове  призначення (наприклад, 
зона житлова, промислова, со-
ціально-культурна,  рекреаційна 
тощо), для кожної з них установ-
люється певний набір допусти-
мого  цільового використання 
земельних ділянок у межах зони. 
Тому власник земельної ділян-
ки  або її користувач має право 
вибору її конкретного цільового 
використання в межах перелі-
ку видів цільового  використан-
ня земель, установленого для 
функціональної зони [6, с. 482].

Можливість вибору і зміни 
власником (користувачем) зе-
мельної ділянки  її цільового 
використання є чинником, що 
стимулює інвестиційну діяль-
ність. Адже у  випадку зниження 
прибутковості певного виду ді-
яльності на земельній ділянці її 
власник (користувач) може без 

отримання додаткового дозволу 
змінити вид такої діяльності на  
більш прибутковий без зміни ці-
льового призначення ділянки. 

Функціонувальне зонування 
території населених пунктів тіс-
но пов’язано з їх  генеральними 
планами. Тому зонінгові прави-
ла  виступають своєрідним  ме-
ханізмом дотримання рішень ге-
нерального плану щодо окремих 
земельних ділянок і  будівельних 
проектів з метою забезпечен-
ня цілеспрямованого розвитку 
населеного  пункту. Ці правила 
конкретизують положення гене-
рального плану даного населе-
ного пункту.

Створення зонінгу в містах 
сприятиме поступовому вдо-
сконаленню традиційних  гене-
ральних планів містобудуван-
ня.  Зонінг міста відрізняється 
від генерального плану тим, що  
останній  окреслює досить  кон-
кретні  і єдино можливі  вимоги  
до  території та її  планування. 
Адже вимоги, які закладають-
ся в цьому плані, розрахова-
ні на тривалий  період, а тому 
об’єктивно не завжди вдається 
їх чітко дотримуватись. Це дав-
но зрозуміли в розвинених краї-
нах, де понад  сторіччя культиву-
ється  функціональне зонування 
території міста. У таких країнах 
зонінг фактично зведено в ранг 
закону.  При цьому зазначені 
його вимоги поширюються не на 
кожну окрему земельну  ділянку, 
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а на їх множинність, яка, як уже 
підкреслювалось, формує певну 
функціональну зону [4, с. 25].

Основна мета  впроваджен-
ня  зонінгових  правил полягає 
в правовому  унормуванні  чин-
ним  законодавством процесів  
регулювання  використання  зе-
мель у межах населених пунктів  
за ринкових умов із забезпечен-
ням взаємопогодження приват-
них, громадських  і  державних  
інтересів  у цій  царині,  спро-
щення  й відкритості  дозвіль-
но- погоджувальної  системи  на  
будівництво  об'єктів  містобу-
дування. Реалізація наведеної 
мети  сприятиме: (а)  стимулю-
ванню інвестиційної активнос-
ті фізичних і юридичних осіб, 
(б) ефективному  здійсненню 
генеральних планів населених 
пунктів, (в) раціональному ви-
користанню їх  територій під ді-
йовим державним і громадським 
контролем, (г) установленню 
правових  гарантій щодо забудо-
ви земельних ділянок для влас-
ників та осіб, бажаючих придба-
ти право власності на  землю чи 
інші об’єкти нерухомості.

Вивчення змісту зонінгових 
правил дозволяє стверджувати, 
що міські  ради та  їх  виконкоми 
матимуть достатні підстави для: 
(а) вирішення  питання стосовно 
розташування і проектування 
нового будівництва, реконструк-
ції,  реставрації,  капітального  
ремонту  об’єктів  містобудуван-

ня  й упорядкування  територій; 
(б) вибору, вилучення (викупу), 
надання у власність чи  в  ко-
ристування  земельних  ділянок; 
(в)  отримання  дозволу  на  бу-
дівництво  об’єктів  містобуду-
вання; (г) встановлення  на  від-
повідних  територіях  режиму  
використання  земель, передба-
чених для містобудівних потреб; 
(д) надання заінтересованим 
фізичним і  юридичним особам 
єдиних умов та обмежень щодо 
забудови земельних ділянок, ви-
хідних  даних на проектування 
об’єктів містобудування, а також 
дозволів на їх будівництво.

Як бачимо, зонування тери-
торій фактично виступає прин-
ципово відмінним засобом за-
безпечення  вимог суспільства у 
використанні земельних ділянок 
для задоволення різних потреб у  
землі, перш за все під забудову. 

Запровадження зонінгово-
го підходу до розподілу земель 
викликає необхідність внесення 
суттєвих змін у правове впоряд-
кування цільового  використання 
земельних ділянок. По-перше, 
треба прискорити підготовку і 
прийняття Закону  України «Про 
зонування території населених 
пунктів». По-друге, із введен-
ням зонінгового  регламенту-
вання використання земельних 
ділянок на території населених 
пунктів, як це передбачено ст. 
180  Земельного кодексу,  ма-
ють бути внесені істотні зміни 
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до  статей 20 і 21 Кодексу, якими 
регулюється встановлення ці-
льового призначення земельних  
ділянок. 

Зонування земель дозво-
лить: (а) розширити можливості 
інвестицій у містобудівну сферу; 
(б) гарантувати права інвесторів; 
(в) своєчасно вирішувати про-
блеми узгодження інтересів дер-
жави, суспільства і приватних 
осіб; (г) забезпечувати пріоритет 
інтересів територіальної громади 
конкретного населеного пункту.

Таким чином, зонування зе-
мель у межах населених пунктів 
створюватиме умови для: (а) біз-
несу ― суттєвими капіталовкла-
деннями в містобудівну галузь; 
(б) територіальної громади ― 
інструментом планування, що 
дозволить останній раціонально 
переорієнтувати нове будівни-
цтво на зведення до мінімуму не-
запланованого перевантаження 
на громадські послуги,  на мож-

ливість покращати умови прожи-
вання для мешканців громади, 
на відкритий доступ до інфор-
мації про землю; (в) інвестора ― 
скороченням пошуків відповід-
них місць розташування об’єктів 
містобудування, спрощенням 
процесу будівництва, наданням 
чітких майнових прав на земель-
ну ділянку, можливістю вибору і 
зміни її цільового призначення. 
Тим самим будуть забезпечені 
інтереси бізнесу, територіальної 
громади й інвесторів. 

Усі перелічені аргументи до-
статньо переконливо свідчать 
на користь зонування земель як 
дійового механізму формування 
прозорого, зрозумілого, сприят-
ливого інвестиційного клімату в 
містах і регіонах України. Пер-
спективою подальших наукових 
розвідок у напрямку обговорю-
ваних проблем може стати відпо-
відне поглиблене вивчення окре-
мих питань зонування земель.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ГАРАНТИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СФЕРУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Игнатенко И.В.

Анализируются нормы земельного законодательства, регулирующие зонирование те-
риторий населенных пунктов, обосновываются предложения, направленные на их усовер-
шенствование.

Ключевые слова: зонирование, планирование, территории, инвестиции, земли.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Суттєве оновлення галузе-
вого вітчизняного законодавства 
(цивільного, екологічного, зе-
мельного та ін.), а також розши-
рення кола і змісту суб’єктивних 
прав громадян призвело до ши-
рокого тлумачення захисту прав, 
не зводячи його лише до їх охо-
рони традиційними засобами.

Указане питання свого часу 
було предметом дослідження 
таких учених, як В. І. Андрей-
цев, П. Ф. Кулинич, Л. В. Лейба, 
П. Т. Філюк, М. В. Шульга та ін.

Глава 23 Земельного кодексу 
України (далі – ЗК) сконцентру-
вала відповідні правові припи-
си, повністю присвячені захисту 
суб’єктивних прав на землю, що, 
як слушно підкреслюється в пра-
вовій літературі [4, с. 191], надає 

можливість стверджувати про 
формування земельно-правово-
го інституту захисту суб’єктивних 
земельних прав. В основу його 
формування покладені фунда-
ментальні положення цивільно-
правової спрямованості. Це зу-
мовлено не тільки законодавчим 
визнанням земельних ділянок 
об’єктом нерухомості (ст. 181 
Цивільного кодексу України), а й 
низкою інших важливих чинників, 
що знайшли своє закріплення у 
гл. 23 ЗК України «Захист прав 
на землю».

Конституційні права і свобо-
ди людини, учасників земельних 
відносин, гарантують кожному 
можливість бути самостійним 
суб'єктом суспільного життя, ре-
алізуючи своє суб’єктивне право 
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в межах відповідних відносин. 
Згідно з Основним Законом 
України держава зобов'язана 
забезпечити реалізацію й захист 
і суб'єктивних земельних прав. 
При цьому ч. 1 ст. 152 ЗК перед-
бачає, що саме вона гарантує 
громадянам і юридичним осо-
бам рівні умови захисту, зокре-
ма, і прав власності на землю. 
Конституція закріплює й визнає 
право кожного захищати свої 
права і свободи, права і свобо-
ди інших людей від посягань, 
у тому числі й посягань з боку 
представників влади й посадо-
вих осіб.

Зазвичай суб’єктивні зе-
мельні права прийнято вважати 
складником більш широкої пра-
вової категорії – «екологічні пра-
ва», які становлять нову  само-
стійну групу прав, закріплених 
у Законі України «Про охорону 
навколишнього природного се-
редовища». Серед цих прав, як 
випливає зі ст. 9 названого Зако-
ну, важливе місце посідає право 
на здійснення загального і спе-
ціального використання природ-
них ресурсів, зокрема землі.

Загальнотеоретичною пра-
вовою доктриною визначено, 
що будь-які суб’єктивні права 
конкретної особи включають 3 
елементи й охоплюють низку 
можливостей (правомочностей). 
Це насамперед можливість ак-
тивних дій особи, що полягають 
у задоволенні її потреб, реаліза-

ції своїх повноважень у певній 
сфері. Що стосується землі, то 
можна вести, наприклад, мову 
про вилучення корисних влас-
тивостей з конкретної земельної 
ділянки для задоволення влас-
них потреб і законних інтересів.

Земельні суб’єктивні права 
громадян включають можливість 
вимагати від інших осіб у царині 
земельних відносин належної 
поведінки. Ідеться про виконан-
ня цими особами обов’язків по 
охороні ґрунтів, відновленню їх 
родючості, а також інших дій, що 
забезпечують здійснення грома-
дянами наданих їм земельних 
прав, а також дотримання вста-
новлених імперативних еколо-
гічних вимог.

Якщо ж виникають якісь 
перешкоди в реалізації суб’єк-
тивних земельних прав гро-
мадян (приміром, зобов’язані 
особи не виконують постав-
лених перед ними вимог), то 
в дію вступає третій елемент 
суб’єктивного права – можли-
вість людини звернутися до ком-
петентних органів за захистом 
свого порушеного, невизнаного 
чи оспорюваного права.

Зазначимо, що потреба за-
хисту земельних прав громадян 
виникає в тих випадках, коли 
вони оспорюються, порушують-
ся або не визнаються. У цьому 
випадку необхідні дії, спрямо-
вані на захист зазначених прав. 
Як відомо, особа реалізує своє 
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право на захист у межах відпо-
відних правовідносин. Тим са-
мим здійснюється реагування 
на правовідносини, що висту-
пають, наприклад, предметом 
спору. Примусові заходи, ска-
жімо, щодо припинення пору-
шеного суб'єктивного земель-
ного права людини, виступають 
обов’язковою умовою для його 
здійснення, а також усунення 
наслідків його порушення.

Захист порушених, невизна-
них чи оспорюваних земельних 
прав громадян, як правило, реа-
лізується у процесі правозасто-
совної діяльності правоохорон-
них та інших державних органів 
і здійснюється обов’язково в 
рамках певної процедури. Така 
ситуація пов’язана з тим, що 
взагалі будь-який правовий за-
хист становить собою акт, зміс-
том якого виступають заходи, 
передбачені законом. Із Кон-
ституції України випливає: як 
суб'єктивне право особи захист, – 
це право на звернення до суду 
яким наділений кожен учасник 
земельних правовідносин. При 
цьому принцип диспозитивнос-
ті стосовно реалізації земель-
них прав громадян вважається 
домінуючим у разі вирішення 
суб'єктом цих правовідносин пи-
тання щодо способу захисту 
свого порушеного, невизнаного 
чи оспорюваного права. Особа 
самостійно, за своїм волевияв-
ленням обирає цей спосіб, що 

значною мірою залежатиме від 
того, якого виду земельні права 
громадян можуть захищатися. 
У даному випадку йдеться про 
поновлення положення, що існу-
вало до порушення права, про 
примус до виконання обов'язку 
в натурі, припинення або зміну 
правовідносин, відшкодування 
збитків тощо.

Сучасна земельно-правова 
доктрина уникає тлумачення са-
мого поняття «захист земельних 
прав». У монографічній літера-
турі, наукових статтях та інших 
юридичних джерелах докладні-
ше досліджується, власне, зміст 
такого захисту. Разом із тим окре-
мі вчені під захистом земельних 
прав розуміють діяльність дер-
жави та її уповноважених органів 
виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування й відповід-
них посадових осіб щодо вжиття 
організаційно-правових заходів 
щодо земельних прав громадян і 
юридичних осіб як власників зе-
мельних ділянок і землекористу-
вачів [2, с. 256].

Викладене розуміння за-
хисту земельних прав містить 
не тільки вказівку на суб’єктний 
склад осіб, які його здійснюють, 
а й чітко підкреслює характер 
заходів, які при цьому реалі-
зуються. Але аналіз практики 
свідчить, що такий підхід не по-
вною мірою задовольняє по-
треби сучасного стану розвитку 
земельних відносин в Україні. З 
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наведеного випливає, що захист 
земельних прав здійснюється 
державою в особі уповноваже-
них органів державної влади, 
органами місцевого самовряду-
вання, їх посадовими особами.

Водночас поза увагою за-
лишається наступне. Відповід-
но до припису, що міститься у 
ст. 19 Цивільного кодексу Украї-
ни, кожна особа має право само-
стійно захищати свої порушені 
права. У даному випадку йдеть-
ся про самозахист порушених 
прав власними діями особи 
без звернення до суду чи іншо-
го юрисдикційного органу, який 
здійснює захист. Згідно із зако-
ном самозахист допускається за 
умов: (а) порушення права або 
вірогідності (небезпека) його по-
рушення; (б) необхідність його 
припинення (попередження); 
(в) застосування заходів, які 
відповідають характеру і змісту 
правопорушення [1, с. 56].

Слід підкреслити, що мож-
ливість особисто захищати свої 
земельні права передбачає й 
земельне законодавство. При-
кладом цьому служать положен-
ня ст. 105 ЗК, в якій закріплено 
право власника земельної ді-
лянки чи землекористувача са-
мостійно відрізати гілки й корені 
дерев і кущів, що проникають на 
його ділянку із сусідньої, якщо 
таке проникнення заважає ви-
користовувати власну землю за 
цільовим призначенням. Таким 

чином, за земельним законо-
давством особа (громадянин) 
володіє правом на самостійний 
захист своїх земельних прав.

Такий самозахист є специ-
фічним, оскільки в подібному 
випадку він буває не пов’язаний 
з порушенням земельних прав 
громадянина протиправними 
посяганнями інших осіб. Якщо 
на сусідній земельній ділянці 
були висаджені плодові чи деко-
ративні дерева без порушення 
встановлених вимог (наприклад, 
на встановленій від межі відста-
ні), то питання про самозахист 
за відсутності протиправних дій 
з боку сусіда втрачає сенс.

Беручи до уваги наведене, 
вбачається можливим дійти ви-
сновку щодо тлумачення по-
няття «захист земельних прав 
громадян». Отже, під цією пра-
вовою категорією пропонується 
розуміти комплексну систему 
передбачених нормами права 
заходів і способів захисту, за-
стосування яких можливе на-
самперед державою в особі 
уповноважених нею органів, 
органів місцевого самовряду-
вання, посадових осіб і самого 
громадянина для збереження, 
поновлення чи охорони прав 
громадян у царині землеволо-
діння при реалізації ними перед-
бачених законом правомочнос-
тей щодо одержання земельної 
ділянки, її використання чи роз-
порядження. 
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Як і будь-яке інше суб'єк-
тивне право, право на захист 
у сфері земельних відносин 
включає засоби не тільки мате-
ріально-правові, а й процесу-
ально-правові, які взаємодіють 
між собою. З точки зору мате-
ріально-правового змісту право 
на захист земельних прав, як 
прийнято вважати, надає упра-
вомоченій особі 3 групи можли-
востей. Ідеться, зокрема, про 
(а) самозахист земельних прав 
та інтересів; (б) застосування 
до порушника правових засобів 
оперативної дії, тобто практич-
ного характеру; (в) звернення до 
компетентного державного чи 
іншого органу за захистом свого 
права з вимогою застосувати до 
правопорушника державно-при-
мусового засобу.

Особливість самозахисту 
земельних прав та інтересів по-
лягає в тому, що управомочена 
особа здійснює не заборонені 
законом дії фактичного поряд-
ку, спрямовані на охорону її 
прав та інтересів. Самозахис-
ту в царині земельних відно-
син завжди передує вчинення 
конкретного земельного право-
порушення. Зазначені засоби 
фактичного порядку спрямова-
ні безпосередньо на захист зе-
мельних прав громадян. Вони 
можуть бути як передбачені 
законом, так і випливати зі зви-
чайно прийнятих у суспільстві 
засобів такого роду. Але при 

цьому слід мати на увазі, що 
застосування засобів само-
захисту в досліджуваній нами 
сфері допускається, якщо це не 
суперечить закону й відповідає 
прийнятим правилам.

Як уже зазначалося, суб'єк-
тивне право на захист земель-
них прав включає і процесуаль-
но-правові засоби [5, 151 с.]. 
Це певна процедура (порядок) 
звернення за захистом поруше-
ного, невизнаного чи оспорюва-
ного права громадянина, безпо-
середньо визначена законом. 
Сюди входить перш за все звер-
нення за судовим захистом. Но-
сієм цього права виступає кожен 
з учасників земельних правовід-
носин чи будь-яка інша заінтер-
есована особа, земельні права 
якої порушені, оспорюються чи 
не визнаються.

Право громадянина на звер-
нення за судовим захистом 
включає низку засобів. Воно 
може бути реалізовано шляхом 
подання до суду позовної заяви 
(чи скарги), зустрічного позо-
ву чи заперечення проти нього. 
Окрім того, особа вправі брати 
участь у розгляді справи судом, 
користуватися процесуальними 
правами, вимагати винесення 
рішення і примусового його ви-
конання. Кожен із цих елементів 
існує за наявності конкретних 
передумов, у певних часових 
межах і реалізується в тій чи ін-
шій специфічній формі.
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Варто мати на увазі, що ма-
теріальні і процесуальні норми, 
які регулюють способи, засоби, 
форми й порядок захисту, ма-
ють єдину мету – забезпечити 
повний, всебічний оперативний 
захист суб'єктивного земельно-
го права. Сукупність названих 
норм становить єдиний комп-
лексний правовий інститут зе-
мельного права й цивільного 
процесу, якому притаманна між-
галузевість.

Коли йдеться про захист зе-
мельних прав, обов’язково вини-
кає питання стосовно співвідно-
шення цієї категорії з охороною 
земельних прав. Терміни «охо-
рона» й «захист» прав пов’язані 
між собою дуже тісно. Навіть у 
цивільно-правовій літературі 
вони досить часто зливаються, 
а їх розмежування провадиться 
надто нечітко, що не дозволяє 
скласти чітке уявлення про кож-
не з них як про окрему правову 
категорію [3, с. 239].

В еколого-правовій науко-
вій і навчальній літературі ви-
словлюються різні думки щодо 
співвідношення понять «охоро-
на права» і «захист права». Про 
охорону земельних прав слід 
вести мову як про правовий за-
сіб, що попереджає порушення 
відповідного суб’єктивного зе-
мельного права громадянина, а 
про їх захист – як про такий, що 
застосовується при цьому й тяг-
не за собою його поновлення.

Вважаємо за доцільне під-
креслити, що за сучасних умов 
спостерігається чітка тенденція 
до визнання правової охорони 
більш широким поняттям по-
рівняно з правовим захистом. 
Відомо, що в підґрунті правової 
охорони визначальним є прин-
ципи забезпечення непоруш-
ності земельних прав і вжиття 
заходів, спрямованих на попе-
редження їх порушення. Захис-
ні ж норми спрямовані передов-
сім на поновлення порушеного 
права й усунення перешкод у 
його здійсненні шляхом учи-
нення відповідних дій. Ці норми 
передбачають низку певних за-
ходів, за допомогою яких особа 
забезпечує захист свого пору-
шеного, оспорюваного чи неви-
знаного права. Сукупність таких 
заходів утворює відповідний 
правовий механізм, притаман-
ний кожній галузі права, в тому 
числі й земельному.

Незалежно від того, як роз-
глядати співвідношення охоро-
ни й захисту земельних прав, 
доходимо висновку, що наведені 
категорії пов’язані не тільки між 
собою, а й з правовим регулю-
ванням. Такий висновок можна 
обґрунтувати тим, що саме за-
вдяки охороні й захисту люди-
на має можливість не тільки 
повною мірою реалізувати свої 
земельні права, а й відновити їх 
при порушенні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ОХОРОНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ, 
ЗАЙНЯТИХ БАГАТОРІЧНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

Безпосереднім об'єктом 
правового режиму земель є кон-
кретна  земельна ділянка неза-
лежно від її площі, що надана 
в користування чи передана у 
власність і використовується за 
практичним цільовим призна-

ченням. Це  перший і головний 
елемент правового режиму зе-
мель будь-якої категорії.

 Правовий режим окремих 
ділянок земель сільськогоспо-
дарського призначення можна 
розглядати в різних аспектах. Він  
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не є однорідним, що  зумовле-
но: (а) видами земель сільсько-
господарського призначення, їх 
економічними й екологічними 
властивостями; (б) юридичним 
статусом суб'єктів, які користу-
ються цими землями; (в) іншими 
об'єктивними обставинами й чин-
никами. Зазвичай розрізняють за-
гальний, особливий і спеціальний 
правові режими земель сільсько-
господарського призначення.

Проблеми правового режи-
му земель та їх правової охоро-
ни досліджувалися науковцями 
як радянської доби (М.І. Красно-
вою, Ю.Г. Жариковим, В.П. Ба-
лезіним та ін.), так і вченими 
вітчизняної земельно-право-
вої науки (В.І. Андрейцевим, 
П.Ф. Кулиничем, Н.І. Титовою, 
М.В.Шульгою та ін.). Між тим 
низка теоретичних питань зали-
шилася поза увагою дослідників 
цих проблем. 

Метою даної публікації по-
стає аналіз найбільш актуаль-
них питань, пов’язаних з осо-
бливостями правового режиму 
охорони сільськогосподарських 
угідь, зайнятих багаторічними 
насадженнями. Особливий пра-
вовий режим установлено за-
конодавством для таких угідь із 
кадастровою оцінкою вище се-
реднього рівня. До сільськогос-
подарських угідь згідно зі ст. 22 
Земельного кодексу України 
(далі – ЗК) у такому правовому 
значенні належать рілля, бага-

торічні насадження, сіножаті, па-
совища й перелоги. Їх правовий 
режим полягає в пріоритетному 
використанні їх для сільськогос-
подарських цілей. 

На жаль, ні ЗК України, ні 
інші акти земельного законо-
давства не визначають змісту 
правового режиму сільськогос-
подарських угідь у так званому 
концентрованому й логічно за-
вершеному вигляді. Законодав-
ство містить лише окремі, часто 
функціонально не пов’язані між 
собою правові норми, якими ви-
значаються компетенція органів 
влади щодо управління земля-
ми з певними сільськогосподар-
ськими угіддями й екологічна їх 
цінність. На цю обставину вже 
зверталась увага в земельно-
правовій літературі [2, с. 174].

Багаторічні насадження, як 
правило, розглядають як окре-
мий об’єкт відносин права влас-
ності нерозривно пов'язаний із 
земельною ділянкою. Інакше 
кажучи, вони, як і земельна ді-
лянка під ними, вважаються 
єдиним цілим об’єктом – зе-
мельною ділянкою, яка  від-
повідно до положень ЗК Укра-
їни має назву «багаторічні 
насадження». До останніх на-
лежать, сади, виноградники і 
хмільники. На відміну від іншої 
рослинності, наприклад, лісів, 
ці насадження призначені для 
сільськогосподарського вироб-
ництва і їх використання забез-
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печує отримання суб’єктами зе-
мельних прав плодово-ягідної 
продукції.

Серед об’єктів земельних 
відносин сільськогосподарські 
угіддя, зайняті багаторічними 
насадженнями, займають само-
стійне місце, оскільки їм прита-
манні власні особливості, а їх 
правовий режим характеризу-
ється певною специфікою. Так, 
ст. 79 ЗК України («Земельна 
ділянка як об’єкт права влас-
ності») передбачає, що право 
власності на земельну ділянку 
поширюється  не тільки на по-
верхневий (ґрунтовий) шар, а 
й на розташовані на ній водні 
об’єкти, ліси й багаторічні на-
садження. Іншими словами, зе-
мельні ділянки, отримані грома-
дянами у власність, належать 
громадянам на праві власності 
разом з розміщеними на них 
насадженнями як один цілісний 
об’єкт.  

За ст. 5 Закону «Про еко-
логічну мережу України» до 
елементів екомережі частково 
належать землі сільськогоспо-
дарського призначення екстен-
сивного використання [4]. Проте 
до цього часу положення цього 
Закону, на жаль, не виконуєть-
ся. П.Ф. Кулинич слушно про-
понує доповнити  його нормою, 
відповідно до якої включення 
всієї чи частини земельної ді-
лянки сільськогосподарського 
призначення до складу еко-

логічної мережі повинно мати 
своїм наслідком установлення 
обмеження у використанні ді-
лянки шляхом переведення на-
явних на ній сінокосів і пасовищ 
у сільськогосподарські угіддя 
іншого виду – ріллю, перело-
ги й багаторічні насадження [2, 
с. 176, 177 ]. На його думку, та-
ким землям слід надати статусу 
особливо цінних, у подальшому 
їх не можна було використовува-
ти для  несільськогосподарських 
потреб чи переводити до складу 
несільськогоспо-дарських угідь 
[3, с. 156].

Зазначимо, що зазначений 
Закон не встановлює якихось 
конкретних спеціальних вимог, 
що стосуються забезпечення 
охорони безпосередньо  багато-
річних насаджень. Між тим, як 
свідчить практика, вони потре-
бують особливої охорони, яка 
має забезпечуватися перш за 
все шляхом як охорони земель 
сільськогосподарського призна-
чення, так і реалізації охоронних 
заходів, що стосуються безпо-
середньо охорони багаторічних 
насаджень. 

Але одним з найбільш бо-
лючих питань на сьогодні зали-
шається законодавча неврегу-
льованість проблеми охорони 
земель сільськогосподарського 
призначення, зайнятих саме 
багаторічними насадженнями. 
Окрім того, слід мати на увазі, що 
правовий режим таких земель 



Проблеми екологічного й аграрного права

2011/116 149

спрямовано на виконання 2-х 
головних завдань − забезпечен-
ня ґрунтової родючості земель і 
збереження їх кількості. Ідеться 
про необхідність забезпечення,  
охорони якості сільськогоспо-
дарських угідь (якісний аспект) і 
запобігання зменшенню їх площ  
(аспект кількісний).  Взагалі ж 
на підставі аналізу відповідних 
приписів земельного законо-
давства можна стверджувати, 
що перше завдання вирішуєть-
ся здійсненням низки заходів 
щодо: (а) збереження й підви-
щення родючості ґрунтів; (б) за-
хисту земель від водної й вітро-
вої ерозії, селів, підтоплення, 
заболочування, висушування, 
ущільнення та інших процесів, 
що призводять до їх деградації 
(меліорація); (в) захисту від за-
раження сільськогосподарських 
угідь бактеріально-паразитич-
ними й карантинними шкідника-
ми й хворобами рослин, зарос-
тання бур'янистими рослинами, 
чагарником і дрібноліссям, від 
інших видів погіршення їх ста-
ну; (г) рекультивації порушених 
земель, відновлення їх родю-
чості, своєчасного залучення до 
господарського обороту (ст. 166 
ЗК); (д) збереження й викорис-
тання родючого шару ґрунту й 
консервації земель (ст. ст. 171, 
172 ЗК) та ін.

Що ж стосується сільсько-
господарських угідь, зайнятих 
багаторічними насадженнями, 

то вони потребують особливої 
комплексної охорони. Відомо, 
що багаторічні насадження, на 
відміну від земель, – це пере-
довсім відновлювальний об’єкт 
природи. Їх захист нерозривно 
пов’язаний і зумовлений охоро-
ною сільськогосподарських угідь 
від (а) забруднення,  необґрун-
тованого їх вилучення для інших 
потреб; і (б) ерозії, селів, підто-
плення, заболочування, вторин-
ного засолення, переосушення, 
ущільнення, забруднення від-
ходами виробництва, хімічними 
й радіоактивними речовинами 
та від інших несприятливих при-
родних і техногенних процесів. 
Охорона має бути спрямована 
й на (а) збереження природних 
водно-болотних угідь, (б) попе-
редження погіршення естетич-
ного стану й екологічної ролі 
антропогенних ландшафтів, 
(в) консервацію деградованих і 
малопродуктивних сільськогос-
подарських угідь (статті 163, 164 
ЗК України). У той же час вона 
може здійснюватися з викорис-
танням багаторічних насаджень. 
Приміром, закладення саду чи 
виноградника на схилах земель-
них ділянок забезпечує охорону 
цих ділянок природним шляхом 
від водної й вітрової ерозії. Ана-
логічним чином це стосується й 
терасування схилів.

Підкреслимо, що відновлен-
ня багаторічних насаджень – 
процес доволі тривалий і склад-
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ний. Наприклад, установлення у 
минулому (за радянських часів) 
обмежень на виробництво вино-
горілчаної продукції спонукало 
суб’єктів земельних прав до ско-
рочення площ виноградників. 
Відповідна галузь сільськогос-
подарського виробництва фак-
тично опинилася в занепаді. Ще 
й до сьогодні, на жаль, не вда-
лося відновити площі сільсько-
господарських угідь, зайнятих 
виноградниками.

Стан самих же сільсько-
господарських угідь, зайнятих 
багаторічними насадженнями, 
нерозривно пов'язаний і без-
посередньо впливає на стан 
останніх і навпаки, що вимагає 
комплексного підходу до охоро-
ни цих угідь. Проблеми їх охоро-
ни ніколи не стояли так гостро, 
як нині. Раніше в умовах екс-
тенсивного ведіння сільського 
господарства навантаження на 
сільськогосподарські землі,  в 
тому числі й на такі угіддя, як 
багаторічні насадження, було не-
значним. Правова охорона сіль-
ськогосподарських земель перш 
за все зводилася в основному 
до охорони прав на земельні ді-
лянки осіб, які використовували 
їх на законних підставах, і тільки 
в другу чергу зверталась увага 
на заходи з поліпшення їх екс-
плуатації. Але  це мало місце 
лише у зв'язку з необхідністю 
збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

Таким чином, проблеми охорони 
сільськогосподарських угідь були 
пов'язані безпосередньо лише з 
економічними чинниками, еколо-
гічний же при цьому, як підкрес-
лювалося в юридичній літерату-
рі, не враховувався [1, с. 38].

Статтею 82 ЗК України в 
редакції від 13 березня 1992 р. 
передбачалося, що охорона зе-
мель здійснюється на підставі 
комплексного підходу до угідь 
як до складних природних утво-
рень (екосистем) з урахуванням 
цілей і характеру їх використан-
ня, зональних і регіональних 
особливостей. Це положення 
на той час було прогресивним. 
Система ж раціональної експлу-
атації земель згідно з цим Ко-
дексом повинна мати природо-
охоронний, ресурсозберігаючий, 
відтворювальний характер і пе-
редбачати збереження ґрунтів, 
обмеження негативного впливу 
на них,  на рослинний і тварин-
ний світ, геологічні породи, водні 
джерела та інші компоненти на-
вколишнього середовища.

Чинний ЗК України (2001 
р.), на жаль, таких положень 
не містить. Охорону земель він 
пов’язує переважно з їх консер-
вацією, забезпеченням викорис-
тання техногенно забруднених 
земель та ін. Ідеться головним 
чином про охорону земель, що 
вже зазнали негативного впливу 
природних процесів та антропо-
генної діяльності людини. З на-
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шого погляду, було б доцільним 
охорону сільськогосподарських 
угідь (в тому числі й зайнятих 
багаторічними насадженнями) 
здійснювати переважно шляхом 
реалізації превентивних захо-

дів, які  попереджали б необхід-
ність проведення їх консервації 
й не допускали забруднення. 
Відповідні правові приписи ма-
ють бути зафіксовані на законо-
давчому рівні.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ОХРАНЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, 

ЗАНЯТЫХ МНОГОЛЕТНИМИ НАСАЖДЕНИЯМИ
Костецкая О.Я.

Работа посвящена актуальным вопросам правового режима охраны 
сельскохозяйственных угодий, занятых многолетними насаждениями. Рассматриваются 
вопросы охраны сельскохозяйственных угодий.  Исследуются преимущества и недостатки 
современного земельного законодательства в вышеуказанной сфере. 

Ключевые слова: особенности правового режима охраны сельско-хозяйственных уго-
дий, многолетние насаждения, сельскохозяйственные угодия.

LEGAL REGIME PECULIARITIES OF PROTECTION 
OF AGRICULTURAL LANDS 

OCCUPYING PERENNIAL PLANTING 
Kostezkaya O.J.

This article is devoted to the topical guestions of legal regime peculiarities of protection 
of agricultural lands occupying perennial planting. It considers the guestions of protection of 
agricultural lands. Advantages and disadvantages of  modern land law are investigated as stated 
above.

Key words: legal regime peculiarities of protection of agricultural lands, perennial planting, 
agricultural lands.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ 
ЧЕРВОНОЇ  КНИГИ УКРАЇНИ

Проблеми правової охоро-
ни, раціонального використання 
й відтворення природних ресур-
сів охоплюють надзвичайно ши-
роке коло питань, нерозривно 
пов'язаних з перспективами до-
бробуту й розвитку суспільства, 
рівнем науково-технічного про-
гресу, освіти й культури насе-
лення. На даний час їм як ніколи 
надається серйозного значення 
і важливість їх зрозуміла, але 
багато актуальних питань дуже 
далеких від необхідної повноти 
їх вирішення. Особливо це сто-
сується охорони й використання 
тваринного світу.

Ця проблематика завжди 
хвилювала фахівців. Їй присвя-
тили свої публікації такі вчені, 
як С.А. Боголюбов, М.М. Брин-
чук, А.П. Гетьман, Р.К. Гусєв, 
Д.П. Дичюте, О.С. Колбасов, 
С.С. Константініді,О.І. Крассов, 
І.О. Краснова, І.Ф. Панкратов, 
В.В. Петров, Н.А. Сиродоєв, 
В.Е. Флінт, Ю.C. Шемшученко та ін.

У цій царині знання і практи-
ки, незважаючи на значний про-
грес і досягнуті в останні роки 

певні успіхи у справі збережен-
ня досить великого числа видів 
тваринного світу, цінних у госпо-
дарюванні, однією з основних, 
гострих і злободенних проблем 
залишається збереження всього 
видового різноманіття живих іс-
тот, перш за все генофонду рід-
кісних біологічних і тих, що знахо-
дяться під загрозою зникнення.

У їх вирішенні важлива роль 
належить праву [18, с. 25, 214]. За-
вдяки притаманним праву влас-
тивостям загальнообов'язкової 
нормативності, його формаль-
ній визначеності, дії через 
суб'єктивні права й обов'язки, 
забезпеченості державним при-
мусом, воно має юридичну силу, 
служить гарантією реалізації 
екологічних вимог. Разом із тим 
умови й вимоги, що містяться у 
правових нормах, виконуються 
й досягають своєї мети лише за 
наявності в них взаємозв’язку на-
укового обґрунтування, забезпе-
чення їх виконання необхідними 
організаційними, фінансовими 
й матеріально-технічними за-
собами з вихованням у членів 
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суспільства необхідного еколо-
гічного світогляду. Якщо такий 
взаємозв'язок здійснюватиметь-
ся постійно й незмінно, тільки 
тоді стане реальним досягнення 
основної стратегічної мети – кіль-
кісного і якісного відтворення ви-
дів тварин до рівня, за якого їм 
уже не загрожуватиме небезпека 
зникнення і втрати природного 
генофонду. Право, яке є загаль-
ним для всього тваринного світу, 
як зазначає юрист-філософ Дав-
нього Риму Ульпіан, притаманне 
не тільки людському роду, а і усім 
тваринам і птахам, на землі й у 
воді. Повага до нього прихову-
ється в самих глибинах біосоці-
альних коренів людей, як ствер-
джує С.С. Алєксєєв [2, с. 569].

Слід звернути увагу на те, 
що міжнародні зусилля щодо 
збереження біорізноманіття три-
вають всього близько 100 років.  
У 1902 р. в Парижі низка кра-
їн підписала Міжнародну кон-
венцію про охорону птахів, яку 
можна вважати першим міжна-
родним правовим документом з 
охорони біорізноманіття [4]. 

Ініціатором створення в 1948 
р. Міжнародної Червоної книги 
є Міжнародний союз охорони 
природи і природних ресурсів 
(МСОП, IUCN) – міжнародна не-
урядова організація при ЮНЕС-
КО з консультативним статусом, 
яка в 1984 р. об'єднувала вже 
502 організації зі 130 країн сві-
ту. Цей союз звертав увагу на 

питання охорони особливо цін-
них природних об’єктів, пам’яток 
світового рівня, а також окремих 
видів тваринного й рослинного 
світу, яким загрожує зникнен-
ня. Ним була проведена значна 
робота: а) підготовлені проек-
ти міжнародних конвенцій про 
охорону водно-болотних угідь, 
б) про обмеження міжнародної 
торгівлі видами тваринного й 
рослинного світу, які знаходять-
ся в критичному стані, в) про 
охорону тварин Арктики. Уже з 
1949 р. МСОП почала збирати 
інформацію про рідкісних тва-
рин і рослини. Знадобилося 14 
років у 1963 р. з’явилася перша 
Червона книга МСОП (Red Data 
Book), що містить інформацію 
стосовно видів тваринного світу, 
які потребують охорони.

У 1981 р. за участю Світово-
го центру моніторингу навколиш-
нього природного середовища в 
Кембриджі почали виходити ви-
дання, в титулі яких значилося 
«Червона книга МСОП». У 1949 р. 
було створено спеціальну гро-
мадську Комісію з рідких видів 
(Species Survival Commission), 
першим головою якої став 
С. Бойл [1, с.55, 56]. Від СРСР до 
неї були обрані Г.П. Дементьєв 
(1956 р.), А.Г. Банников (1960 р.), 
В.Г. Гептнер (1966 р.). За осно-
вну свою мету Комісія ставила 
створення світового анотовано-
го списку тварин, яким загрожує 
зникнення. Щоб підкреслити 
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особливу значимість цього ка-
дастру, П. Скотт, який очолював 
цей громадський орган аж до 
1978 р., запропонував назвати 
його Червоною книгою, оскільки 
червоний колір є сигналом не-
безпеки [3, с.14-24].  Червона 
книга МСОП охоплює тваринний 
світ у глобальному масштабі і 
містить рекомендації з його охо-
рони, адресовані країнам та уря-
дам, на території яких склалася 
загрозлива для нього ситуація. 
Ці рекомендації мали загальний 
характер, а тому важливим до-
повненням до Червоної книги 
МСОП стали національні Черво-
ні книги [3, с.24].     

Створення Червоної книги 
СРСР започаткував перший спи-
сок птахів і ссавців для Червоної 
книги МСОП, підготовлений Г.П. 
Дементьєвим, В.Г. Гептнером, 
А.А. Насимовичем, А.Г. Банни-
ковим та іншими зоологами в 
1961-1964 рр. Її видання було 
приурочене до відкриття XIY 
Генеральної асамблеї Міжна-
родного союзу охорони природи 
(IUCN), що проходила в СРСР (в 
Ашхабаді). Значення Червоної 
книги СРСР в охороні рідкісних 
видів полягало в першу чергу в 
тому, що вона стала підґрунтям 
для законодавчих актів, спрямо-
ваних на охорону тваринного й 
рослинного світу. За своєю сут-
тю вона становить науково об-
ґрунтовану програму практичних 
заходів з порятунку рідкісних ви-

дів. Неоціненною є роль Черво-
ної книги як засобу виховання й 
пропаганди розумного і дбайли-
вого ставлення до тварин і рос-
лин взагалі й рідкісних, зокрема. 
Із другої половини 80-х років у 
СРСР розпочалася підготовка 
до випуску  регіональних Черво-
них книг про рідкісні види тварин 
і рослин у масштабах республік, 
областей, автономних округів. 
Це було викликано нагальною 
потребою в охороні рідкісних ви-
дів і форм тварин та рослин у 
регіонах, а також швидким зрос-
танням самостійності місцевих 
властей і бажанням самостійно 
вирішувати свої природоохорон-
ні проблеми. Матеріали Черво-
ної книги СРСР лягли в основу 
республіканських Червоних книг, 
зокрема, Червоної книги Росії, а 
потім нових незалежних держав.  

Повертаючись у минуле, за-
значимо, що в  Радянському Со-
юзі перша Червона книга була 
затверджена 12 березня 1974р. 
Наказом Мінсільгоспу СРСР від 
16 жовтня 1974 р., № 428 «Про 
рідкісних та тих, що перебувають 
під загрозою зникнення видів тва-
рин та рослин СРСР – Червоної 
книги СРСР» [8]. Було  також за-
тверджено Положення про неї. А 
27 листопада 1974 р. на науково-
технічній раді Міністерства сіль-
ського господарства СРСР було 
розглянуто і схвалено кінцевий 
варіант списку надземних хре-
бетних тварин, які підлягають до 
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занесення в Червону книгу СРСР 
[16].  Рішення про занесення того 
чи іншого виду до неї закріплю-
валося за Мінсільгоспом СРСР 
за згодою  Ради Міністрів Союз-
них Республік.

У 1974 р. СРСР підписав 
Конвенцію про міжнародну тор-
гівлю видами дикої фауни і фло-
ри, що знаходяться під загрозою 
зникнення. Постановою Уряду 
СРСР від 4 жовтня 1976 р., № 
612 «Про затвердження Конвен-
ції міжнародної торгівлі видами 
дикої фауни і флори, які знахо-
дяться під загрозою зникнення, 
та заходів з виконання цієї Кон-
венції» [9]. Вона встановлювала 
заборону на добування диких 
тварин і рослин, торгівля якими 
регулюється нею. 

У 1978 р. Мінсільгосп СРСР 
будо здійснено офіційне видан-
ня Червоної книги СРСР. Зане-
сені рідкісні й перебуваючі на 
межі зникнення види тваринно-
го й рослинного світу в Червону 
книгу СРСР і Червоні книги со-
юзних республік знайшли своє 
відбиття в ст.26 Закону СРСР 
від 25 липня 1980 р. «Про охо-
рону та використання тварин-
ного світу» [11; 1980. – № 27. – 
Ст. 530 ]. На той момент далеко 
не всі питання  правового поло-
ження Червоної книги були вирі-
шені досить чітко. МСОП не мав 
обов’язкової юридичної сили, бо 
був створений і затверджений 
неурядовою організацією. Але 

з часом йому стали надавати 
більше політичного спрямуван-
ня. МСОП звернувся до держав 
і народів про прийняття ефек-
тивних заходів по охороні рідкіс-
них і перебуваючих під загрозою 
зникнення видів,  проінформував 
про види, які потребують міжна-
родно-правової охорони, а також 
про  природоохоронну роботу, 
яку провадять державні органи 
й міжнародні організації [5, с.45]. 
Однак його діяльність можна 
вважати стимулом до укладення 
багатосторонніх конвенцій, дого-
ворів та угод [1, с. 55, 56].

У зв’язку з посиленням юри-
дичного значення Червоної кни-
ги 12 квітня 1983р. приймається 
постанова Ради Міністрів СРСР  
№ 313 «Про Червону книгу 
СРСР» [6], у якій установлюєть-
ся низка нових положень про її 
ведення, вдосконалюється ре-
жим правової охорони внесе-
них в неї видів. Ведення Книги 
було покладено на Мінсільгосп 
СРСР за участю Академії наук 
СРСР, Міністерства рибного 
господарства СРСР і Держав-
ного комітету СРСР з лісового 
господарства [15].

Кричущі факти погіршення 
становища рідкісних видів тва-
рин на просторах колишнього 
СРСР, майже повна інформацій-
на ізоляція фахівців, які раніше 
активно співпрацювали, наво-
дили на думку про безперспек-
тивність спроб зберігати при-
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роду та її компоненти поодинці. 
Ситуація дещо змінилася з при-
йняттям Закону СРСР від 25 
червня 1980 р. «Про охорону та 
використання тваринного сві-
ту», який набрав чинності після 
оприлюднення першого видан-
ня Червоної книги СРСР. Тому 
закономірно, що в 1992 р. країни 
СНД уклали Угоду про взаємо-
дію у сфері екології та охорони 
навколишнього природного се-
редовища [19]. 

Беручи  приклад з естон-
ських учених, українські ботані-
ки  М.І. Котов і В.І. Чопик у 1962-
1963 р. розпочинають підготовку 
аналогічних списків рідкісних 
видів рослин для України, але 
до розроблення структури Чер-
воної книги УРСР приступили 
лише в 1975 р., коли в Москві й 
Ленінграді відбулися Міжнарод-
ні ботанічні з’їзди. На той час 
Державний комітет охорони при-
роди УРСР створив комісію зі 
спеціалістів, а через рік, 4 серп-
ня 1976 р., Рада Міністрів УРСР 
прийняла постанову «Про за-
снування книги рідкісних і таких, 
що знаходяться під загрозою 
зникнення, видів тварин і рослин 
УРСР» [10]. Цим же документом 
було затверджено перше Поло-
ження про Червону книгу Украї-
ни, ведення якої покладалося на 
Академію наук УРСР.

Уперше Червона книга УРСР 
була випущена в 1980 р. одно-
томним виданням, до якої було 

занесено 151 вид судинних рос-
лин, 85 видів (підвидів) тварин. 
Протягом часу, що минув після 
її виходу, продовжувалося до-
слідження рідкісних видів фло-
ри та фауни, їх видового складу. 
У зв’язку з дедалі  зростаючим 
антропогенним впливом на рос-
линний і тваринний світ вивчався 
стан популяцій, нагромаджува-
лися нові відомості про динаміку 
чисельності видів, темпи віднов-
лення або скорочення їх ареалів, 
життєвості тощо. Критично були 
переглянуті старі списки рідкіс-
них видів флори і фауни. 

На початку 90–х років ХХ ст. 
ситуація в державі кардинально 
почала змінюватись. У 1992 р. 
Україна, як правонаступниця 
СРСР, на своїй території визна-
ла готовність наслідувати певний 
міжнародний правовий порядок. 
Постановою Верховної Ради 
України від 29 жовтня 1992 р. за-
тверджено нове Положення про 
Червону книгу України, яке стало 
основним державним докумен-
том з питань охорони тваринного 
й рослинного світу. Для підготовки 
нового видання необхідно було зі-
брати узагальнені дані про сучас-
ний стан тварин, рослин і грибів 
країни, які перебувають під загро-
зою зникнення, і заходи щодо їх 
збереження й науково обґрунто-
ваного відтворення. 

На сьогодні питання охоро-
ни видів фауни і флори, занесе-
них до Червоної книги України, 
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регулюється Законом України 
7 лютого 2002 р., № 3055-ІІІ 
«Про Червону книгу України» 
[7; 2002. − № 30.- Ст. 201], по-
становами Кабінету Міністрів 
України від 8 вересня 2004 р., 
№, 1176 «Про національну ко-
місію з питань Червоної книги 
України» [12], від 1 червня 1993 
р., №399 «Про розміри компен-
сації за добування (збирання) та 
шкоду, заподіяну видам тварин і 
рослин, занесених до Червоної 
книги України» [13], наказами 
Мінприроди від 1 лютого 1993 р., 
№ 3 «Про затвердження Інструк-
ції про порядок видачі дозволів 
на добування(збирання) видів 
тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України, форм 
клопотання та бланків дозволів 
на таке добування» [14], і від 
14 червня 1999 р., № 129 «Про 
затвердження Порядку справ-
ляння компенсації за добування 
(збирання) видів тварин і рос-
лин, занесених до Червоної кни-
ги України».

Найбільшим досягненням 
українського права з охорони 
біорізноманіття було прийнят-
тя Верховною Радою Закону 
«Про Червону книгу України» від 
7 лютого 2002 р.  до якого уві-
йшли основні розділи Положен-
ня про Червону книгу України [7]. 
 Цей Закон  є головним нор-
мативно-правовим актом, що 
регулює відносини, пов’язані з 
веденням Червоної книги, охо-

роною, використанням і відтво-
ренням рідкісних і перебуваючих 
під загрозою зникнення видів 
тваринного й рослинного світу, 
занесених до цієї Книги з метою 
запобігання їх зникнення з при-
родного середовища, забезпе-
чення збереження їх генофонду. 
Відповідно до ст. 3 зазначеного 
Закону, Червона книга є офіцій-
ним державним документом, 
який містить перелік рідкісних 
видів фауни і флори в межах 
території України, її континен-
тального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони. У 
ній узагальнені відомості про 
сучасний стан цих видів тварин-
ного й рослинного світу й заходи 
щодо їх збереження й відтво-
рення. Червона книга служить 
підґрунтям  для розроблення й 
реалізації програм (планів дій), 
спрямованих на охорону й від-
творення біорізноманіття [17].

Оцінка стану правового ре-
гулювання охорони біорізнома-
ніття в України змушує визнати, 
що законодавство в цій сфері 
не відповідає в повному обся-
зі суспільним потребам. Існую-
чі прогалини, декларативність 
окремих норм, закріплених у за-
коні, відсутність їх розвитку на 
рівні підзаконної нормотворчос-
ті, використання юридично не-
визначених категорій і термінів, 
усічених правових механізмів 
охорони знижують ефективність 
зусиль зі збереження рідкісних і 
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зникаючих видів тварин. Уже на-
прикінці XIX – на початку XX ст. 
у зв'язку з бурхливим розвитком 
промисловості й активним осво-
єнням нових територій людство 
зіткнулося з деградацією й заги-
беллю природних ландшафтів і 
зникненням деяких видів фауни 
і флори. Зрозуміло, що в першу 
чергу з подібними результата-
ми науково-технічного прогресу 
зіткнулися найбільш розвинені 
країни. 

Чинним законодавством 
України встановлено комплекс 
норм щодо охорони рідкісних 
і перебуваючих під загрозою 
зникнення видів тварин і рос-
лин. Згідно зі ст. 64 Закону Украї-
ни «Про охорону навколишнього 
природного середовища» пере-
буваючі в природних умовах на 
території України  ці види тварин 
і рослин підлягають особливій 
охороні й заносяться до Черво-
ної книги.

Обов’язок лісокористува-
чів щодо забезпечення охорони 
біорізноманіття визначено Лісо-
вим кодексом України (ст. 18). У 
Законі України «Про тваринний 

світ» (ст. 44) встановлено вимо-
гу стосовно особливої охорони 
рідкісних і перебуваючих під за-
грозою зникнення в природних 
умовах на території України ви-
дів тварин і занесення їх до Чер-
воної книги.

Зазначимо, що законодав-
ство про природно-заповідний 
фонд і Червону книгу України, 
як складники природоохорон-
ного права, потребують більшої 
уваги з боку як учених, так і за-
конодавця. Значення її видання 
надзвичайно велике. Матеріали, 
що містилися в Червоній книзі 
СРСР, лягли в основу перш за 
все республіканських таких ви-
дань (зокрема, Червоної книги 
РФ), а вже потім таких же ви-
дань країн СНД.

Насамкінець наголосимо, 
що ідея видання Червоної книги 
за 50 років її існування пустила 
в нашому суспільстві глибокі ко-
рені. Ця Книга, як ніяка інша, що 
стосується охорони природи, є 
популярною і зрозумілою. Саме 
це підкреслює її вагоме значен-
ня у справі збереження біорізно-
маніття. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
КРАСНОЙ КНИГИ УКРАИНЫ

Герасименко Я.А.

Проанализирован историко-правовой аспект создания  Красной книги Украины, начи-
ная с  Международного союза охраны природы. Затронуты и рассмотрены вопросы ее право-
вого значения. 
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with the IUCN. Issues of its legal signifi canceare raised and addressed.

Key words: Red Book, historical and legal aspect, the fi rst sources, a comparative analysis.
Надійшла до редакції 01.11.2010 р.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/116160

УДК 349.414.(477) О.В. Сердюк, здобувач
 при кафедрі екологічного права 

Національний університет «Юридична академія
 України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
 ПІДЗЕМНИХ ВОД 

О.С. Колбасов, Н.Р. Малишева, 
О.О. Погрібний, А.К. Соколова, 
Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга 
[Див.: 0; 0; 0–0] та ін.

Екологічне законодавство, 
як і будь-яке інше, будується 
на певних принципах, закладе-
них в основоположних законах 
галузі. Основним нормативно-
правовим актом, що визначає 
принципи охорони довкілля, ра-
ціонального використання й від-
творення природних ресурсів, є 
Закон України «Про охорону на-
вколишнього природного серед-
овища» (далі – Закон) [0; 1991. – 
№ 41. – Ст.546]. У його ст. 3, де 
викладено норми, що стосують-
ся охорони довкілля, встанов-
лено, що існують 2 види вико-
ристання природних ресурсів – 
загальне і спеціальне. Принцип, 
закладений у підґрунтя форму-
вання критеріїв розмежування 
загального і спеціального приро-
докористування, полягає в тому, 
щоб виокремити природокорис-
тування з більш значним впливом 
на природу, взяти його під контр-
оль і встановити дійові механізми 
його компенсації [0, с. 207].

Останнім часом значної ак-
туальності набуває проблема за-
безпечення населення України 
якісною питною водою. Її належ-
не вирішення стає одним з най-
важливіших чинників стабільного 
розвитку й національної безпеки 
держави. У розв’язанні цієї про-
блеми стратегічна роль відво-
диться підземним водам, збіль-
шенню використання їх чистих 
джерел і забезпечення дійової 
охорони цих вод від забруднен-
ня й виснаження. Для деяких об-
ластей України ця проблема сто-
їть особливо гостро, викликаючи 
відчутне зростання соціальної 
напруги, негативні соціально-
економічні й екологічні наслідки.

Мета статті – розкрити ситу-
ацію, що склалася в даний час 
в Україні у сфері використання 
підземних вод, а також принци-
пи, покладені в основу регулю-
вання цього виду природоко-
ристування.

Принципи використання 
природних ресурсів взагалі і 
підземних вод, зокрема, роз-
глядалися такими вченими, 
як М.М. Бринчук, І.І. Каракаш, 
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У ст. 38 Закону наведені по-
няття загального і спеціального 
використання природних ресур-
сів. Проаналізувавши частини 2 
і 3 зазначеної статті, доходимо 
наступних висновків. Основни-
ми ознаками, що розмежовують 
загальне і спеціальне приро-
докористування, виступають: 
(а) суб'єкт природо-користу-
вання, (б) цільове призначення 
останнього, (в) платність при-
родо-користування, (г) право-
вий статус його об'єкта, (д) 
необхідність спеціального до-
зволу. Їх можна розділити на 
визначальні й ознаки-наслідки. 
Залежно від суб'єкта й цільово-
го призначення природокорис-
тування (визначальні ознаки) 
воно може бути або загальним, 
або спеціальним, а тому воно 
має такі ознаки, як платність, 
закріпленість об'єкта приро-
ди за суб'єктом і необхідність 
отримання спеціального дозво-
лу (ознаки-наслідки). Таким чи-
ном, розмежовувати загальне 
і спеціальне природокористу-
вання необхідно за 2-ма крите-
ріями, що визначають, хто буде 
користуватися природним ре-
сурсом (користувач, суб'єкт) і з 
якою метою.

Загальне використання 
природного ресурсу Закон ха-
рактеризує наступним чином: 
(а) суб'єкт – громадянин і (б) ці-
льове призначення – задоволен-
ня життєво необхідних потреб.

Спеціальне використання 
природного ресурсу визначаєть-
ся такими ознаками: (а) суб'єкт – 
громадянин, підприємство, уста-
нова, організація і (б) цільове 
призначення – виробнича та 
інша діяльність.

У сфері регламентації ви-
користання окремих природних 
ресурсів ці критерії дещо транс-
формуються. Найчастіше окре-
ме ресурсне законодавство змі-
нює і суб'єктний склад, і цільове 
призначення як загального, так 
і спеціального природокористу-
вання. Але принцип їх розмеж-
ування, зокрема, виділення спе-
ціального природокористування 
як значніше впливаючого на при-
родні ресурси, залишається.

Які ж критерії розмежування 
загального і спеціального вико-
ристання підземних вод установ-
лює українське законодавство? 
Відповідаючи на це запитання, 
перш за все звернімо увагу на 
те, що користування ними ре-
гулюється двома гілками ре-
сурсного законодавства, двома 
підгалузями екологічного права – 
законодавством водним і про 
надра. Це пояснюється тим, що, 
з одного боку, підземні води міс-
тяться в надрах і, відповідно, їх 
використання пов'язано з екс-
плуатацією такого природного 
ресурсу, як надра, а з другого – 
виступаючи водним ресурсом, 
вони є частиною кругообороту 
води в природі. Іншими словами, 
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право користування такими вода-
ми включає в себе 2 елементи – 
право користування надрами і 
право користування водами. 

У законодавстві України пра-
во загального і спеціального во-
докористування визначається в 
статтях 47 і 48 Водного кодексу 
України (далі – ВКУ) [0; 1995. – 
№ 24. – Ст.189]. Назвемо осно-
вні характеристики загального 
водокористування з точки зору 
використання підземних вод.

1. Суб'єкт – громадянин. У 
ст. 47 ВКУ застосовується термін 
«громадянин». Якщо дотримува-
тися букви закону, то іноземець 
або особа без громадянства, 
щоб напитися з колодязя, має 
отримати спеціальний дозвіл. 
Очевидно, що в даному випадку 
під суб'єктом мається на увазі й 
іноземець, і особа без громадян-
ства, іншими словами, фізична 
особа. Не так однозначна відпо-
відь на запитання, чи є загаль-
ним водокористуванням забір 
води з колодязя юридичною осо-
бою? (Приклад: ферма, як юри-
дична особа, використовує воду 
з колодязя в господарських цілях 
для водопою худоби).

2. Цільове призначення – за-
бір води для потреб з колодязів. 
У даному разі слід мати на увазі, 
що забір підземних вод без за-
стосування споруд чи технічних 
пристроїв інакше як з колодязя 
неможливий. Але тут виникає 
складність у розмежуванні по-

нять «колодязь» і «свердлови-
на». Закон, на жаль, не містить 
їх легального тлумачення, що 
дозволяло б чітко їх розділити. 
Це дуже важливий момент, від 
якого залежить, чи буде такий 
вид використання підземних вод 
вважатися загальним водоко-
ристуванням. 

Спеціальному водокористу-
ванню притаманні такі ознаки: 
а) суб'єкт – юридичні та фізичні 
особи, б) цільове призначення – 
забір води з водних об'єктів із 
застосуванням споруд або тех-
нічних пристроїв або скидання 
забруднюючих речовин у водні 
об'єкти з метою задоволення по-
треб населення –  питних, а також 
господарсько-побутових, ліку-
вальних, оздоровчих, сільсько-
господарських, промислових, 
транспортних, енергетичних, 
рибогосподарських та інших – 
державних і громадських.

Зазначимо, що ВКУ ви-
окремлює також певні види ко-
ристування водами, не пов'язані 
ні з загальним, ні зі спеціаль-
ним водокористуванням. Вони 
перелічені в ч.3 ст. 48 ВКУ. Що 
стосується використання під-
земних вод, то це: (а) усунення 
шкідливої їх дії (підтоплення, за-
солення, заболочення), (б) ви-
користання підземних вод для 
вилучення з них певних компо-
нентів, (в) вилучення води з надр 
разом з видобуванням корисних 
копалин, (г) проведення бурових 
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і геологорозвідувальних робіт, 
(д) інші роботи, що виконуються 
без забору води і скидання зво-
ротних вод. Доцільність виділен-
ня неспеціального й особливого 
водокористування розглянуто в 
дисертації В.О. Джуган «Право-
ве регулювання використання 
та охорони вод в Україні» [0]. 

У законодавстві про надра 
немає прямої вказівки на поділ 
надрокористування на загальне і 
спеціальне. Однак аналіз Кодек-
су України про надра [0; 1994. – 
№ 36. – Ст. 340], зокрема, ст. 
23, дозволяє зробити висновок: 
щодо підземних вод загальне 
надрокористування відбуваєть-
ся у разі, якщо воно задовольняє 
таким критеріям: а) суб'єкт – зем-
лекористувач або власник землі і 
б) цільове призначення – власні 
господарсько-побутові потреби, 
нецентралізоване або централі-
зоване (крім виробництва фасо-
ваної питної води) господарсько-
питне водопостачання за умови, 
що продуктивність водозаборів 
підземних вод не перевищує 300 
куб. м на добу. У всіх інших ви-
падках має місце спеціальне ко-
ристування надрами.

Підкреслимо, що в юридич-
ній літературі поділ надрокорис-
тування на загальне і спеціальне 
не завжди знаходить підтримку 
[0, с. 108].

Отже, можна вирізнити фак-
тично 4 варіанти поєднання ре-
жимів користування надрами і 

водами при використанні під-
земних вод: (1) загальне над-
рокористування й загальне во-
докористування, (2) загальне 
надрокористування і спеціальне 
водокористування, (3) спеціаль-
не надрокористування і спеці-
альне водокористування, (4) спе-
ціальне надрокористування й за-
гальне водокористування. 

Перший режим здійснюєть-
ся, якщо суб'єктом виступає фі-
зична особа, яка є землекористу-
вачем або власником земельної 
ділянки і використовує колодязь 
для забору підземних вод.

Другий – це найпоширеніший 
режим використання підземних 
вод. Землекористувач або влас-
ник землі, юридична або фізична 
особа провадять забір підземних 
вод за допомогою свердловини 
(споруди, технічного пристрою) 
за умови, що продуктивність во-
дозабору не перевищує 300 куб. 
м на добу і він не виробляє фасо-
вану питну воду. 

Норма ст. 23 Кодексу про 
надра сформульована в такий 
спосіб, що її важко тлумачити 
однозначно: суть, закладена в 
неї законодавцем, а також уста-
новлені ним обмеження не до-
зволяють на практиці ефективно 
регулювати надрокористування.

По-перше, це стосується 
змісту поняття «продуктивність 
водозабору». Що під цим розу-
міється: обсяг води, який здатен 
давати водозабір, чи обсяг, який 
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відбиратиме водокористувач? Це 
дуже важливе запитання, оскіль-
ки можливий водозабір, продук-
тивність якого перевищує 300 
куб. м на добу, але водокористу-
вач не відбирає такого об'єму і не 
виснажує водоносний горизонт. 
У той же час існують водозабори 
в таких гідрогеологічних умовах, 
за яких забір навіть 100 куб. м на 
добу суттєво порушує режим під-
земних вод, що в кінцевому під-
сумку значно впливає на природу. 
У такому разі не виникатиме спе-
ціального користування надрами, 
що призводить до порушення 
принципу спеціального природо-
користування.

По-друге, у вказаній нор-
мі закладено заборону вироб-
никам фасованої питної води 
користуватися надрами без 
спеціальних дозволів. Можна 
припустити, що законодавець 
хотів збільшити надходження 
до бюджету за рахунок плати за 
спеціальне користування надра-
ми. Але надрокористувач може 
й не виробляти самостійно фа-
совану питну воду, а продавати 
видобуту воду іншим особам, 
які, у свою чергу, вже будуть її 
фасувати. Отже, на наше пе-
реконання, дана норма недо-
статньо ефективно й детально 
регулює надрокористування при 
видобутку підземної води.

Третій режим відрізняється 
від другого тільки тим, що має 
місце використання підземних 

вод для виробництва фасованої 
питної води або продуктивність 
водозабору перевищує 300 куб. 
м на добу.

Четвертий варіант (режим) 
скоріше теоретичний, тому що 
досить складно уявити собі ко-
лодязь, з якого видобувається 
понад 300 куб. м на добу без ви-
користання спеціальних споруд 
чи технічних пристроїв.

Закон № 2849-VI від 22 груд-
ня 2010 р. «Про внесення зміни 
до статті 23 Кодексу України про 
надра щодо видобування підзем-
них вод» [0] змінив умови корис-
тування надрами для видобуван-
ня підземних вод без отримання 
спеціального дозволу, тобто фак-
тично на правах загального над-
рокористування. Існуюча раніше 
умова була прив'язана до гли-
бини видобутку підземних вод 
(20 м), тепер же вона стосується 
продуктивності водозабору (300 
куб. м на годину).

У пояснювальній записці до 
проекту цього Закону [0] законо-
давець аргументує сутність вне-
сених змін тим, що прив'язка до 
глибини в 20 м є абсолютно необ-
ґрунтованою і ставить у нерівне 
положеня осіб, які проживають 
навіть в одному населеному пунк-
ті. Особливо це часто зустрічаєть-
ся в гірських районах, де сусідні 
домогосподарства знаходяться 
на різній відстані від підземних 
вод: одні люди видобувають воду 
без одержання дозволу (до 20 м), 
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іншим же відповідно до чинно-
го законодавства необхідно його 
отримувати. А в деяких райо-
нах України, де через проведен-
ня гірничих робіт підземна вода 
зникає, її доводиться добувати 
все з більших і більших глибин. 
З подібною аргументацією не по-
годитися складно. Існуюча умова 
відділення спеціального надроко-
ристування від загального не від-
бивала основного принципу, не 
була мірилом, що відокремлює 
суттєвий вплив на природне се-
редовище від несуттєвого.

Можна назвати ще одну оче-
видну причину внесення змін 
до ст. 23 Кодексу про надра. До 
цього практично всім користу-
вачам підземних вод належало 
одержувати спеціальні дозволи 
на користування надрами, поря-
док одержання якого – складна 
й дорога процедура, що вклю-
чала необхідність проведення 
тривалих геологорозвідуваль-
них робіт. Переважна більшість 
користувачів не могли собі це 
дозволити. Крім того, в Держав-
ній геологічній службі утворила-
ся велика черга з розгляду заяв 
на отримання спеціального до-
зволу на користування надра-
ми. Так, за повідомленнями ЗМІ, 
при існуючих темпах розгляду 
заяв станом на середину 2009 р.
черга становила 100 років! [0].

Виходів з такої ситуації було 
2: змінювати або умови, що ви-
значають необхідність одер-

жання спеціального дозволу на 
користування надрами, або про-
цедуру його отримання. Законо-
давець пішов першим шляхом. 
Тепер умова користування над-
рами без спеціального дозволу 
не пов'язана з глибиною розроб-
ки підземних вод, а прив'язана 
до продуктивності їх водоза-
бору. Це призвело до того, що 
відчутно зросла чисельність 
надрокористувачів, яким не по-
трібно одержувати спеціального 
дозволу, в результаті чого зна-
чний вплив на підземні води за-
лишився без належного держав-
ного контролю й механізму його 
компенсації.

На нашу думку, головним 
принципом, закладеним у під-
грунтя розмежування загально-
го і спеціального використання 
природного ресурсу, треба на-
звати виділення природокорис-
тування зі значним впливом на 
природу,. 

Виникає логічне запитання: 
яким же критерієм оперувати, 
щоб розмежовувати надроко-
ристувачів, які вправі викорис-
товувати надра без спеціально-
го дозволу, і тих, яким необхідно 
його отримувати? Можемо на-
звати основну вимогу до цієї 
умови: вона повинна визначати 
ступінь впливу на підземні води. 
Очевидним є той факт, що гід-
рогеологічні умови на території 
України дуже різноманітні. На-
приклад, один і той же вплив на 
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надра на території Дніпровсько-
Донецької западини (територія 
Харківської, Полтавської, Чер-
нігівської, Сумської областей) 
та Українського кристалічного 
щита (Запорізька, Дніпропетров-
ська, Кіровоградська, Черкась-
ка, Вінницька, Житомирська об-
ласті) буде істотно відрізнятися 
за ступенем впливу на підземні 
води. Враховуючи даний факт, 
можемо припустити, що такий 
критерій має бути прив'язаний 
до території надрокористуван-
ня. Але й у цьому разі існують 
певні складнощі, пов'язані з гід-
рогеологічним районуванням, 
тому що вивченість території 
Україні різна й однозначно по-
ділити її територію на ділянки з 
однаковими гідрогеологічними 
умовами досить складно. Цей 
шлях вимагає додаткових до-
сліджень, певних витрат часу й 
ресурсів, а з огляду на те, що 
гідрогеологічні умови змінюють-
ся не залишаються постійними, 
вирішення цього завдання істот-
но ускладнюється.

Ще одним варіантом могло 
б стати визначення умови міні-
мально можливого впливу на 
надра, яка діяла б на території 
всієї України. Вона теж може 
бути наближена до встановле-
ного порядку у водному законо-
давстві, тобто використання ко-
лодязів для видобутку підземних 
вод. Іншими словами, під загаль-
не надрокористування потра-

пляло б використання останніх 
за допомогою колодязів без за-
стосування спеціальних споруд і 
технічного обладнання. Цей ва-
ріант дозволив би максимально 
зблизити законодавство водне й 
надрове. Але, ввівши критерій 
мінімально можливого впливу 
на надра, ми стикаємось із ситу-
ацією, що існувала до внесення 
змін у ст. 23 Кодексу про надра. 
Як уже підкреслювалося, біль-
шість користувачів підземними 
водами змушені були проходити 
складну процедуру одержання 
спеціального дозволу на корис-
тування надрами. Тому в цьому 
випадку варто переглянути й по-
рядок його отримання, бо існую-
чий на даний час становить со-
бою досить складну й витратну 
процедуру.

Вбачається доцільним за-
провадити спрощений порядок 
одержання спеціальних дозво-
лів для користувачів надрами, 
які впливають на надра незна-
чною мірою, і більш складнішу 
процедуру – для користувачів, 
які впливають на них досить 
суттєво. Наприклад, можна від-
мовитися від необхідності за-
тверджувати запаси для першої 
групи надрокористувачів. Це, з 
одного боку, спростило б процес 
отримання спеціальних дозво-
лів на користування надрами, а 
з другого – дозволило б держа-
ві контролювати експлуатацію 
надр.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Сердюк О.В.

Рассмотрены принципы общего и специального природопользования применительно к 
использованию подземных вод. Приведены варианты сочетания режимов пользования не-
драми и водами при добыче подземных вод. Проанализированы последние изменения в Ко-
декс Украины о недрах относительно добычи подземных вод.

Ключевые слова: подземные воды, недра, специальное природопользование, общее 
природопользование.

CURRENT LEGAL PROBLEMS OF GROUNDWATER USE
Serdyuk O.V.

The principles of general and special use of natural resources with regard to use of 
groundwater have been investigated in the article. It presents cases of combination of the subsoil 
use mode and the water use mode when the groundwater extraction. Recent changes to the 
Subsoil law in relation to groundwater extraction have been studied.

Key words: groundwater, subsoil, general use of natural resources, special use of natural 
resources
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УДК 343. 237 Л. О. Іванова, аспірантка 
Харківський національний 
педагогічний університет

імені Г. С. Сковороди

ФОРМИ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ ЗА 
КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
УКРАЇНИ Й РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

«УсеЕ пізнається в порів-
нянні». Даний постулат, який є 
народною мудрістю, стосується 
і правових явищ. У сучасному 
розумінні порівняльне право-
знавство є окремим напрямком 
юридичної науки, метою ство-
рення якого було співставлення 
правових систем, конкретних 
правових норм та інститутів 
різних держав. Сформувалося 
воно в останній чверті XIX ст., а 
в даний час виступає засобом 
забезпечення вдосконалення 
національного права. Адже гли-
боке розуміння всіх переваг і не-
доліків власної системи права та 
її окремих норм можливе лише 
за умови знання того, чим вони 
відрізняються і що їх об’єднує з 
правом інших країн [4, с. 252]. 

З огляду на історичні пе-
редумови існування України й 
Росії у складі однієї держави 
(Радянського Союзу), а отже, 
спорідненості їх кримінального 
законодавства проведемо порів-
няльно-правовий аналіз форм 
співучасті у злочині за Криміналь-
ним кодексом України (далі – 

КК України) та Кримінальним 
кодексом Російської Федерації 
(далі – КК РФ) з метою подаль-
шого вдосконалення вітчизня-
ного законодавства в протидії 
груповій та організованій зло-
чинності. Ступінь наукового піз-
нання інституту співучасті у зло-
чині, а отже, і її окремих форм 
досить високий. Цьому питан-
ню приділяли увагу такі вчені: 
Р.Р. Галіакбаров, О.Н. Трай-
нін, Ф.Г. Бурчак, Н.Г. Іванов, 
М.І. Хавронюк, М.І. Мельник, 
П.В. Хряпінський, М.І. Бажанов, 
Ю.В. Баулін, В.В. Коновалов, 
В.К. Грищюк та багато інших.

У період трансформуван-
ня економічних, політичних та 
інших відносин, стрімкого зрос-
тання групової (головне – органі-
зованої) злочинності як в Україні, 
так і в Росії в процесі формуван-
ня їх у як самостійних  держав 
уперше на законодавчому рівні 
були закріплені й диференційо-
вані форми співучасті у злочині 
як окремі об’єднання співучас-
ників, які різняться між собою за 
стійкістю суб’єктивних зв’язків. У 
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статтях 28 КК України та 35 КК 
РФ закріплені відповідні форми 
співучасті, якими виступають: 
а) група осіб, б) група осіб за по-
передньою змовою, в) організо-
вана група та г) злочинна органі-
зація (злочинне співтовариство 
згідно з ч.4 ст.35 КК РФ). Зазна-
чимо, що необхідно завжди мати 
на увазі, що відповідні форми є 
окремими видами загального 
для них родового поняття співу-
часті у злочині, а тому вони по-
винні мати всі ознаки останньої. 

Однією з головних ознак 
співучасті відповідно до ст.26 
КК України та ст.32 КК РФ є 
спільність дій, з метою досяг-
нення злочинного результату. 
Як зазначає Б.А. Курінов, вона 
розуміється в тому смислі, що 
діяння (бездіяльність) кожного 
із співучасників спрямовано на 
вчинення одного й того ж зло-
чину, між ними є зв’язок, який 
створює взаємну зумовленість 
їх злочинної поведінки, що зна-
ходить відбиття у внутрішньому 
суб’єктивному зв’язку між ними 
[6, с. 90]. У ч.1  ст. 35 КК РФ при 
описі ознак групи осіб указана 
спільність участі у вчиненні зло-
чину, якщо в ньому «брали участь 
два або більше виконавця без 
попередньої змови». Указівка на 
спільність дій співучасників у да-
ному випадку є зайвою, оскіль-
ки група осіб, яка вже становить 
собою одну з форм загального 
родового поняття «співучасть», 

і так обов’язково містить у собі 
ознаку спільності. Більш чітко, 
на нашу думку, сформульована 
ч.1 ст.28 КК України: «Злочин 
визнається таким, що вчинений 
групою осіб, якщо у ньому брали 
участь декілька (два або біль-
ше) виконавців без попередньої 
змови між собою».

Виходячи з буквального тлу-
мачення кримінального закону 
можемо стверджувати, що наяв-
ність або відсутність у законі (ч.2 
ст.28 КК України і ч.2 ст.35 КК РФ) 
ознаки спільності в діяннях співу-
часників впливає на зміст такої 
форми співучасті, як група осіб 
за попередньою змовою. Так, 
у ч.2 ст.35 КК РФ ця ознака при 
описі діянь осіб, які заздалегідь 
домовилися вчинити злочин, не 
вказана. Це дозволяє кваліфіку-
вати вчинене за ознакою «група 
осіб за попередньою змовою» у 
формі як простої (співвиконав-
ство), так і складної співучасті (з 
розподілом ролей). Щодо цього 
В.М. Биков зауважує, що при 
вчиненні злочину группою осіб за 
попередньою змовою може мати 
місце як співвиконавство, так і 
розподіл ролей між співучасника-
ми [1, с. 20]. Аналогічну позицію 
із цього питання займає й Пле-
нум Верховного Суду РФ (далі – 
ПВС РФ), який у постанові № 29 
від 27 грудня 2002 р. «О судеб-
ной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» в ст. 9 указує, 
що при кваліфікації дій винних 
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як учинення розкрадання чужого 
майна группою осіб за попере-
дньою змовою слід з'ясувати, … 
чи відбулася домовленість про 
розподіл ролей з метою реалі-
зації злочинного умислу, а також 
які конкретно дії вчиненні кожним 
виконавцем та іншими співучас-
никами злочину [8].

На відміну від російського за-
конодавства, у ч.2 ст.28 КК Укра-
їни визначено: «Злочин визна-
ється вчиненим за попередньою 
змовою групою осіб, якщо його 
спільно (курсив авторки – Л. І.) 
вчинили декілька осіб (дві або 
більше), які заздалегідь, тобто 
до початку злочину, домовилися 
про спільне його вчинення». У 
зв’язку з цим багато вчених, як і 
Пленум Верховного Суду Украї-
ни (далі – ПВСУ), вважають, що 
вказівка в ч.2 ст.28 КК України на 
«спільне вчинення злочину» пе-
редбачає тільки співвиконавство, 
тобто випадки, коли співучасники 
разом (повністю або частково) 
виконували об’єктивну сторону 
злочину. Так, у науково-практич-
ному коментарі до КК України за 
редакцією С.С. Яценка  зазначе-
но, що визнати злочин учиненим 
за попередньою змовою групою 
осіб можна, лише коли в ньому 
брали участь якнайменше два 
співвиконавці, що є домінуючим 
для правозастосовної практики й 
теорії кримінального права [7, с. 
55]. Аналогічно тлумачить групу 
осіб за попередньою змовою й 

ПВСУ. У п. 16 його постанови від 
26 квітня 2002 р., № 5 «Про судо-
ву практику у справах про хабар-
ництво» наводиться роз’яснення 
змісту кваліфікуючої ознаки «за 
попередньою змовою групою 
осіб» стосовно одержання хаба-
ра, в якому теж указано на співви-
конавців [5, с. 464 – 471]. Таке ж 
поняття – «інші співвиконавці» – 
використовується ПВСУ й при 
характеристиці учасників групи, 
що вчинюють умисне вбивство 
(абз. 2 п. 16 постанови від 7 лю-
того 2003 р., №2 «Про судову 
практику в справах про злочини 
проти життя та здоров’я особи») 
[5, с. 478 – 488]. 

З урахуванням вищеви-
кладеного більш прийнятним 
нам  вбачається  положення ч.2 
ст.35 КК РФ, у якому не вказано 
на ознаку спільності участі спі-
вучасників у злочині, оскільки: 
(а) ця ознака й так є загальною 
для всіх форм співучасті і (б) її 
фіксування в ч.2 ст.28 КК Украї-
ни передбачає, на думку деяких 
правників, тільки співвиконав-
ство в групі осіб за попередньою 
змовою. На підтвердження мож-
ливості розподілу ролей між 
співучасниками в групі осіб за 
попередньою змовою свідчить 
також той факт, що, на відміну 
від ч.1 ст.28 КК України, в якій 
прямо йдеться про декількох ви-
конавців, у ч.2 ст.28 КК України 
вид співучасників конкретно не 
визначено.



Питання кримінального права та кримінології

2011/116 171

Формулювання ознак окре-
мих форм співучасті у злочині, 
особливо організованих, у КК 
РФ провадиться більш стисло 
порівняно з відповідним фор-
мулюванням у КК України. За-
значена обставина має важливе 
значення, оскільки вказані в за-
коні ознаки мають обов’язковий 
характер при кваліфікації вчи-
неного діяння у складі певної 
форми співучасті й повинні 
бути обов’язково встановлені в 
кожному окремому випадку. Як 
слушно підкреслюють М.І. Хав-
ронюк і М.І.  Мельник, аналіз 
правничої літератури, присвяче-
ної питанням протидії організо-
ваній злочинності, демонструє, 
що окремі фахівці, змішуючи 
кримінально-правовий і кримі-
нологічний аспекти проблеми, 
намагаються виокремити якнай-
більше ознак злочинної спільно-
ти. Але при цьому ігнорується 
той факт, що в запобіжній діяль-
ності правоохоронних органів 
наведені ознаки не тільки слу-
жать орієнтиром для розмеж-
ування різних видів співучасті 
за попередньою змовою, а й за 
умов визнання їх законодавцем 
обов’язковими вимагають над-
звичайно складного й тривалого 
процесу доказування під час до-
судового слідства [9, с. 62]. 

І хоча такі ознаки допома-
гають відмежувати одні форми 
співучасті від інших, слід мати на 
увазі: чим більше ознак відповід-

них форм законодавець указує 
в статті Кримінального кодексу, 
тим складніше правозастосовце-
ві виявити всі з них при кваліфіка-
ції вчиненого, а значить, притягти 
винну особу до відповідальності 
за участь у груповому посяганні. 
Відповідні розбіжності в КК РФ 
і КК України стосовно кількос-
ті обов’язкових ознак окремих 
форм співучасті наявні головним 
чином на рівні законодавчого ви-
значення організованої групи і 
злочинної організації.

Так, згідно з ч.3 ст.35 КК РФ 
злочин визнається вчиненим 
організованою групою, якщо він 
учинений стійкою групою осіб, 
які заздалегідь об’єдналися для 
вчинення одного чи кількох зло-
чинів. У ч.3 ст.28 КК України за-
значено більше ознак, які харак-
теризують організовану групу. 
Крім того, деякі з них належать 
до інших показників стосовно чи-
сельності учасників такої форми 
співучасті у злочині й кількості 
запланованих ними злочинів.

Відповідно до систематич-
ного тлумачення російського 
законодавства про співучасть у 
злочині організована група може 
складатися з двох або більше 
осіб (тобто не менше двох). На 
відміну від зазначеного чисель-
ного складу, в українському за-
конодавстві (ч.3 ст.28) група ви-
знається організованою, якщо її 
учасниками є не менше трьох 
осіб. Такі особи, як і інші співу-
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часники, мають бути осудними 
й досягти відповідного віку. Слід 
звернути увагу на те, що в ПВСУ 
від 7 липня 1995 р., № 9 «Про 
судову практику в справах про 
бандитизм» у п. 2 під бандою ви-
знається стійка організована й 
озброєна група з двох або біль-
ше осіб [5, с. 409 – 410]. Зауважи-
мо, що дана постанова в даний 
час є недіючою, але ми можемо 
спостерігати, що чисельність 
банди, як різновиду організова-
ної групи чи злочинної організа-
ції, становила двоє або більше 
осіб, що суттєво посилювало їх 
відповідальність за стійку орга-
нізацію для заняття злочинною 
діяльністю. З нашого погляду, 
ця позиція постанови є більш 
доцільною, оскільки не можна 
виключати випадки об’єднання 
двох осіб, які мають певні про-
фесійні, військові й інші нави-
чки, з метою спільно вчиняти 
такі злочини. І часто має більш 
небезпечний характер за діяль-
ність цієї групи своїми наслідка-
ми, ніж та, що охоплюється та-
кою формою співучасті, як група 
осіб за попередньою змовою, а 
отже, потребує більш посиленої 
кримінальної відповідальності.

В обох розглядуваних Ко-
дексах при характеристиці орга-
нізованої групи застосовується 
така ознака, як стійкість групи 
(об’єднання), що відмежовує гру-
пу організовану як найбільш 
небезпечну форму співучасті 

від групи осіб за попередньою 
змовою. Але термін «стійкість», 
як відмінна ознака організова-
ної групи, тлумачиться окреми-
ми правознавцями по-різному. 
Так, Р.Р. Галіакбаров розглядає 
це поняття через показник сис-
темності вчинення злочинних 
посягань, яка передбачає три 
й більше антисоціальних діянь 
суб’єктів [3, с. 48]. М.І. Хавро-
нюк, М.І. Мельник тлумачать 
стійкість організованої групи як 
її стабільність і згуртованість, а 
також як той факт, що особи, які 
входять до групи, мають єдині 
наміри щодо вчинення злочинів 
[9, с. 61]. В.М. Биков категорію 
«стійкість» розкриває через по-
стійну спільну злочинну діяль-
ність групи в одному й тому ж її 
складі [1, с. 21]. 

У постанові ПВСУ № 13 від 
23 грудня 2005 р. «Про практику 
розгляду судами кримінальних 
справ про злочини, вчинені стій-
кими злочинними об’єднаннями» 
організована група тлумачить-
ся як внутрішньо усталене 
об’єднання. Стійкість організо-
ваної групи відповідно до п. 11 
полягає в здатності забезпечи-
ти стабільність і безпеку свого 
функціонування, тобто ефектив-
но протидіяти тим чинникам, які 
можуть її дезорганізувати (на-
приклад, невизнання авторитету 
або наказів керівника, намаган-
ня окремих членів об’єднання 
відокремитися чи вийти з нього) 
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[2, с. 4]. Отже, з урахуванням 
формулювання стійкості ор-
ганізованої групи з боку ПВСУ  
цілком можливо припустити на-
явність тільки двох суб’єктів, які 
об’єдналися для спільної зло-
чинної мети, оскільки вони ціл-
ком можуть бути здатні забез-
печити внутрішню стабільність 
і безпеку свого функціонування 
шляхом установлення певних 
правил поведінки, розподілу ро-
лей і функцій між собою. Та й 
термін «організований» поряд з 
іншими має значення такого, що 
постійно дотримується порядку, 
дисципліни, правил поведінки.

Стосовно мети створення 
організованої групи в ч.3 ст.35 КК 
РФ вказується на вчинення од-
ного чи декількох злочинів. Інак-
ше кажучи, передбачено мож-
ливість кваліфікації злочину у 
складі організованої групи, якщо 
був наявний умисел на вчинен-
ня хоча б одного злочину. Метою 
ж створення організованої групи 
за ч.3 ст.28 КК України повинно 
бути вчинення не менше двох 
(одного та іншого (інших) злочи-
нів). Щодо цього слід зазначити, 
що дискусії про кількість запла-
нованих злочинів у складі орга-
нізованої групи давно займали 
чільне місце в теорії криміналь-
ного права. Ці спори й донині не 
мають взаємоузгодженості перш 
за все на рівні вітчизняного кри-
мінального законодавства. Так, 
у п. 9 вказаної постанови ПВСУ 

№ 13 від 23 грудня 2005 р. зазна-
чено, що метою організованої 
групи може бути вчинення низки 
злочинів або тільки одного, але 
який потребує ретельної й три-
валої підготовки, тобто перед-
бачено можливість (всупереч 
положенню ч.3 ст.28 КК України) 
створення організованої групи 
для вчинення тільки одного зло-
чину. Цілком очевидно, що поді-
бні невідповідності в законодав-
стві не повинні мати місця. Тому 
пропонуємо для більш ефектив-
ного закріплення в КК України 
даної форми співучасті замість 
єднального сполучника «та» 
вжити роздільний «або», оскіль-
ки відомі випадки, коли стійке 
об’єднання суб’єктів спрямовано 
на вчинення тільки одного тяжко-
го чи особливо тяжкого злочину, 
який потребує ретельної й трива-
лої підготовки (наприклад, погра-
бування банку). 

У ч.3 ст.28 КК України, на 
відміну від ч.3 ст.35 КК РФ, при 
описі ознак організованої групи 
(які обов’язково повинні бути 
встановлені при її кваліфікації) 
підкреслюється необхідність на-
явності єдиного плану з розподі-
лом функцій її учасників, спря-
мованих на досягнення цього 
плану, відомого всім учасникам 
групи. Безперечно, що для ціле-
спрямованого здійснення  орга-
нізованої злочинної діяльності 
потрібен відповідний план,  який 
містить розподіл певних функцій 
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учасників організованої групи. 
Але вказівка на те, що «єдиний 
план» повинен бути відомим 
усім учасникам групи, викликає 
певні сумніви щодо необхідності 
закріплення такого припису в за-
коні. Адже існують випадки, коли 
учасники організованої злочин-
ної групи непоінформовані про 
дійсні плани її організатора, ви-
конуючи лише свою злочинну 
роль у більш масштабних зло-
чинних проектах. Організатор 
такої злочинної діяльності для 
забезпечення засекреченості 
й ізолювання головним чином 
себе від можливої криміналь-
ної відповідальності не розкри-
ває всіх напрямків, подробиць і 
нюансів про вчинення злочину 
(злочинів). Тому вказівка цієї 
ознаки в законі (ч.3 ст.28 КК 
України) ускладнює процес до-
казування слідчим, що суспіль-
но небезпечне діяння учинено 
у складі організованої групи, а 
також передбачає можливість 
пом’якшення покарання особам, 
які не знали про дійсні плани ор-
ганізованої групи, але свідомо 
діяли в її складі.

Аналіз ч.4 ст.28 КК України й 
ч.4 ст.35 КК РФ, які закріплюють 
найбільш небезпечну форму спі-
вучасті – злочинну організацію, 
свідчить, що законодавче трак-
тування цієї форми співучасті 
відрізняється в зазначених нор-
мах як за чисельним складом 
співучасників, так і за якісними 

характеристиками цього зло-
чинного об’єднання. Так, за ч.4 
ст.35 КК РФ з огляду на система-
тичне тлумачення російського 
кримінального закону найменша 
чисельність співучасників, які 
можуть об’єднатися в злочинне 
співтовариство (організацію), 
– це дві особи. Такий висно-
вок випливає з положення ч.4 
ст.35 КК РФ, за якою злочин ви-
знається вчиненим злочинним 
співтовариством (злочинною 
організацією), якщо він учине-
ний згуртованою організованою 
групою (організацією). Однак, 
як правильно, з нашого погляду, 
зазначають М.І. Хавронюк і М.І. 
Мельник, навряд чи можна двох 
осіб вважати злочинною органі-
зацією, тому що обов’язковою 
ознакою організації є її ієрар-
хічна структура, яку з двох осіб 
уявити не можна [9, с. 61]. Що 
ж до найменшої чисельності 
учасників злочинної організації, 
то позиція українського законо-
давця є більш прийнятною. У ч.4 
ст.28 КК України вказується, що 
«злочин визнається вчиненим 
злочинною організацією, якщо 
він скоєний стійким ієрархіч-
ним об’єднанням декількох осіб 
(п’ять і більше)…».

При описі ознак злочинної 
організації (злочинного співто-
вариства) українські й російські 
законодавці підкреслюють мету 
її створення – вчинення тяжких 
або особливо тяжких злочинів. 
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Проте український законода-
вець не обмежився цією харак-
теристикою й передбачив в чис-
лі альтернативних цілей такого 
злочинного об’єднання також 
керівництво чи координацію 
злочинної діяльності інших осіб, 
або забезпечення функціону-
вання як самої злочинної органі-
зації, так і інших злочинних груп, 
чого немає в ч.4 ст.35 КК РФ. 

Стосовно наведеного по-
ложення (ч. 4 ст. 28 КК України) 
щодо «керівництва чи коорди-
нації злочинної діяльності інших 
осіб» зазначимо, що необхідно 
надати йому конкретного кри-
мінально-правового значення, 
передбачивши і в Особливій 
частині КК України, тому що 
відповідальність за дії осіб, які 
входять до складу стійкого іє-
рархічного об’єднання, в цьому 
Кодексі не передбачено.

Що ж до мети створення 
злочинної організації для «за-

безпечення функціонування са-
мої злочинної організації», вва-
жаємо, що цей законодавчий 
припис у ч.4 ст.28 КК України є 
зайвим, оскільки відповідне за-
безпечення – одна з необхідних 
умов діяльності злочинної орга-
нізації, а не мета її утворення.

Підводячи підсумок наведе-
ним міркуванням, зауважимо, що 
кожна з указаних у ст.28 КК Украї-
ни форм співучасті у злочині, без-
умовно,  потребує самостійного 
комплексного дослідження всіх її 
ознак. Але викладене дозволяє 
зробити висновок щодо певних 
недоліків і переваг українсько-
го кримінального законодавства 
стосовно цих форм на підставі по-
рівняльного аналізу з відповідни-
ми нормами КК РФ. А це, у свою 
чергу, дає можливість подальшо-
го вдосконалення вітчизняного 
кримінального законодавства в 
боротьбі з найбільш небезпечни-
ми формами прояву злочинності.
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ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
УКРАИНЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иванова Л. А.

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу форм соучастия в преступлении 
на основе законодательства про уголовную ответственность Украины и Российской Федера-
ции. Автором проведена аналитическая работа относительно исследования форм соучастия 
в преступлении на основе Уголовных кодексов  Украины и РФ. На основании  анализа со-
ответствующих норм обосновываются предложения по дальнейшему усовершенствованию 
украинского законодательства в этой сфере для наиболее оптимального противостояния 
групповой и организованной преступности.
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ПОВТОРНІСТЬ І РЕЦИДИВ ЯК ОБСТАВИНИ, 
ЯКІ  ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ

При визначенні конкретної 
міри кримінально-правового 
впливу відповідно до загальних 
засад  її  призначення (ст. 65 КК) 
суди повинні враховувати сту-

пінь тяжкості вчиненого злочи-
ну, особу винного й обставини, 
що пом’якшують або обтяжують 
покарання. Серед останніх за-
кон (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК) називає 
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«вчинення злочину особою по-
вторно та рецидив злочинів». У 
цій нормі, по суті, передбачено 
2 самостійні обтяжливі обстави-
ни, які об’єднуються законодав-
цем в одну групу з огляду на те, 
що як повторність, так і рецидив 
належать до єдиного криміналь-
но-правового інституту, оскільки 
є видами множинності злочинів.

Проблемами обставин, які 
обтяжують покарання, займа-
лися такі вчені, як М.І. Бажанов, 
В.І. Зубкова, Л.Л. Кругликов, 
О.А. М’ясников, Т.В. Непомня-
ща, А.О. Пінаєв, Ю.В. Солопа-
нов, М.Н. Становський [Див.: 1; 
6; 8; 10-14] та ін.

Цікавість до повторнос-
ті й рецидиву як обставин, 
що обтяжують покарання, 
зумовлена декількома під-
ставами. По-перше, в п. 1 ч. 
1 ст. 67 КК України 2001 р. 
ці обставини сформульовані 
дещо інакше, ніж у п. 1 ч. 1 ст. 41 
КК України 1960 р., внаслідок 
чого змінилася не лише законо-
давча форма закріплення їх у 
законі, але й їх зміст. По-друге, 
при призначенні покарання об-
ставинами, що негативно ха-
рактеризують особу винного, 
суди називають і наявність у неї 
погашеної або знятої судимості 
за раніше вчинений злочин, що 
призводить до посилення міри 
покарання в межах санкції від-
повідної статті Особливої  час-
тини КК. Така судова практика, 

з нашого погляду, суперечить 
вимогам ч. 3 ст. 67 КК України, 
про що буде йтися далі.

У п. 1 ст. 41 КК України 1960 р. 
обставиною, обтяжуючою по-
карання, передбачалося «вчи-
нення злочину особою, яка рані-
ше вчинила будь-який злочин». 
Таке формулювання норми за 
змістом є значно ширшим, ніж 
«учинення особою злочину по-
вторно і рецидив злочинів» [7, 
с. 226], тому що охоплює всі 3 
види множинності – повторність, 
реальну сукупність і рецидив 
[13, с. 21]. Чинний КК України 
2001 р. обставинами, що обтя-
жують покарання, визнає лише 
2 її види – повторність і рецидив. 
Між цими положеннями КК 1960 
р. і 2001 р. є і спільне, оскільки 
вони об’єднують як злочини, за 
які особа ще не має судимості, 
так і ті, за які вона вже була засу-
джена, проте судимість не знята 
або не погашена [14, с. 241].

Зміною формулювання п. 1 
ч. 1 ст. 67 КК законодавець під-
креслив, що обтяжливі обста-
вини створюють лише злочини 
певного характеру. За КК Укра-
їни 1960 р. не мало значення, 
чи був знов вчинений злочин 
однорідним, різнорідним або то-
тожним. Тому досить слушно за-
значав тоді М.І. Бажанов, що «…
для наявності такої повторності 
не треба тотожності, однаковос-
ті злочинів, що в неї входять. 
Не треба й того, щоб злочини, 
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які входять у повторність, були 
однорідними. Досить учинення 
будь-якого злочину, щоб конста-
тувати таку повторність» [1, с. 9].

Щоб установити, вчинення 
злочину якого характеру визна-
ється обставинами, передбаче-
ними п. 1 ч. 1 ст. 67 КК України 
2001 р., варто звернутися до 
термінів «повторність», «сукуп-
ність» і «рецидив» як видам 
множинності злочинів.

Згідно зі ст. 32 КК повтор-
ність утворюють, як правило, 
тотожні злочини. Як виняток у 
статтях Особливої частини КК 
спеціальною вказівкою перед-
бачені випадки, коли повтор-
ність утворюють також однорідні 
злочини. Наприклад, у п. 1 при-
мітки до ст. 185 КК говориться, 
що крадіжка вважається по-
творною, не лише коли особа 
вчинить ще одну, а й коли вона 
вчинить грабіж, шахрайство, 
привласнення чи розтрату май-
на або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим ста-
новищем. Необхідною умовою 
визнання повторності є збере-
ження кримінально-правових 
наслідків злочинів, що її утворю-
ють. Аналіз ч. 3 ст. 32 КК дає під-
стави вважати, що теоретично в 
майбутньому до КК можуть бути 
включені статті, що передбача-
тимуть можливість створення 
повторності й різнорідними зло-
чинами. Але зараз в Особливій 
частині чинного КК таких статей 

немає. Сукупність за ч. 1 ст. 33 
КК можуть утворювати як різно-
рідні, так і однорідні злочини, 
що зберігають свої кримінально-
правові наслідки. Окрема група 
вчених (А.Ф. Зелінський, І.О. 
Зінченко, В.І. Тютюгін) дотри-
мується точки зору, відповідно 
до якої сукупність можуть утво-
рювати й тотожні злочини [3, с. 
39; 5, с. 127]. Отже, вчинення 
особою різнорідних злочинів, 
наприклад крадіжки й убивства, 
не може враховуватися судом як 
обставина, обтяжуюча покаран-
ня, бо такі злочини утворюють 
сукупність. Не є обтяжливою об-
ставиною, передбаченою п. 1 ч. 
1 ст. 67 КК, і вчинення особою 
злочинів однорідних, тому що 
вони або створюють ту ж саму 
сукупність, або (як виняток) по-
вторність. Оскільки повторність 
однорідних злочинів передбаче-
на в статтях Особливої частини 
КК, в таких випадках вона є ква-
ліфікуючою ознакою, і якщо ви-
ходити із заборони «подвійного 
врахування» обтяжливих обста-
вин (ч. 4 ст. 67 КК), вона не може 
враховуватися як обставина, об-
тяжуюча покарання. 

Вважаємо єдиною правиль-
ною є точка зору тих науковців, 
які підкреслюють, що лише вчи-
нення двох або більше тотожних 
злочинів (якщо така повторність 
не передбачена як кваліфікуюча 
ознака) може враховуватися су-
дом як обставина, передбачена 
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п. 1 ч. 1 ст. 67 КК [5, с. 164]. Примі-
ром, заподіяння тяжкого тілесно-
го ушкодження (ст. 121 КК), вчи-
нене повторно, завжди повинно 
визнаватись обставиною, обтя-
жуючою покарання. Зауважимо, 
що повторність, як обтяжлива 
обставина, охоплює як випадки 
вчинення тотожних злочинів, за 
жодне з яких особа не має суди-
мості, так і випадки, коли особа 
вчиняє злочин (злочини), тотож-
ний (тотожні) тому, за який вона 
вже має судимість, якщо при цьо-
му остання не погашена або не 
знята в установленому законом 
порядку [14, с. 243].

Розглянемо випадки, коли 
сукупність утворюють тотож-
ні злочини. Прикладом цьому 
є вчинення особою закінченої 
крадіжки або замаху на неї, вчи-
нення крадіжки повторно, але 
вже у співучасті [9, с. 7]. У цих 
випадках повторність тотож-
них злочинів виступає видом 
їх сукупності. У кримінально-
правовій літературі це явище 
отримало назву «повторність-
сукупність» [5, с. 127]. У зв’язку 
із цим виникає закономірне 
питання: чи є тут повторність 
обставиною, передбаченою 
п. 1 ч. 1 ст. 67 КК? При відпо-
віді на нього треба виходити з 
того, що такі випадки лише ква-
ліфікуються за правилами ре-
альної сукупності; сутність же 
злочинів, які в неї входять за-
лишається тією самою: всі вони 

є тотожними. Тому необхідно 
погодитися з А.О. Пінаєвим в 
тому, що в таких ситуаціях у на-
явності обставина, що аналізу-
ється [12, с. 368].

Рецидивом злочинів згідно 
зі ст. 34 КК визнається вчинення 
нового умисного злочину осо-
бою, яка має судимість за умис-
ний злочин. При цьому для на-
явності рецидиву потрібно, щоб 
новий умисний злочин (злочи-
ни) особа вчинила до спливу 
стоку судимості за попередній 
злочин. Досить часто суди пору-
шують цю вимогу КК і вважають 
погашену або зняту судимість 
обставиною, обтяжуючою пока-
рання [15, с. 29,30]. На це звер-
тає увагу й Пленум Верховного 
Суду України, який у постанові 
від 24 жовтня 2003 р., № 7 «Про 
практику призначення судами 
кримінального покарання» в 
абз. 1 п. 7 зазначає, що погаше-
на або знята судимість не може 
враховуватися при призначенні 
покарання як обставина, пе-
редбачена п. 1 ч. 1 ст. 67 КК [4, 
с. 509]. Та навіть після цього 
така судимість все одно береть-
ся до уваги при призначенні 
покарання але вже як обстави-
на, що негативно характеризує 
особу винного, оскільки п. 3 ч. 1 
ст. 65 КК зобов’язує суд при при-
значенні покарання враховува-
ти (поряд з іншим) також особу 
винного. Як наслідок – все одно 
це впливає на посилення міри 
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покарання в межах санкції від-
повідної статті Особливої час-
тини КК.

Судову практику, що скла-
лася з приводу такого визна-
ння погашеної судимості, М.Н. 
Становський оцінює наступним 
чином: «Із правової точки зору 
закон дозволяє враховувати ту 
судимість, що не втратила своїх 
юридичних властивостей, але із 
соціальної точки зору в грома-
дян виникає нерозуміння, чому 
злочинець, який раніше безліч 
разів відбував покарання за вчи-
нення суспільно небезпечних 
діянь, але судимості за них по-
гашені чи зняті у встановлено-
му законом порядку, поставле-
ний в один ряд з особою, яка 
вперше вчинила злочин?» [14, 
с. 166]. Сам же правознавець 
робить суперечливий висновок: 
«Погашена або знята судимість 
не може враховуватися як об-
ставина, що впливає на вид і 
розмір покарання», але вона 
«має певне значення як харак-
теристика особи винного» [14, 
с. 167]. При цьому залишається 
незрозумілим, що мав на увазі 
правник під словами «має певне 
значення», оскільки він так і не 
надає остаточної відповіді на за-
питання, як саме така судимість 
повинна впливати на вид і роз-
мір покарання. Цей погляд М.Н. 
Становського поділяє й Т.В. Не-
помняща [11, с. 61 ]. Чимало 
криміналістів, які досліджують 

проблему виходу за межі закри-
того переліку обставин, обтяжу-
ючих покарання (ч. 3 ст. 67 КК), 
за рахунок даних, що негативно 
характеризують особу винно-
го, теж не можуть дійти згоди 
в пошуках єдиного шляху її ви-
рішення. Усе наведене ще раз 
свідчить про потребу подальшої 
доктринальної розробки пору-
шеної проблеми

При дослідженні обставин, 
передбачених п. 1 с. 1 ст. 67 КК, 
виникає ще одне запитання: чи 
послідовно вчинив законода-
вець, виключивши можливість 
визнання сукупності обстави-
ною, обтяжуючою покарання? 
Вивчаючи правову природу 
пом’якшуючих і обтяжливих об-
ставин, Л.Л. Кругліков дійшов 
висновку, що вони «тому й по-
значаються на відповідальності 
й покаранні, що з ними пов’язана 
зміна рівня небезпечності вчи-
неного, що вони характеризують 
особу винного» [8, с. 20,21]. Во-
чевидь, визнання того чи іншого 
виду множинності обставина-
ми, обтяжуючими покарання, 
залежить від рівня суспільної 
небезпечності винного. Остан-
ній, у свою чергу, залежить від 
характеру вчиненого злочину, 
наявності або відсутності суди-
мості за раніше вчинене діян-
ня. Загальновизнаною в науці 
кримінального права є позиція, 
відповідно до якої повторність 
є небезпечнішою порівняно із 
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сукупністю. Значить, більш зна-
чну суспільну небезпечність має 
особа, яка вчинила тотожні зло-
чини (повторність), ніж та, яка 
вчинила декілька різнорідних 
злочинів (сукупність).

Таку думку підтримує й 
А.О. Пінаєв, аргументуючи її на-
ступним чином: «При повторнос-
ті особа вчиняє тотожні або од-
норідні злочини, що говорить про 
вироблення нею певних профе-
сійно-злочинних навичок. Така 
професіоналізація полегшує ви-
нному вчинення суспільно-не-
безпечних діянь, він ретельніше 
приховує вчинене, що дозволяє 
займатися злочинною діяльністю 
тривалий час» [12, с. 276]. Майже 
всі криміналісти погоджуються, 
що рецидив, за слушним вислов-
ленням В.І. Зубкової, «свідчить 
про більш значну небезпечність 
винного, який завзято не бажає 
вести законослухняний спосіб 
життя навіть після застосування 
до нього міри кримінально-пра-
вового характеру» [6, с. 251 ]. 
На підставі викладеного слід ви-
знати дії законодавця, який в КК 
України 2001 р. не включив су-
купність у перелік обставин, об-
тяжуючих покарання (ч. 1 ст. 67 
КК), цілком послідовними й від-
повідаючими принципу гуманіза-
ції законодавства.

Згідно з ч. 2 ст. 67 КК реци-
див і повторність належать до 
групи факультативних обтяжли-
вих обставин, тобто визнання їх 

обтяжуючими покарання здій-
снюється за розсудом суду, який 
вправі визнати чи не визнати їх 
такими, навівши мотиви свого 
рішення у вироку, і залежить від 
їх впливу на характер вчиненого 
злочину [7, с. 232]. В.І. Зубкова 
вважає, що ці види множинності 
за наявності їх у справі можуть 
не визнаватись обтяжливими 
обставинами у випадках, «коли і 
перший, і наступні злочини є не-
обережними або хоча й умисни-
ми, але невеликої тяжкості, або 
новий злочин є незначними і не 
становить продовження минулої 
злочинної діяльності» [6, с. 251]. 
Наголосимо, що зводити харак-
тер злочину лише до форми 
вини і ступеня тяжкості вчине-
ного було б хибним, бо це не всі 
чинники, що його визначають.

Слід звернути увагу й на те, 
що як при повторності, так і при 
рецидиві як обставинах, обтя-
жуючих покарання, кожен зло-
чин кваліфікується самостійно 
за відповідною статтею (части-
ною статті) Особливої частини 
КК, а покарання призначається 
за правилами їх сукупності або 
сукупності вироків (у випадках, 
коли обтяжливою обставиною 
виступатиме рецидив). При цьо-
му на підставі аналізу положень 
п. 1 ч. 1 ст. 67 КК повторність або 
рецидив може враховуватися як 
обставина, обтяжуюча покаран-
ня, лише один раз незалежно 
від кількості злочинів, учинених 
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винною особою. У кримінально-
правовій літературі висловлю-
валася й інша точка зору, згідно 
з якою при призначенні покаран-
ня за сукупністю злочинів або ви-
років обтяжливі обставини, що є 
предметом аналізу, не підляга-
ють урахуванню. Прихильником 
цієї точки зору є А.С. Горєлик, 
який зазначає, що вчинення де-
кількох злочинів або наявність 
судимості за попередні вже 
враховано в більш суворих (по-
рівняно із засудженням за один 
злочин ) правилах призначення 
остаточного покарання і тому не 
повинно братися до уваги ще й 
як обставина, обтяжуюча остан-
нє [2, с. 4]. Не погоджується з та-
ким висновком О.А. М’ясников, 
аргументуючи це тим, що такий 
підхід суперечить положенням 
самого кримінального закону, які 
передбачають правила призна-
чення покарання за сукупністю 
злочинів [10, с. 81]. Дійсно, в ч. 
1 ст. 65 КК зазначено, що суд 
має спочатку призначити пока-
рання за кожен злочин окремо, 
керуючись при цьому вимогами 
ч. 1 ст. 65 КК про врахування 
ступеня суспільної небезпечнос-
ті вчиненого, особи винного, а 
також обставин, пом’якшуючих 
та обтяжуючих покарання. Тому, 
як вбачається, є сенс підтри-
мати позицію тих криміналістів, 
які визнають обов’язок суду при 
призначенні покарання за сукуп-
ністю вироків або злочинів ура-

ховувати обставини, передбаче-
ні п. 1 ч. 1 ст. 67 КК.

На підставі викладеного мо-
жемо зробити наступні висновки.

Лише вчинення двох або 
більше тотожних злочинів, якщо 
така повторність не передбаче-
на кваліфікуючою ознакою, може 
братися до уваги судом як обста-
вина, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 67 
КК. При цьому не має значення, 
є в особи судимість за один зі 
злочинів, що утворюють повтор-
ність  чи немає. Обставиною, 
обтяжуючою покарання, є та-
кож і «повторність-сукупність» – 
випадки, коли повторність тотож-
них злочинів кваліфікується за 
правилами реальної сукупності.

Суди часто порушують за-
борону врахування погашеної 
судимості як обставини, обтя-
жуючої покарання. Якщо така 
судимість береться до уваги як 
обставина, що негативно ха-
рактеризує особу винного, то 
постає питання про порушення 
вимоги ч. 3 ст. 67 КК. Відсутність 
шляхів подолання цієї проблеми 
свідчить про необхідність по-
дальшого її доктринального до-
слідження з метою пошуків єди-
ного і правильного вирішення.

Повторність і рецидив пови-
нні братися до уваги при призна-
ченні покарання за сукупність 
злочинів або вироків як обстави-
на, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 67 
КК, лише один раз, незважаючи 
на кількість учинених злочинів. 
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ПОВТОРНОСТЬ И РЕЦИДИВ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ

Лемешко Ю.Ю.

Статья посвящена анализу повторности и рецидиву как обстоятельствам, способным 
усиливать наказание в пределах санкции конкретной статьи Особенной части УК. Исследу-
ются особенности учета видов множественности при наличии их в деле как обстоятельств, 
отягчающих наказание, рассматриваются проблемы, возникающие на практике при назна-
чении наказания.

Ключевые слова: наказание, повторность, рецидив, тождественные преступления, отяг-
чающие наказание обстоятельства, личность преступника.

REPETITIOМ AND RECIDIVISM AS AGGRAVATING CISRCUMSTANCES
Lemeshko Yu. Yu.

The article is devoted to the analysis of repetition and recidivism as circumstances being 
able to strengthen punishment within the limits of the concrete Article of the Criminal Code Special 
Chapter. The peculiarities of the registration of plurality kinds, if they are present in the case as 
aggravating circumstances, have been investigated; the problems arising in practice during the 
prescribing of punishment have been considered.

Key words: punishment, repetition, recidivism, similar crimes, aggravating circumstances, 
person of the criminal.
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України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ 
ПОШУКОВИХ РОБІТ НА ОБ’ЄКТІ 

АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ, ЗНИЩЕННЯ, 
РУЙНУВАННЯ АБО  ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ  

КУЛЬТУРНОЇ  СПАДЩИНИ (СТ. 298 КК)

Предмет злочину має важли-
ве кримінально-правове значен-
ня. Його визначення дозволяє 
встановити спрямованість зло-
чинного діяння. У більшості кри-
мінально-правових норм об’єкт 
злочину й суспільно небезпечні 
наслідки закріплюються саме 
через опис його предмета. Для 
багатьох складів злочину остан-
ній є конститутивною ознакою, 
що дозволяє відмежувати зло-
чинну поведінку від незлочин-
ної. Ознаки предмета злочину 
дозволяють розмежувати суміж-
ні склади. У деяких статтях кри-
мінального закону він виступає 
кваліфікуючою ознакою складу 
злочину. Особливості предмета 
злочину інколи можуть указува-
ти на наявність пом’якшуючих 
обставин  [13, с. 82].

Незважаючи на різноманіття 
поглядів щодо розуміння пред-
мета злочину, найбільш при-
йнятною відповідно до теорії піз-
нання соціальних явищ, на нашу 
думку,  є точка зору В.Я. Тація. 

Як зазначає науковець, предме-
том злочину можуть бути будь-
які речі матеріального світу, з 
певними властивостями яких 
закон про кримінальну відпо-
відальність пов’язує наявність 
у діях особи ознак конкретного  
його складу. Звідси він робить 
висновок, що до предмета зло-
чину необхідно відносити лише 
відповідні речі, а не будь-які інші 
цінності [14, с. 47].  Аргументом 
до такого висновку є те, що за-
конодавець у низці статей КК 
вказує на конкретні речі саме 
матеріального світу або називає 
їх властивості.

Щодо предмета незаконного 
проведення пошукових робіт на 
об’єкті археологічної спадщини, 
знищення, руйнування або  по-
шкодження об’єктів  культурної  
спадщини, то й у цьому питанні 
серед учених теж немає одно-
стайності поглядів. Цією про-
блематикою займалися такі вче-
ні, як В.Т. Дзюба, В.В. Кузнєцов, 
Є.І. Кузьменко, М.С. Міщенко, 
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В.О. Навроцький, Б.М. Одайник 
[Див.: 5, с. 1010; 2, с. 98-100; 3, 
с. 23-25; 4, с. 204-209; 1, с. 382-
383; 8, с. 9].

Так, М.С. Міщенко виділяє де-
кілька предметів цього злочинно-
го посягання, зокрема, пам’ятку 
як об’єкт культурної спадщини (ч. 
1 ст. 298 КК), пам’ятку національ-
ного значення (ч. 2 ст. 298 КК), 
рухомі предмети, що походять з 
об’єктів археологічної спадщини 
(ч. 3 ст. 298 КК), а також архео-
логічну пам’ятку (назва ст. 298 
КК – «Знищення, руйнування або 
пошкодження пам’яток – об’єктів 
культурної спадщини та само-
вільне проведення пошукових 
робіт на археологічній пам’ятці») 
[6, с. 205]. Правда, не зовсім зро-
зумілою є точка зору дослідниці 
щодо археологічної пам’ятки: є 
вона предметом частин 1-4 ст. 
298 КК чи може бути предме-
том лише окремої із зазначених 
частин. На нашу думку, археоло-
гічна пам’ятка для злочину, пе-
редбаченого вказаною статтею, 
взагалі не є предметом злочину, 
а виступає місцем учинення по-
сягання, передбаченого її ч. 4. 
Схожу з М.С. Міщенко позицію 
займає й В.Т. Дзюба, який до 
предмета розглядуваного злочи-
ну відносить об’єкти культурної 
(ч. 1 ст. 298), археологічної спад-
щини (ч. 3 ст. 298), пам’ятки наці-
онального значення  (ч. 2 ст. 298 
КК) [7, с. 1010]. На переконання 
Б.М. Одайника, предметом до-

сліджуваного діяння  виступа-
ють нерухомі пам’ятки – об’єкти 
культурної спадщини. Крім того, 
предметом злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 298 КК, виступають 
рухомі культурні цінності (архе-
ологічні предмети), як об’єкти 
археологічної спадщини [8, с. 9]. 
(Зауважимо, що перелічені на-
уковці визначають предмет зло-
чину, передбаченого ст. 298 в 
редакції КК від 15 квітня 2008 р.).

Є.І. Кузьменко пропонує ви-
знавати предметом незаконного 
проведення пошукових робіт на 
об’єкті археологічної спадщини, 
знищення, руйнування або  по-
шкодження об’єктів  культур-
ної  спадщини лише нерухомі 
пам’ятки останньої [4, с. 24].

Така точка зору вбачається 
не зовсім правильною. Щоб до-
вести це, спробуємо з’ясувати, 
що означають поняття «культурні 
цінності» й «культурна  спадщи-
на», тотожні вони між собою чи 
ні. Уперше легальне тлумачення 
першого з них зустрічається в Га-
азькій конвенції «Про захист куль-
турних цінностей у разі збройно-
го конфлікту» від 14 травня 1954 
р., ратифікованій СРСР 5 квітня 
1957 р. У ст. 1 цього норматив-
ного акта йдеться про 3 категорії 
культурних цінностей:

а) цінності рухомі або неру-
хомі, що мають велике значення 
для культурної спадщини кожно-
го народу, такі, як пам’ятники ар-
хітектури, мистецтва або історії, 
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релігійні або світські, археологіч-
ні місцерозташування, архітек-
турні ансамблі, що становлять 
собою історичний або художній 
інтерес, витвори мистецтва, ру-
кописи, книги, інші предмети 
художнього, історичного або ар-
хеологічного значення, а також 
наукові колекції або важливі ко-
лекції книг, архівних матеріалів 
або репродукцій цінностей, ука-
заних вище;

б) будівлі, головним і дій-
сним призначенням яких є збе-
реження або експонування ру-
хомих культурних цінностей, 
указаних у п. «а»;

в) центри, в яких міститься 
значна кількість культурних цін-
ностей, вказаних у пунктах «а» 
і «б», так звані центри зосеред-
ження культурних цінностей [11]. 

Підкреслимо, що в зазначе-
ній Конвенції міститься найшир-
ше визначення категорії «куль-
турні цінності».

У ст. 1 Конвенції ЮНЕСКО 
«Про заходи, спрямовані на за-
борону і запобігання незаконно-
му ввезенню, вивезенню та пере-
дачі права власності на культурні 
цінності» від 14 листопада 1970 
р., ратифікованій СРСР 10 лю-
того 1988 р., зазначено, що куль-
турними цінностями вважаються 
цінності релігійного або світсько-
го характеру, які розглядаються 
кожною державою як такі, що 
становлять собою значення для 
археології, доісторичного періо-

ду, історії літератури, мистецтва 
й науки [10]. Зауважимо, понят-
тям «культурні цінності» у згада-
ній Конвенції охоплюються лише 
рухомі об’єкти.

За ст. 1 Конвенції «Про охо-
рону всесвітньої культурної та 
природної   спадщини»  від  16  
листопада  1972  р., ратифіко-
ваної Україною 4 жовтня 1988 
р., під культурною спадщиною 
розуміються:

а) пам’ятки – твори архітек-
тури, монументальної скульпту-
ри й живопису, елементи і струк-
тури археологічного характеру, 
написи, печери і групи елемен-
тів, що мають визначну універ-
сальну цінність з точки зору іс-
торії, мистецтва чи науки; 

б) ансамблі – групи   ізольо-
ваних чи об’єднаних будівель, 
архітектура,  єдність  або  зв’язок  
з  пейзажем  яких  є  визначною 
універсальною цінністю з точки 
зору історії, мистецтва чи науки; 

в) визначні місця – твори  лю-
дини  або  спільні витвори людини 
і природи, а також зони (включа-
ючи археологічні визначні місця), 
що є універсальною цінністю з 
точки зору історії,  естетики,  етно-
логії чи антропології [12]. 

Даний правовий акт взагалі 
не розмежовує поняття «куль-
турні цінності» й «культурна 
спадщина». 

Подібна термінологічна нео-
днозначність має місце й у су-
часній Конституції України: у 
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ст. 54 йдеться про збереження 
культурних цінностей (історич-
них пам’яток та інших об’єктів) і 
законодавчу охорону культурної 
спадщини, а в ст. 66  вказано на 
обов’язок громадянина не запо-
діювати шкоду лише культурній 
спадщині. На невідповідність 
зазначеної термінології звертає 
увагу Л.А. Литовченко [5, с. 140].

У Законі України «Про охо-
рону культурної спадщини» від 
8 червня 2000 р. (ст. 1) наво-
диться дефініція поняття «об’єкт 
культурної спадщини»: це «ви-
значне місце, споруда (витвір), 
комплекс (ансамбль), їхні час-
тини,  пов'язані  з  ними рухомі   
предмети,  а  також  території  чи  
водні  об’єкти (об’єкти підводної 
культурної та археологічної спад-
щини),  інші   природні,   природ-
но-антропогенні   або   створені   
людиною    об’єкти незалежно  
від  стану  збереженості,  що  до-
несли  до  нашого часу цінність 
з археологічного, естетичного, 
етнологічного, історичного,  ар-
хітектурного, мистецького, на-
укового чи художнього погляду і 
зберегли свою автентичність» [1; 
2000. –  № 39. – Ст. 333]. 

У Законі України «Про вве-
зення, вивезення та повернен-
ня культурних цінностей» від 21 
вересня 1999 р. вживається ка-
тегорія «культурні цінності». Під 
ними розуміються об’єкти мате-
ріальної й духовної культури, що 
мають художнє, історичне, етно-

графічне й наукове значення і 
підлягають збереженню, відтво-
ренню й охороні відповідно до 
законодавства України, а саме:

– оригінальні  художні  твори  
живопису, графіки та скульпту-
ри, художні 

композиції й монтажі з будь-
яких матеріалів, твори декора-
тивно-прикладного і традиційно-
го народного мистецтва;

– предмети, пов’язані з іс-
торичними подіями, розвитком 
суспільства й держави, історією 
науки й культури, а також ті, що 
стосуються життя й діяльності 
видатних діячів держави, полі-
тичних партій, громадських і ре-
лігійних організацій, науки, куль-
тури й мистецтва;

– предмети музейного зна-
чення, знайдені під час археоло-
гічних розкопок;

– складові частини та фраг-
менти архітектурних, історич-
них, художніх пам’яток і пам’яток 
монументального мистецтва;

– старовинні книги та інші ви-
дання (окремо або в колекції), що 
становлять історичну, художню, 
наукову й літературну цінність;

– манускрипти й інкунабули, 
стародруки, архівні документи, 
включаючи кіно-, фото- й фоно-
документи (окремо чи в колекції);

– унікальні й рідкісні музичні 
інструменти;

– різноманітні види зброї, 
що має художню, історичну, ет-
нографічну або наукову цінність;
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– рідкісні поштові марки, інші 
філателістичні матеріали (окре-
мо або в колекції);

– рідкісні монети, ордени, 
медалі, печатки та інші предме-
ти колекціонування;

– зоологічні колекції, що 
становлять наукову, культурно-
освітню, навчально-виховну або 
естетичну цінність;

– рідкісні колекції та зразки 
флори і фауни, мінералогії, ана-
томії, анатомії й палеонтології;

– родинні цінності – культур-
ні цінності, що мають характер 
особистих або родинних пред-
метів [1; 1999. – 48. – Ст. 405].

Лише в Законі України «Про 
культуру» від 14 грудня 2010 р. 
законодавець розмежовує по-
няття «культурні цінності» й 
«культурна спадщина», але при 
цьому в його ст. 1 говориться, 
що категорія «культурні ціннос-
ті» застосовується у значенні, 
що міститься в Законі України 
«Про вивезення, ввезення та 
повернення культурних ціннос-
тей», а «культурна спадщина» 
взагалі не розкривається [15; 
2011. – № 14].

Отже,  можемо констатува-
ти, що в більшості випадків у за-
конодавстві поняття «культурна 
спадщина» й «культурні ціннос-
ті» вживаються як тотожні. На 
наше переконання, культурною 
спадщиною є сукупність об’єктів 
культури, успадкованих від по-
передніх поколінь. Культурні 

цінності можуть бути створені 
й у наш час, але завдяки своїм  
унікальним властивостям вони 
є об’єктом охорони з боку дер-
жави, тобто поняття «культурні 
цінності» дещо ширше. Вважає-
мо за необхідне запропонувати 
привести у відповідність термі-
нологію в нормативних актах у 
сфері охорони культурних цін-
ностей, а також внести зміни до 
ст. 298 КК України, змінивши по-
няття «культурна спадщина» на 
«культурні цінності».             

З урахуванням вищевикла-
деного, на нашу думку,  пред-
метом злочину, передбаченого 
ст. 298 КК України, є культурні 
цінності не тільки нерухомі, а й 
рухомі. Зазначимо, що чинний 
КК України не містить окремої 
статті, яка встановлювала б 
кримінальну відповідальність 
за знищення, руйнування або 
пошкодження рухомих об’єктів 
культурної спадщини. Але на 
підставі наведеного можна зро-
бити висновок, що в ст. 298 КК  
під  пам’ятками  культурної спад-
щини законодавець розуміє як 
нерухомі, так і рухомі предмети. 
Як вважає Є.І. Кузьменко, бажа-
но окремою кримінально-право-
вою нормою передбачити від-
повідальність за знищення або 
пошкодження рухомих об’єктів 
матеріальної культури [4, с. 25]. 
Така пропозиція вбачається не 
зовсім доцільною. Фактично 
дослідник пропонує виділити 
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спеціальну норму, але ж у її ство-
ренні немає сенсу, оскільки сус-
пільна небезпечність діянь, які 
будуть передбачені загальною і 
спеціальною нормами, є майже 
однаковою. Також немає даних 
і щодо значної поширеності зни-
щення, руйнування або пошко-
дження рухомих культурних цін-
ностей порівняно з нерухомими. 

Серед найбільш суттєвих 
ознак загального поняття «пред-
мет злочину» найчастіше виріз-
няють соціальну (або економіч-
ну), юридичну й фізичну [9, с. 68]. 
Ці ознаки можуть бути рівною мі-
рою використані для опису пред-
мета злочину, передбаченого 
ст. 298 КК. Соціальна полягає в 
тому, що культурні цінності ма-
ють історичне, наукове, художнє 
або інше культурне значення для 
суспільства. Юридична знахо-
дить свій прояв у тому, що лише 
передбачені нормативно-право-
вими актами культурні цінності є 
предметом досліджуваного зло-
чину й охороняються криміналь-
ним законодавством. Фізична 
означає, що культурні цінності, як 
предмет даного злочину, є мате-
ріальними об’єктами.

Визначившись із загальни-
ми ознаками предмета злочину, 
ми з’ясували, що всі вони прита-
манні і предмету злочину, перед-
баченого ст. 298 КК, тобто куль-
турним цінностям. Перейдемо 
до виокремлення їх спеціальних 
ознак, якими є:

1) унікальність. Культурні 
цінності не просто становлять 
собою результати людської ді-
яльності чи предмети, а тісно 
пов’язані з нею. Вони втілюють 
у собі виключні інтелектуаль-
ні і фізичні здібності творця як 
особистості, його індивідуальну 
майстерність, уособлюють єди-
ні й неповторні у своєму роді  
приклади творчості індивіда в 
якій-небудь зі сфер його жит-
тєдіяльності. Не можуть вважа-
тися культурними цінностями 
предмети мистецтва, отримані 
промисловим способом з ши-
роким тиражуванням. Окре-
мі види предметів набувають 
унікальності, оскільки стають 
рідкісними;

2) всезагальність. Культур-
ні цінності відбивають процес 
становлення й розвитку фізич-
них та інтелектуальних можли-
востей, формування інтересів і 
потреб не окремо взятого інди-
віда, а представника людсько-
го роду. Специфічні їх якості 
мають значення для всього 
суспільства, чим забезпечують 
культурний зв’язок між його 
членами. Роль культурних цін-
ностей не обмежується рамка-
ми однієї держави. Їх вагомість 
визнається світовою спільно-
тою, оскільки кожен народ ро-
бить свій внесок у процвітання 
світової цивілізації, а культура 
кожного народу є частиною 
світової культури;



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/116190

3) конкретно-історичний ха-
рактер. Культурні цінності, ство-
рені попередніми поколіннями, 
служать об’єктами культурної 
спадщини і мають важливе зна-
чення для сучасності. Пам’ятки 
культури, створювані сьогодні, 
теж будуть становити інтерес 
для майбуття. Культурні цінності 
виступають зв’язуючою ланкою 
між різними поколіннями.

Наявність перелічених спе-
ціальних ознак у своїй сукуп-
ності дозволяє вести мову про 
культурні цінності як предмет 
злочину, передбаченого ст. 298 
КК.  Пропонуємо авторську де-
фініцію категорії «культурні 
цінності»: це унікальні речові 
результати людської діяльнос-
ті, що мають важливе історич-
не, наукове, художнє або інше 
культурне значення для всьо-
го людства. Таке трактування 
дозволить подолати зайвий 
суб’єктивізм при віднесенні від-
повідного предмета до культур-

них цінностей.
Таким чином, вважаємо, що 

предметом розглядуваного нами 
злочину можуть виступати рухо-
мі й нерухомі культурні цінності, 
зокрема, передбачені: (а) ч. 1 – 
об’єкти археологічної спадщи-
ни або пов’язані з ними рухомі 
предмети; (б) ч. 2 – як рухомі, 
так і нерухомі культурні ціннос-
ті місцевого значення; (в) ч. 3 – 
рухомі й нерухомі культурні цін-
ності, що мають національне 
значення; (г) ч. 4 – рухомі пред-
мети, що походять з об’єктів ар-
хеологічної спадщини; (д) ч. 5 – 
рухомі й нерухомі  культурні цін-
ності, в тому числі й національ-
ного значення.

Детальніший розгляд пред-
мета незаконного проведення 
пошукових робіт на об’єкті архе-
ологічної спадщини, знищення, 
руйнування або пошкодження 
об’єктів культурної спадщини 
авторка планує здійснити в на-
ступних публікаціях.  
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ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (СТ. 298 УК) 

Базелюк В.В.

Статья посвящена актуальной проблеме предмета незаконного проведения поисковых 
работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения 
объектов культурного наследия. Рассматриваются научные подходы к определению предме-
та исследования, раскрываются понятия «культурное наследие» и «культурные ценности», 
приводятся их общие и специальные признаки.

Ключевые слова: культурное наследие, культурные ценности, уничтожение, разруше-
ние, повреждение объектов, незаконные поисковые работы, предмет преступления, общие и 
специальные признаки предмета преступления. 
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DEMOLITION OR DAMAGE OF THE OBJECT 
OF CULTURAL HERITAGE 

(ART. 298 OF THE    CRIMINAL CODE) 
Basilyuk V.V.

The article is devoted to the relevant problem of subject of illegal search of object of 
archaeological heritage, destruction, demolition or damage of the object of cultural heritage. This 
work discusses scientifi c approaches to the defi nition of subject of research. Besides it pays great 
attention to the research of the determination of cultural heritage and cultural values, their general 
and special features.
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 
ЯК ОБ’ЄКТ ЗАПОБІЖНОГО ВПЛИВУ

Специфіка залізничного 
транспорту як об’єкта запобіж-
ного впливу водночас породжує 
3 аспекти, які потребують свого 
визначення. Це: (а) об’єкт запо-
біжного впливу, (б) особливос-
ті залізничного транспорту, які 
роблять його таким об’єктом, 
(в) ставлення вказаних аспектів 
і стану злочинності на залізнич-
ному транспорті. 

Аналіз кримінологічної лі-
тератури і практики протидії 
злочинності свідчить, що під 
об’єктом запобіжного впливу 
розуміються фрагменти реаль-
ної дійсності, які детермінують 
певний вид (або їх сукупність) 
злочинних проявів або створю-
ють умови, що сприяють їх учи-
ненню або досягненню злочин-
ного результату. 

Поняття «об’єкт запобіжного 
діяння» введено в науковий обо-
рот В.В. Голіною, який визначив 
його як окреме або сукупність 
різних (за генезисом, сферою, 
формами й інтенсивністю) не-

Ефективна транспортна сис-
тема – необхідна умова функціо-
нування кожної галузі економіки 
й держави в цілому. Серед існу-
ючих видів транспорту провідне 
місце належить залізничному, 
який є однією з базових галузей 
економіки України. 

Відповідно до ст. 2 Закону 
України «Про залізничний тран-
спорт», діяльність залізничного 
транспорту, як частини єдиної 
транспортної системи країни, 
сприяє нормальному функціо-
нуванню всіх галузей суспіль-
ного виробництва, соціально-
му й економічному розвитку і 
зміцненню обороноздатності 
держави, її міжнародному спів-
робітництву. Залізничний тран-
спорт забезпечує її внутрішні й 
зовнішні транспортно-економіч-
ні зв’язки й потреби населення в 
перевезеннях [1; 1996. – № 40. – 
Ст. 183].  Функціонально-соці-
альна різноманітність залізнич-
ного транспорту зумовлює певні 
його особливості. 
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гативних явищ і процесів реаль-
ної дійсності матеріального й 
інтелектуального характеру, які 
викликають виникнення причин 
та умов, що сприяють вчиненню 
злочинів [2, с.15]. На думку на-
уковця, такий об’єкт включає: 
(а) уражені недоліками суспіль-
ні відносини в системі форму-
вання людини; (б) різні за по-
ходженням соціальні негативні  
явища та процеси; (в) окремих 
осіб, контингенти і групи осіб, які 
виявляють ознаки протиправної 
поведінки; (г) сукупність конкрет-
них негативних явищ, процесів, 
недоліків на індивідуальному 
рівні, які детермінували вчинен-
ня конкретного виду злочину, чи 
групи злочинів; (д) окремі нега-
тивні риси особи, втілені в пове-
дінку [3, с. 10].

У кримінологічній літературі 
спостерігається розбіжність по-
глядів на об’єкт запобіжного ді-
яння, що, на думку О.М. Литвака, 
значною мірою пояснює різними 
методологічними позиціями до-
слідників [7, с. 182]. Наприклад, 
В.М. Кудрявцев визначав об’єкт 
як сукупність взаємопов’язаних 
явищ і процесів на рівні суспіль-
ства в цілому, виробничих колек-
тивів, а також малих соціальних 
груп та особи правопорушни-
ка [8, с. 29, 30].  З точки зору 
К.Є. Ігошева, об’єктами запо-
біжного діяння є матеріальні й 
духовні явища, а також чинники, 
що знаходяться в прямому або 

непрямому причинно-слідчому 
зв’язку зі злочинністю, різно-
манітними злочинами й особою 
злочинця [4, с. 26, 27]. 

Так чи є залізничний тран-
спорт об’єктом запобіжного ді-
яння? Які особливості роблять 
його об’єктом запобіжного впли-
ву? Наведене питання на даний 
час ще не повною мірою зна-
йшли своє  наукове відбиття.

Злочини, які вчиняються на 
залізничному транспорті, мають 
яскраво виражену дійову специ-
фіку, зумовлену особливостями 
залізничного транспорту, що, у 
свою чергу, ускладнює їх вияв-
лення, розкриття й запобігання. 
Ми погоджуємося з думкою С.В. 
Якимової, що уяснення особли-
востей діяльності залізничного 
транспорту, знання можливих 
способів його протиправного ви-
користання, а також пріоритетів 
розвитку цієї специфічної галузі 
економіки – важливі умови для 
побудови сучасної ефективної 
системи його захисту від злочин-
них посягань [9, с. 19 ]. Будь-які 
протиправні дії, що мають місце 
на залізничному транспорті, не 
тільки посягають на певні сус-
пільні відносини, а й порушують 
нормальну роботу системи під-
вищеної небезпеки. 

Згідно зі ст.22 Закону Украї-
ни «Про транспорт», до складу 
цієї галузі входять: (а) підпри-
ємства залізничного транспор-
ту, що виконують перевезення 
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пасажирів, вантажів, багажу, 
пошти; (б) рухомий склад за-
лізничного транспорту; (в) за-
лізничні шляхи сполучення; 
(г) промислові, будівельні, тор-
говельні й постачальницькі під-
приємства; (д) навчальні за-
клади, технічні школи, дитячі 
дошкільні заклади; (е) закла-
ди охорони здоров’я, фізичної 
культури та спорту, культури; 
(є) науково-дослідні, проектно-
конструкторські організації й 
підприємства промислового за-
лізничного транспорту; (ж) інші 
підприємства, установи й органі-
зації незалежно від форм влас-
ності, що забезпечують його 
діяльність і розвиток [1; 1994 − 
№ 51. − Ст. 446]. 

У підґрунті  діяльності за-
лізничного транспорту залиша-
ється виконання єдиного пере-
візного процесу, тобто робіт у 
царині пасажирських та вантаж-
них перевезень. 

Не всі підприємства й орга-
нізації залізничного транспорту 
мають відповідні особливості й 
можуть виступати криміноло-
гічним об’єктом. Необхідно ви-
різнити ті явища та процеси ре-
альної дійсності матеріального 
й інтелектуального характеру, 
які призводять до виникнення 
причин та умов, що сприяють 
учиненню як загально-кримі-
нальних, так і корисливих на-
сильницьких злочинів на заліз-
ничному транспорті.

Під об’єктом запобіжного на 
залізничному транспорті, як вба-
чається, треба розуміти тільки 
ту сукупність явищ і процесів ре-
альної дійсності матеріального й 
інтелектуального характеру, що 
безпосередньо стосується забез-
печення перевезення пасажирів і 
вантажів і мають чітко виражену 
специфіку, що зумовлює вчинен-
ня злочинів на його об’єктах.   

До залізничного транспорту 
як об’єкта запобіжного впливу 
необхідно віднести: а) весь ру-
хомий склад залізниць, залізнич-
ні шляхи сполучення, території 
залізничних вокзалів і станцій; 
б) суспільні відносини, явища 
та процеси, що безпосередньо 
стосуються забезпечення пере-
везення пасажирів і вантажів; в) 
належну поведінку працівників 
залізничного транспорту. У свою 
чергу, переваги залізничного 
транспорту, його специфічні риси 
й особливості значною мірою де-
термінують злочинну діяльність 
на його об’єктах, роблять за-
лізничні вокзали, станції, поїзди 
привабливими для злочинців і 
посилюють суспільну небезпеку 
відповідних злочинних посягань. 
Хоча самі по собі специфічні 
риси залізничного транспорту 
не несуть негативно-соціально-
го навантаження, тобто особли-
вості його функціонування при 
цільовому використанні є по-
зитивними. Проте, як зазначає 
С.В. Якимова, інтегруючись у 
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соціум, залізничний транспорт 
може використовуватися й у про-
типравних цілях [9, Ст. 19].

Нами вивчається залізнич-
ний транспорт не взагалі, а як 
кримінологічний об’єкт, особли-
вості інфраструктури якого при-
зводять до виникнення причин 
та умов, що сприяють учиненню 
грабежів, розбоїв, інших загаль-
нокримінальних злочинів, ство-
рюють, так би мовити, свій набір 
негативно-соціальних явищ, які 
їх детермінують [6, с. 33].

Завдання даного дослі-
дження полягає в тому, щоб, по-
перше, вивчити ці об’єктивні й 
суб’єктивні негативні явища, опи-
сати й узагальнити їх, розробити 
відповідаючи їм випереджальні й 
оперативні заходи. По-друге, ви-
явити, як зазначені особливості 
впливають на певну частину кри-
міналітету, що спеціалізується на 
вчиненні злочинів саме на заліз-
ничному транспорті. 

Залежно від матеріального 
критерію особливості залізнич-
ного транспорту як об’єкта за-
побіжного впливу полягають в 
об’єктивних і суб’єктивних яви-
щах, обумовлених специфікою 
його діяльності і створюють 
сприятливі умови для вчинення 
різноманітних злочинів на його 
об’єктах.

Об’єктивні кримінологічні 
особливості залізничного тран-
спорту пов’язані перш за все з 
функціонуванням його матері-

альних об’єктів і включають в 
себе географічну, організаційну 
й  технологічну специфіку. 

Географічна специфіка ді-
яльності залізничного транспор-
ту як об’єкта запобіжного діяння 
пов’язана з територіальним роз-
ташуванням шляхів сполучен-
ня та інших його об’єктів. Інший 
аспект цієї специфіки полягає в 
його транзитному характері, що 
цілком сприяє транснаціональ-
ній злочинності. 

Технологічні особливості за-
лізничного транспорту полягають 
у використанні досягнень науко-
во-технічного прогресу в процесі 
забезпечення перевезень ванта-
жів і пасажирів, тобто ця специ-
фіка безпосередньо пов’язана з 
технічною стороною діяльності 
об’єктів залізничного транспорту. 

Організаційна специфіка 
пов’язана з виконанням залізни-
цею свого цільового призначен-
ня. При територіальній віддале-
ності робота кожного підрозділу 
залізниці, відносини нерозривно 
взаємопов’язані. Групу організа-
ційних особливостей залізнич-
ного транспорту як об’єкта за-
побіжного впливу, у свою чергу, 
можна поділити на динамічні 
і статичні кримінологічні яви-
ща, що пояснюється наявністю 
рухомого складу й нерухомих 
об’єктів на транспорті. 

До статичних особливостей 
належать чинники, пов’язані з 
діяльністю стаціонарних об’єктів 
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(станції, вокзали, вантажні дво-
ри) і не пов’язані з безпосеред-
нім рухом поїздів. Знаходжен-
ня на пасажирських станціях, у 
пасажирських поїздах значної 
чисельності пасажирів і прово-
джаючих полегшує вчинення ко-
рисливих злочинів, у тому числі 
й корисливих насильницьких, а 
перебування тут тих із пасажи-
рів, які мають при собі великі 
суми грошей та інші матеріальні 
цінності, приваблює злочинців, 
оскільки при нападі на такого па-
сажира значно збільшується ві-
рогідність наявності в постраж-
далого певних коштів. Наявність 
же щільного натовпу сприяє 
злочинцеві у відході з місця по-
дії, дає змогу непоміченим за-
губитись у ньому й позбавитися 
знарядь злочину чи інших речей, 
які його можуть викрити.

До динамічних особливос-
тей діяльності залізничного 
транспорту як об’єкта запобіж-
ного впливу слід віднести спе-
цифіку, пов’язану з рухомим 
складом і безпосереднім рухом 
поїздів.  Пасажир, у якого ви-
крадено майно, може виявити 
пропажу, знаходячись на зна-
чній відстані від реального місця 
вчинення злочину. Більше того, 
постійний і швидкий рух паса-
жирських поїздів дозволяє осо-
бі, яка вчинила злочин, у тому 
числі й корисливий насильниць-
кий, покинути вагон, у якому за-
лишився потерпілий.  Відомчі 

ж нормативно-правові акти, що 
регулюють діяльність залізнич-
ного транспорту, не встанов-
люють право зупинки поїзду на 
перегоні внаслідок учинення в 
ньому злочину. 

Суб’єктивні особливос-
ті залізничного транспорту як 
об’єкта запобіжного впливу 
пов’язані з діяльністю праців-
ників залізниці і поділяються на 
відомчі й особисті кримінологічні 
явища. Перші залежать від ви-
конання працівниками  підпри-
ємств, установ та організацій 
залізничного транспорту своїх 
службових обов’язків. Однією 
з умов, яка сприяє вчиненню 
злочинів на залізниці, є брак 
матеріальної заінтересованості 
працівників воєнізованої охоро-
ни й залізничного транспорту в 
забезпеченні належного право-
порядку  на об’єктах останнього. 
Особисті кримінологічні явища 
пов’язані з можливістю праців-
ників залізничного транспорту 
використовувати свої професій-
ні навички для досягнення осо-
бистих цілей. 

Проведений аналіз офіцій-
них звітів Міністерства внутрішніх 
справ України, що акумулюються 
у відділах інформаційних техноло-
гій, показав, що стан злочинності, 
в тому числі й корисливої насиль-
ницької, на залізничному тран-
спорті істотно різниться від стану 
злочинності поза його об’єктами 
й не відповідає повною мірою 
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загальнодержавним криміноген-
ним тенденціям. Отже, гострота 
криміногенної ситуації в Україні 
визначається станом злочинності 
на залізничному транспорті че-
рез призму його особливостей і 
специфіки функціонування. Тому 
можна з упевненістю стверджу-
вати, що особливості діяльності 
комплексу організацій і підпри-
ємств залізничного транспорту 
накладають певний відбиток на 
всі злочини, що вчиняються на 
його об’єктах і зумовлюють існу-
вання такого об’єкта запобіжного 
впливу, як злочинність на заліз-
ничному транспорті.

У наукових колах небезпід-
ставно існує теорія про потребу 
дослідження злочинів залежно 
від сфер життєдіяльності, в яких 
вони вчиняються, адже будь-яка 
галузь економіки має свої специ-
фічні риси, що й  обумовлюють 
відповідну злочинність [6, с. 438]. 

З нашого погляду, злочин-
ність на залізничному транспор-
ті треба розуміти у вузькому й 
широкому значеннях. У вузько-
му − це злочини, що посягають 
на безпеку руху й експлуатацію 
транспорту (розд. XI Криміналь-
ного кодексу України), у широ-
кому – це злочинність, яка не 
породжується специфікою заліз-
ничного транспорту, але викорис-
товує її, пристосовується до неї.

Отже, беручи за підґрунтя 
так зване класичне тлумачення 
злочинності як відносно масо-

вого, історично мінливого со-
ціального явища, що має певну 
територіальну й часову пошире-
ність, становить собою цілісну, 
засновану на статичних законо-
мірностях систему одиничних 
суспільно небезпечних діянь, 
заборонених кримінальним за-
коном [6, с. 23], можемо сфор-
мулювати наступну дефініцію.

Злочинністю на залізнич-
ному транспорті в широкому її 
розумінні є відносно масове, іс-
торично мінливе негативне со-
ціальне явище, що становить 
собою цілісну, засновану на ста-
тичних закономірностях систему 
одиничних суспільно небезпеч-
них діянь, обумовлених специ-
фікою залізничного транспорту, 
що вчиняються на його об’єктах 
за певний проміжок часу. У 
структурі вказаного різновиду 
злочинності, безперечно, виді-
ляють корисливі насильницькі 
злочини. 

Таким чином, і залізничний 
транспорт, як об’єкт запобіжно-
го впливу і злочинність на ньо-
му потребують поглибленого 
вивчення з метою окреслен-
ня основних напрямків її за-
побігання. Указаний висновок 
стосується також корисливих 
насильницьких злочинів, кримі-
нологічна характеристика яких 
з урахуванням специфіки заліз-
ничного транспорту на даний 
час не досліджена.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
КАК ОБЪЕКТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Бугаєць А.В.

Статья посвящена анализу особенностей инфраструктуры железнодорожного тран-
спорта, способствующих совершению преступлений, в связи с чем он становится кримино-
логическим объектом предупредительного воздействия.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, преступность, объект предупредитель-
ного воздействия.

 
RAILWAY TRANSPORT AS AN OBJECT OF PREVENTIVE INFLUENCE

Bygajetz A.V.

This article deals with the analysis of particularity of railway transport’s infrastructure which 
promotes accomplishment of crimes and as a result railway transport become a criminological 
object of preventive infl uence.

Key word: railway transport, criminality, object of preventive infl uence.
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ВИЗНАННЯ ПІДОЗРЮВАНИМ (ОБВИНУВАЧЕНИМ) 
СВОЄЇ ВИНИ ЯК ЧИННИК, ЩО ВПЛИВАЄ 

НА ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ 
ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ

Захист гарантованих держа-
воюконституційних прав і сво-
бод людини в кримінальному 
процесі є можливим завдяки не 
лише покаранню особи, яка вчи-
нила злочин, а й відшкодуванню 
шкоди, завданої ним, швидкому 
вирішенню справи, примиренню 
обвинуваченогоз потерпілим, 
однією з умов чого є визнання 
першим своєї вини.

У сучасному кримінальному 
процесі визнання обвинуваче-
ним своєї провини, щире каяття 
й відшкодування шкоди, завда-
ної злочином, мають важливі 
правові наслідки, щостосують-
ся як диференціації криміналь-
но-процесуальної процедури 
(наслідки кримінально-проце-
суальні), так і визначення міри 
покарання, та його пом’якшення 
(наслідки кримінально-правові). 
Зокрема, спрощені судові про-
вадження із цих підстав перед-
бачено в багатьох зарубіжних 
країнах, зокрема, в Німеччині, 
Франції, Італії, Іспанії, державах 
Бенілюксу, Польщі, Чехії, Сло-
ваччині, Росії та США.

У період реформування кри-
мінально-процесуального зако-
нодавства України, дослідження 
проблеми скорочення й оптимі-
зації провадження по криміналь-
ній справі набуває особливої ак-
туальності, а тому вважаємо за 
необхідне звернутися до питан-
ня запровадження спрощених та 
скорочених процедур, однією з 
умов застосування яких є визна-
ння обвинуваченим своєї вини.

Сутність, підстави й порядок 
спрощених і скорочених проце-
дур, передбачених законодав-
ством різних держав, досліджу-
вали такі вчені, як А.Р. Бєлкін, 
У. Бернам, Н.Ю. Волосова, 
С.І. Гірко, Л.В. Головко, М.Є. Гри-
гор'єва, А.П. Гуськова, К.Ф. Гу-
ценко, В.В. Дорошков, М.П. Ду-
бовик, О.О. Житний, В.О. Ко-
новалова, В.Л. Льовкін, Ж.В. Манд-
риченко, А.В. Молдован, В.В. Мол-
дован, О.О. Ніколаєв, Т.Б. Ніко-
лаєнко, Т.П. Підюкова, П.В. При-
луцький, П.В. Пушкар, Ю.В. Сви-
ридова, О.Є. Соловйова, П.Л. Сте-
панов, Л.Т. Ульянова, Б.О. Філі-
монов, А.М. Ященкота ін. Проте-
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безперервний розвиток законо-
давчого процесу викликає низку 
нових питань, що потребують на-
укового осмислення і проведен-
ня порівняльно-правового аналі-
зу порушеного питання.

На підставі визнання обвину-
ваченим своєї вини створені такі 
інститути, як «угода про визнання 
вини» (pleabargaining) – у США, 
«визнання вини» (guiltyplea) – в 
Англії, «скорочене судочинство» 
(qiudizio) – Італії, «неформаль-
на угода» (Absprachen) – у Ні-
меччині, «угода» (conformidat) – 
в Іспанії, «дуже спрощене судо-
чинство» (sumarissimo) – в Пор-
тугалії, та ін..

Англійський кримінальний 
процес визнанню обвинуваче-
ним вини надається особливе 
значення. Фактично воно має 
таке ж процесуальне значення, 
що й визнання позову відпо-
відачем у цивільному проце-
сі. Зазначений факт виключає 
можливість розгляду справи за 
участю присяжних. У такому ви-
падку суд зобов'язаний визнати 
обвинуваченого винним без пе-
ревірки й оцінки зібраних у спра-
ві обвинувальних доказів і при-
значити покарання на загальних 
підставах [8, с. 44, 45].

На досудових стадіях мож-
ливим єще й інститут поперед-
ження, де вирізняють 3 варі-
анти його реалізації. Перший: 
поліцейський, виявивши факт 
учинення незначного злочину, 

не порушує кримінальну спра-
ву, а лише попереджає особу 
про недопустимість подібних 
дій, такий варіант іменується 
«неформальне попередження» 
(informalwarning). Другий: полі-
цейський фіксує попереджен-
ня в протоколі, але ж останній 
не є процесуальним актом ( на 
нього не можна посилатися в 
суді). Такийзахід називається 
«формальне попередження» 
(formalwarning). Третій – має 
назву«офіційне попередження» 
(offi cialcaution).На відміну від по-
передніх 2-х вінстановить собою 
реальну правову альтернативу 
кримінальному переслідуван-
нюй особливу форму закінчення 
поліцейського розслідування, 
але за умови дотримання пев-
них умов: поліція повинна до-
стовірно встановити всі фактич-
ні обставини справи івизнання 
обвинуваченим своєї вини не 
може визивати сумніву.

Іншим інститутом, обов’яз-
кова умова якого – визнання вини, 
є «відстрочка призначення пока-
рання», який полягає в тому, що 
суд магістратів має право визнати 
особу винною й відкласти за його 
згодою призначення покарання 
на строк до 6-ти місяців, щоб мати 
можливість взяти до уваги його 
поведінкуза цей період, факт до-
бровільного загладжування спри-
чиненої злочином шкоди та інші 
обставини, що свідчать про зміну 
обстановки [5, с. 109, 110, 140].
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У США позиція особи щодо 
пред'явленого їй обвинувачення 
значною мірою впливає на зміст 
процесуальних дій поліції під час 
досудового провадження.До неї 
може бути застосовано спроще-
ний порядок завершення справи 
шляхом переговорів з приводу 
так званої угоди у випадку визна-
ння вини (guiltypleanegotiations). 
Це також впливає й на розгляд 
кримінальної справи по суті: 
коли обвинуваченому в роз-
порядчому засіданні офіційно 
пред’являється обвинувачення, 
він вправі протягом 10-ти діб 
після отримання обвинуваль-
ного висновку або інформації 
зробити заяву про: (а) визнання 
своєї вини, (б) її невизнання, (в) 
незгоду з обвинувальним висно-
вком чи інформацією, (г) про від-
мову оскарження пред’явленого 
обвинувачення [3, с. 154, 155].

Якщо особа заявила про 
визнання своєї вини, суддя за-
свідчує, що воно є добровіль-
ним і встановлює факти, які 
достатньою мірою засвідчують 
винність обвинуваченого у зло-
чині. На відміну від заяви про 
визнання вини, заява про від-
мову оскаржувати пред’явлене 
обвинувачення не може бути 
елементом доказу при розгля-
ді цивільного позову. Ініціатива 
укладення угоди про визнання 
вини може виходити від будь-
якої сторони і може бути з при-
воду як кваліфікації діяння, так 

і міри покарання (або того й 
іншого одночасно). Суттєвою 
альтернативоюкримінальному 
переслідуванню в США є про-
грамивиключення правопоруш-
ника з кримінального процесу. 
В основному така програма за-
стосовується до неповнолітніх 
правопорушників і дорослих 
злочинців, які вперше вчинили 
злочин. Її зміст полягає в заміні 
позбавлення волі альтернатив-
ними видами виправного впли-
ву. Рішення про застосування 
такої програми приймає місце-
вий прокурор [2, с. 466 – 469].

Кримінально-процесуальне 
законодавство Франції має до-
сить специфічні форми дифе-
ренціації порядку проваджен-
ня кримінальної справи.Вони 
зародилися на початку 80-х 
років XXст. і були представле-
ні як інститут медіації. Еволю-
ція останього викликала появу 
вКримінально – процесуально-
му кодексі Франції (далі – КПК 
Франції) новихстатей 411–413, 
прийнятих законом від 23 черв-
ня 1999р., у яких було зведено 
всі французькі процесуальні 
режими, альтернативні кримі-
нальному переслідуванню, а 
саме: (1) процедура медіації, 
(2) інститут «умовна відмова в 
порушенні кримінального пере-
слідування», (3) процедура, в 
якій до прийняття рішення про 
порушення публічного позову по 
справах стосовно декількох де-
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сятків проступків, перелічених 
у законі, що передбачають по-
карання не більше трьох років 
тюремного ув'язнення, прокурор 
вправі запропонувати повно-
літній особі, яка визнала свою 
вину, вчинити дії, що виключати-
муть кримінальне переслідуван-
ня [4, с. 100-116].

У Кримінально – проце-
суальному кодексі Німеччини 
(далі – КПК Німеччини) існує 
параграф 152а, який перед-
бачає так званий інститут 
«dieAuflagenundWeisungen». 
Його суть полягає в тому, що 
за згоди суду й обвинуваченого 
прокурор має право по справах 
про кримінальні проступки від-
мовитися від порушення публіч-
ного обвинувачення й одночас-
но покласти на обвинуваченого 
обов'язок: (а) або виконати пев-
ну роботу для загладжування 
спричиненої діянням шкоди, (б) 
або сплатити грошову суму чи 
виконати «іншу» суспільно ко-
рисну роботу, (в)або надавати 
відповідній особі (потерпілому) 
грошове утримання [Див.:11, с. 
73, 74; 4, с. 158 – 160].

Кримінально – процесуаль-
ний кодекс Російської Федерації 
(далі –КПК РФ)містить інститу-
ти, подібні вищезазначеним. Зо-
крема, ним установлено особли-
вий порядок прийняття судового 
рішення (а) за згоди обвинува-
ченого з пред'явленим йому об-
винуваченням (гл. 40 КПК РФ) і 

(б) при укладенні досудової уго-
ди про співробітництво (гл. 401 
КПК РФ). Процедура, закріплена 
в цих нормах, суттєво відрізня-
ється від тих, що встановлені 
в КПК України й Німеччині. Ро-
сійський законодавець обмеж-
ує застосування гл. 40 КПК РФ 
злочинами, покарання за які не 
перевищує 10-ти років позбав-
лення волі. Кінцеве рішення про 
застосування вказаного в ній по-
рядку, виноситься судом і фіксу-
ється в обвинувальному вироку. 
Застосування гл. 40 КПК РФ за-
бороняється у випадку відсут-
ності на це згоди постраждалої 
від злочину особи. При розгля-
ді справи в порядку гл. 40 КПК 
РФ відбувається певна угода 
між сторонами обвинувачення 
й захисту,суть якої полягає в 
тому, що за умови погодження 
обвинуваченого з пред'явленим 
обвинуваченням і заявленням 
клопотання про розгляд спра-
ви в особливому порядку, йому 
не може бути призначене пока-
рання понад двох третин мак-
симального строку аборозміру 
найбільш суворого виду пока-
рання, передбаченого за вчи-
нення злочину [6, с. 52].

Іншою формою диференці-
ації процедури здійснення кри-
мінального провадження став 
особливий порядок прийняття 
судового рішення при укладенні 
досудової угоди про співробітни-
цтво (гл. 401), який внесено до 
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КПК РФ законом від 14 липня 
2009 р. [7, с. 14, 15]. Її предмет 
складають: (а) умови відпові-
дальності підозрюваного (обви-
нуваченого) залежно від його дій 
після порушення кримінальної 
справи або пред'явлення обви-
нувачення (п.61 ст.5 КПК); (б) дії, 
які підозрюваний (обвинуваче-
ний)повинен здійснити при ви-
конанні ними зазначених в цій 
угоді зобов'язань, і пом'якшуючі 
обставини й норми криміналь-
ного законодавства, що можуть 
бути застосовані до нього при 
виконанні умов і зобов'язань, за-
значених в угоді; (в) наявність 
пом'якшуючих обставин, перед-
бачених п. «і» ч. 1 ст.61 КК РФ 
і відсутність обставин обтяжую-
чих [1, с. 448 – 456].

В Україні альтернативи кри-
мінальному переслідуванню 
вже досліджуються протягом 
тривалого часу. Чинним зако-
нодавством передбачені дещо 
спрощені і скорочені процедури, 
однією з умов яких є визнання 
вини, зокрема, інститут прими-
рення потерпілого з особою, яка 
вчинила злочин, що тягне за со-
бою відмову в порушенні кримі-
нальної справи або її закриття 
суддею у справах приватного 
обвинувачення (ч. 1 ст. 27, ст. 
251, ч. 3 ст. 282 КПК) і звільнення 
обвинуваченого від криміналь-
ної відповідальності у зв’язку з 
примиренням обвинуваченого з 
потерпілим (ст. 8 КПК, ст. 46 КК).

Виходячи з аналізу вказаних 
статей можемо констатувати, що 
визнання обвинуваченим своєї 
вини за законодавством України 
є однією з наступних підстав:

– звільнення від криміналь-
ної відповідальності у зв'язку з 
(а) дійовим каяттям (ст. 45 КК, 
статті 71 і 72 КПК); (б) переда-
чею особи на поруки (ст. 47 КК, 
статті 71 і 10 КПК); (в) примирен-
ням винного з потерпілим (ст. 46 
КК, статті 71 і 8 КПК);

– звільнення від покарання 
із застосуванням примусових 
заходів виховного характеру (ст. 
105 КК);

– пом’якшення покаран-
ня: (а) з'явлення із зізнанням; 
(б) щире каяття або активне 
сприяння розкриттю злочину 
(п.1 ч.1 ст.66 КК);

– добровільне відшкодуван-
ня завданого збитку або усу-
нення заподіяної шкоди (п.2 ч.1 
ст.66 КК); 

– призначення покарання 
за наявності обставин, пом'як-
шуючих його (ст. 691 КК)).

Проект Кримінально-про-
цесуального кодексу України № 
1233, внесений на розгляд Вер-
ховної Ради України в порядку 
законодавчої ініціативи народ-
ними депутатами В. Мойсиком, 
І. Вернидубовим, С. Ківаловим, 
Ю. Кармазіним (далі – проект КПК 
№1233) містить окрему главу, 
присвячену особливому порядку 
судового провадження. Відпо-
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відно до гл. 48 «Розгляд справ 
судом після скороченого досудо-
вого провадження та прийняття 
судового рішення при згоді об-
винуваченого з пред'явленим 
обвинуваченням і цивільним по-
зовом» обвинувачений (підсуд-
ний) може заявити клопотання 
про ухвалення вироку без прове-
дення судового слідства у кримі-
нальних справах про злочини не-
великої й середньої тяжкості при 
закінченні досудового слідства (в 
момент ознайомлення з матері-
алами кримінальної справи) або 
в підготовчій частині головного 
судового розгляду. Основні поло-
ження цього проекту, які визнача-
ють порядок скороченого прова-
дження, полягають у наступному: 
(1) для його застосування необ-
хідна згодапрокурора, потерпіло-
го, цивільного позивача; (2) при 
заявленні клопотання про ухва-
лення вироку без проведення 
судового слідства обов’язковою 
є участь захисника; (3) ухвален-
ня судом обвинувального виро-
ку здійснюється лише за умови, 
якщо він переконається, що об-
винувачення, з яким погодився 
підсудний, є обгрунтованим і під-
тверджується доказами, зібрани-
ми у справі[10].

Проектом Кримінального 
процесуального кодексу, під-
готовленим робочою групою 
Міністерства юстиції України 
спільно з Національною комі-
сією зі зміцнення демократії 

й утвердження верховенства 
права при Президентові Укра-
їни (далі – проект КПК Націо-
нальної комісії) передбачено 
нові інститути, що стосуються 
укладення угод: (а) про прими-
рення між потерпілим та під-
озрюваним (обвинуваченим) та 
(б) угода про визнання держав-
ним обвинувачем винності підо-
зрюваного (обвинувачуваного).

Ініціатива укладання пер-
шої угоди може походити від 
потерпілого або підозрюваного 
(обвинуваченого) й у будь-який 
момент від початку криміналь-
ного провадження, але до ви-
ходу суду до нарадчої кімнати 
для ухвалення вироку. Угода про 
примирення може бути укладе-
на в приватному кримінальному 
провадженні лише щодо кримі-
нальних проступків і злочинів 
невеликої й середньої тяжкості. 
Під час її укладення й розгляду 
судом обов'язковою є участь 
уповноваженого представника 
потерпілого. Зміст такої домов-
леності становлять: (а) суттєві 
для відповідного кримінального 
провадження обставини, визнані 
підозрюваним (обвинуваченим); 
(б) розмір шкоди, завданої кри-
мінальним право-порушенням; 
(в) строк її відшкодування чи 
перелік дій, не пов'язаних з від-
шкодуванням шкоди, які під-
озрюваний (обвинувачений) 
зобов'язаний учинити на ко-
ристь потерпілого; (г) строк 
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їх учинення й наслідки неви-
конання або неповного вико-
нання угоди. При цьому слід-
чий і державний обвинувач 
зобов'язані здійснити заходи 
щодо примирення потерпілого з 
підозрюваним(обвинуваченим), 
у тому числі роз'яснити їм пра-
во на примирення й механізм 
його реалізації, надати необ-
хідну допомогу, але у домовле-
ності стосовно угоди не можуть 
брати участь. Потерпілий після 
виконання угоди з підозрюва-
ним (обвинувачуваним) у визна-
чений в ній строк позбавляється 
права вимагати в подальшому 
притягнення цієї особи до кри-
мінальної відповідальності за 
кримінальне правопорушення 
щодо якого укладена ця угода 
та змінювати розмір вимоги про 
відшкодування шкоди.

Угода ж про визнання ви-
нуватості підозрюваного (об-
винуваченого) і про його 
співробітництво у викритті 
кримінального правопорушен-
ня (злочину), вчиненого іншою 
особою, може бути укладена у 
кримінальному провадженні за 
ініціативою державного обви-
нувача або підозрюваного (об-
винувачуваного) щодо кримі-
нальних проступків невеликої 
тяжкості, середньої тяжкості 
і тяжких злочинів. Особливіс-
тю цієї угоди є те, що вона за-
стосовується лише за умови, 
якщо вчиненим злочином за-

вдано шкоду лише державним 
або суспільним інтересам. ЇЇ 
укладення може ініціюватися 
в будь-який момент від почат-
ку кримінального проваджен-
ня до призначення судового 
розгляду. При цьому участь 
захисника підозрюваного (об-
винуваченого) є обов'язковою. 
Державний обвинувач при ви-
рішенні питання про укладення 
такої угоди зобов'язаний вра-
ховувати: ступінь та характер 
сприяння підозрюваного, обви-
нувачуваного у проведенні кри-
мінального провадження щодо 
нього або інших осіб; характер 
і тяжкість обвинувачення; на-
явність суспільного інтересу в 
забезпеченні більш швидкого 
досудового розгляду й викритті 
більшої кількості кримінальних 
правопорушень.

У разі досягнення угоди про 
визнання винності підозрюва-
ного (обвинуваченого) під час 
досудового розслідування об-
винувальний акт з проектом 
угоди, узгоджений і скріплений 
підписами її сторін, невідклад-
но надсилається до суду. Пе-
ред прийняттям рішення про 
затвердження цієї угоди суд під 
час судового засідання пови-
нен з'ясувати: (а) чи розуміє під-
озрюваний (обвинувачений) іс-
нування права на справедливий 
судовий розгляд; (б) характер 
кожного обвинувачення, щодо 
якого він визнає себе винним; 
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(в) вид покарання; (г) інші захо-
ди, які застосовуватимуться до 
нього в разі затвердження угоди 
судом; (д) чи є визнання добро-
вільним. Повторного звернення 
з угодою в одному кримінально-
му провадженні не допускається 
[9, с. 152-155].

Запозичення зарубіжного 
досвіду функціонування інститу-
ту угод у кримінальному процесі 
заслуговує на позитивну оцінку, 
оскільки це дозволяє скороти-
ти процес і вирішити завдання 
кримінального судочинства в 
найбільш стислі строки. Разом 
із тим таке спрощення має здій-
снюватися не за рахунок відмо-
ви від передбачених законом га-
рантій, а шляхом впровадження 
ефективного механізму, що до-
зволяє належним чином забез-
печити права учасників кримі-
нального процесу.

Підтримуючи в цілому по-
ложення проектів КПК України 
щодо розширення застосування 
в кримінальному процесі скоро-
чених і спрощених процедур, до-
цільно передбачити наступні по-
ложення, що стосуються порядку 
укладення угоди про визнання 
винності та про співробітництво 
між державним обвинувачем і 
підозрюваним(обвинуваченим). 
Для цього необхідно норматив-
но закріпити:

– письмову форму клопо-
тання державного обвинувача, 
підозрюваного(обвинуваченого) 

щодо ініціювання угоди, яка 
буде гарантією реалізації права 
останнього на укладення угоди 
про визнання винності;

– порядок (а) звернення з 
таким клопотанням, (б) порядок 
прийняття державним обвину-
вачем рішення щодо угоди, (в) 
складання її проекту, (г) оскар-
ження дій та рішень останнього, 
що стосуються угоди, в разі від-
мови в її укладенні;

– строки (а) розгляду кло-
потання підозрюваного (обви-
нуваченого) про укладення уго-
ди державним обвинувачем, 
(б) судового розгляду її проек-
ту, (в) оскарження дій і рішень 
останнього в разі відмови від 
укладення угоди, що забезпе-
чить своєчасне прийняття рі-
шень і зможе перешкодити зво-
ліканню процесу;

– вимоги до змісту клопо-
тання державного обвинувача, 
ідозрюваного(обвинуваченого), 
що стосуються ініціювання уго-
ди про визнання винності про 
співробітництво,тобто про те,які 
дії підозрюваний(обвинувачений) 
зобов'язується вчинити ів яких 
слідчих діях взяти участь з ме-
тою сприяння розкриттю й роз-
слідування злочину, викриттю ін-
ших співучасників злочину та ін.;

– вимоги до змісту самої 
угоди про визнання винності, 
що дозволить уникнути супер-
ечностей з приводу тлумачення 
підозрюваним (обвинуваченим), 
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його захисником, державним об-
винувачем або суддею норм, які 
регулюють укладення цієї уго-
ди: (а) сторони угоди;(б) дії, які 
підозрюваний (обвинувачений) 
зобов'язується вчинити на вико-
нання зобов'язань, зазначених в 
угоді; (в) дії державного обвину-
вача в разі виконання підозрю-
ваним (обвинувачуваним) своїх 
зобов'язань;(г)особи, які підпи-
сують цю угоду, та ін.;

– правові наслідки угоди, 
що стосуються можливої міри 

покарання(пом’якшуючі обста-
вини й норми кримінального за-
конодавства, що можуть бути 
застосовані до підозрюваного 
(обвинуваченого) за умови ви-
конання ним зобов'язань угоди), 
що забезпечить прозорість цієї 
процедури та її передбачува-
ність для обвинуваченого (під-
судного), а тому й сприятиме 
реалізації в кримінальному су-
дочинстві принципу правової ви-
значеності як важливого склад-
ника верховенства права.
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ПРИЗНАНИЕ ОБВИНЯЕМЫМ СВОЕЙ ВИНЫ КАК ФАК-
ТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Повзык Е.В.

Исследуется один из видов упрощенных и сокращенных производств в уголовном про-
цессе, в которых обвиняемый признает свою вину, а также порядок их применения. Прово-
дится сравнительно-правовой анализ подобных процедур, существующих в США, странах 
Европы и СНГ.

Ключевые слова: признание обвиняемым своей вины, дифференциация уголовно-про-
цессуальной формы, упрощенные и сокращенные процедуры, сделка о признании вины.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/116208
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of the CIS, is carried out.
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ПОНЯТТЯ «ПІЗНАННЯ» В ДОСЛІДЧОМУ 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У дослідчому кримінально-
му процесі термін «пізнання» ви-
магає комплексного вивчення на 
підставі системного аналізу, що 
передбачає глибоке з’ясування 
його сутності як самостійного 
об'єкта дослідження , так і в про-
цесі його взаємодії з іншими пра-
вовими явищами, що підпорядко-
вуються єдиній загальній меті – 
належному вирішенню справи, у 
якій вони беруть участь, що по-
лягає в охороні прав і законних 
інтересів фізичних і юридичних 
осіб.

Враховуючи, що всебічних, 
ґрунтовних і вичерпних наукових 
публікацій, присвячених пізнан-

ню в дослідчому кримінальному 
процесі, явно бракує, вважаємо, 
що запропоноване системне до-
слідження свідчить про актуаль-
ність обраної тематики, про її те-
оретичне і практичне значення.

Мета даної статті – розкрити 
поняття «пізнання» в дослідчо-
му кримінальному процесі, по-
казати важливу роль гносеоло-
гічного й пізнавального аспекту 
як в останньому в цілому, так і 
при проведенні окремих слідчих 
дій, що сприятиме підвищенню 
їх ефективності й оптимізації.

Суттєвий внесок у розробку 
загальних засад дослідчого кри-
мінального процесу й окремих 
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напрямків пізнавально-дослідчої 
кримінальної діяльності зробили 
В.С. Афанасьєв, С. В. Бородін, 
О. А. Галустьян, Н. Н. Гапанович, 
Ю. М. Грошевий, В. С. Зеленець-
кий, Л. М. Лобойко, Л. Н. Масленні-
кова, В. В. Николюк, Н. Є. Павлов, 
О. П. Рижаков, П. П. Сердюков, 
В. В. Степанов, Г. П. Хімічева, 
С. І. Цвєтков, В. В. Шимановсь-
кий, Н. Г. Шурухнов та інші вчені.

Кримінально-процесуальна 
діяльність становить собою різ-
новид пізнавального процесу. У 
кримінальному судочинстві − це 
рух (від незнання до знання) че-
рез здійснення конкретних слід-
чих і дослідчих дій, які завжди 
повинні виконуватись у певній, 
процесуальній формі, встанов-
леній законом [1, с. 30]. 

Теоретичне обґрунтуван-
ня правової категорії «пізнання 
в дослідчому кримінальному 
процесі» вперше у вітчизняній 
юридичній літературі зроблено 
В.С. Зеленецьким. Дослідчим 
кримінальним процесом учений 
іменує дії, виконувані до попе-
реднього розслідування, тобто 
прийом, реєстрація, перевірка 
й розгляд заяв, повідомлень та 
іншої інформації про злочин. У 
ньому пізнання має здійснюва-
тися на підставі дотримання сис-
теми дослідчих процесуальних 
дій, до яких належать: а) дослід-
че опитування громадян; б) їх 
огляд або огляд їх речей і тран-
спортних засобів; в) витребуван-

ня матеріалів, предметів і речей, 
що стосуються даного прова-
дження; г) огляд предметів, до-
кументів, території, помешкань 
та інших об’єктів; д) доручення 
посадовим особам установ, під-
приємств та організацій провес-
ти перевірки й ревізії або відомчі 
експертизи; е) прийняття до-
казової інформації, доданої до 
кримінального процесу фізич-
ними або юридичними особами; 
є) провадження дослідчої кіно-, 
відео- й фотозйомки, магніто-
фонних записів; ж) виготовлення 
дослідчих графічних зображень; 
з) опечатування помешкань; и) 
дослідження особами, які воло-
діють спеціальними знаннями, 
об’єктів, що стосуються судово-
го провадження.

Діяльність органів дізнання, 
попереднього розслідування й 
суду в боротьбі зі злочинністю 
може бути успішною, якщо їх 
рішення по кожній справі відпо-
відатимуть дійсності. Дізнава-
чеві, слідчому й суду належить 
точно й повно пізнати картину 
вчиненого, тобто дійти істини, 
обов’язковість чого – головна й 
необхідна вимога, без виконан-
ня якої неможливе правильне 
відправлення правосуддя.

Пізнання в дослідчому кри-
мінальному процесі при ви-
вченні інформації, що надій-
шла й була здобута в результаті 
процесуального провадження, 
здійснюється вирішенням розу-
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мових та імперичних завдань. 
Останні повинні переважати. 
При цьому використовуються 
матеріальні засоби пізнання, се-
ред яких основна роль належить 
дослідчим процесуальним діям.

Метою пізнання в дослідчо-
му кримінальному процесі є здо-
буття знання, достатнього для 
прийняття підсумкового рішен-
ня, що досягається на підставі 
сукупності даних, якими володіє 
суб’єкт, який веде процес, що 
вказують на присутність чи від-
сутність у діянні ознак злочину. 
Суб’єкт пізнання, який отримав 
достатньо таких знань, завер-
шує діяльність у дослідчому кри-
мінальному процесі прийняттям 
передбачених законом рішень. 
Тільки на підставі пізнання мож-
ливо отримати достовірне зна-
ння про злочин і прийняти відпо-
відне процесуальне рішення.

Основною рисою діяльнос-
ті в дослідчому кримінальному 
процесі є її пізнавальна спрямо-
ваність. Пізнання при цьому має 
ретроспективний характер, тому 
що воно зазвичай звернене до 
минулого. Лише наслідки злочи-
ну, а також причини й умови, що 
сприяли його вчиненню, існують 
у момент провадження по спра-
ві. Але й вони досліджуються у 
зв’язку з учиненням злочинної дії, 
тобто події минулого. Саме цим і 
позначається складність досяг-
нення істини при вивченні такого 
роду об’єктів дійсності. Незважа-

ючи на це, перед кримінальним 
процесом постає завдання по-
вного, всебічного й об’єктивного 
дослідження всіх об’єктів, що під-
лягають доказуванню. Ця вимога 
передбачає таке їх пізнання, яке 
дозволить не тільки досягти іс-
тини, а й забезпечить вирішення 
комплексу правових, криміноло-
гічних і виховних завдань кримі-
нального процесу.

За своєю гносеологічною 
сутністю кримінально-процесу-
альне доказування становить со-
бою різновид пізнання. З ураху-
ванням його специфіки в ньому 
застосовані всі закони й категорії 
сучасної гносеології. Це зумов-
лено перш за все предметом, 
завданням, метою й засобами 
пізнання, колом його суб’єктів, 
строками і процесуальною фор-
мою дослідчого провадження. 
У свою чергу, пізнання, що ви-
конується в різних структурних 
частинах кримінального проце-
су, має свої властивості, що ви-
значаються особливим проявом 
указаних категорій у конкретній 
частині процесу.

Процесуальними завдання-
ми, що вирішуються в дослід-
чому кримінальному процесі, 
є: (а) прийняття заяв, повідо-
млень та іншої інформації про 
вчинений або той, що готується, 
злочин; (б) реєстрація вказаних 
джерел інформації; (в) пере-
вірка отриманих відомостей; 
(г) запобігання злочинній діяль-
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ності; (д) визначення підвідо-
мчості провадження стосовно 
злочину; (е) збереження (фікса-
ція) слідів злочину; (є) вирішен-
ня заяв, повідомлень та іншої 
інформації. 

Так, Ц.М.Каз відмічала, що 
процес установлення підстав для 
порушення кримінальної справи, 
як і обставин, що призводять до 
відмови в цьому, є пізнанням іс-
тини, раніше невідомих фактів 
за допомогою відомих даних. 
Отже, слідчий (орган дізнання) 
прямує від незнання до знання, 
виявляючи, закріплюючи, переві-
ряючи й оцінюючи фактичні дані, 
отримані із джерел, закріплених 
законом, але на початковій стадії 
кримінального судового прова-
дження має місце доказування зі 
специфікою, зумовленою суттє-
вістю цієї стадії. 

Зважаючи на місце дослідчо-
го процесу в загальній процесу-
альній системі, відмітимо, що в 
ньому вперше починається вста-
новлюватись істина, яка містить 
у собі відбиття фактів реальної 
дійсності і складається із сукуп-
ності знань суб’єкта, який веде 
процес, про об’єкт пізнання. Та-
кими знаннями можуть володіти 
й інші особи, але тільки включен-
ня цих знань у сферу криміналь-
ного процесу шляхом заяви або 
повідомлення про злочин робить 
їх цінними для доказування в 
дослідчому кримінальному про-
цесі. Такі дії дозволяють остан-

ньому вступити у взаємозв’язок 
з конкретним об’єктом з метою 
отримання потрібних даних про 
вчинений або підготовлюваний 
злочин [2, с. 34, 49].

У дослідчому криміналь-
ному процесі пізнання врегу-
льовано сукупністю правових 
норм, що окреслюють специ-
фіку пізнавальної діяльності як 
за формою, так і за змістом. За 
правовою регламентацією воно 
буде не тільки беззмістовним, а 
й недопустимим. Із цього погля-
ду мова повинна йти про право-
ву сутність, що розглядається 
пізнавальною діяльністю, або 
про правове пізнання дійсності 
в кримінальному процесі. Пред-
мет такого пізнання, зазначений 
у статтях 23 і 64 Кримінально-
процесуального кодексу Укра-
їни (далі – КПК), містить у собі 
такі елементи: (1) подія злочину 
(час, місце, спосіб та інші обста-
вини його вчинення); (2) винність 
обвинуваченого у вчиненні зло-
чину його мотиви; (3) обстави-
ни, що впливають на ступінь 
тяжкості вчиненого, обставини, 
що характеризують особу об-
винуваченого, пом’якшують або 
обтяжують покарання; (4) харак-
тер і розмір шкоди, заподіяної 
протиправною дією, розміри ви-
трат закладу охорони здоров’я 
на стаціонарне лікування по-
терпілого від неї; (5) причини й 
умови, що сприяли вчиненню 
злочинного діяння [3]. 
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Кожен з указаних елемен-
тів становить конкретну сторону 
об’єкта пізнання, вивчення яких 
дозволяє визначити криміналь-
но-процесуальну і кримінологіч-
ну сутність учинення злочину. 
Але процесуальне пізнання не 
обмежується вивченням лише 
сторін об’єкта тільки в їх ціліс-
ності. Кожна із зазначених сто-
рін має свої елементи, без ви-
вчення яких неможливо пізнати 
сутності об’єкта, що вивчається, 
й досягти істини за допомогою 
суб’єкта діяльності. Основне в 
діяльності в дослідчому кримі-
нальному процесі – це здобуття 
сукупності знань, яка дозволить 
органу або особі, яка веде про-
цес, дійти достовірного висновку 
про наявність або брак фактич-
них обставин діяння і прийняти 
обґрунтоване рішення, підсум-
кове для даного процесу.

При вивченні структурних 
елементів учиненого діяння 
пізнання спрямовано на вста-
новлення в його структурі еле-
ментів, які можна порівняти з 
ознаками складу злочину, закрі-
пленими в кримінально-право-
вій нормі. У такий спосіб уста-
новлюється наявність ознаки 
протиправності вчиненого. На 
етапі прийняття рішення про по-
рушення кримінальної справи 
наявність 2-х указаних ознак, на 
нашу думку, доцільно визнати 
необхідним мінімумом для при-
йняття певного рішення.

Характеризуючи межі піз-
нання, необхідно виходити з 
того, що вони становлять коло 
явища, яке потрібно створити, 
щоб установити сутність, при-
сутню у предметі пізнання. Якщо 
останній – це саме те, що нале-
жить освоїти, то межі пізнання – 
сутність рамок, у яких повинен 
проходити процес пізнання. Ме-
тою такого процесу завжди ви-
ступає об’єктивна істина, тобто 
адекватне віддзеркалення у сві-
домості суб’єкта пізнання того, 
що об’єктивно існує в реальній 
дійсності. 

Сукупність пізнавальних дій 
у дослідчому кримінальному 
процесі можна уявити як піз-
навальний цикл, завершення 
якого виявляється в отриманні 
уповноваженою особою знань, 
достатніх (за їх обсягом і зміс-
том) для обґрунтування рішен-
ня. У цьому випадку йдеться про 
повноту проведеного досліджен-
ня, спрямованого на з’ясування 
відомостей про окремі елемен-
ти предмета доказування, як і 
предмета в цілому. При цьому 
природно виникає питання про 
їх достатність, відповідь на яке 
залежить від конкретних обста-
вин дослідчого провадження 
Кримінально-процесуальний 
закон не встановлює, які саме 
фактичні дані можна вважати 
достатніми, оскільки коло їх до-
волі широке. На нашу думку, це 
оцінювання в дослідчому кримі-
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нальному процесі має здійсню-
ватися за загальним правилом, 
тобто на підставі закону, вну-
трішнього (особистого) переко-
нання суб'єкта пізнання й наяв-
ної сукупності доказів.

У кожному випадку при цьо-
му слід враховувати специфіку 
правової ситуації, що склалась. 
Якщо доказів недостатньо, 
суб'єктові треба їх зібрати, 
сформувавши таку їх сукупність, 
яка й призведе до виникнення 
в даного суб'єкта внутрішнього 
переконання про їх достатність, 
про можливість прийняття на їх 
підставі відповідного рішення. 
Але на практиці виникають (або 
можуть виникнути) ситуації, коли 
в дослідчому кримінальному 
процесі неможливо встановити 
підстави ні для відмови, ні для 
порушення кримінальної спра-
ви. У такому разі деякими вчени-
ми пропонується поширити й на 
дослідчий процес правила про 
призупинення кримінально-про-
цесуального провадження. Мо-
тивується це потребою створен-
ня додаткових гарантій охорони 
прав і законних інтересів осіб, 
які заявили про вчинений зло-
чин. На наше переконання, реа-
лізація зазначеної рекомендації 
на практиці, навпаки, загрожує 
ігноруванню прав та інтересів 
осіб, оскільки відкладання мо-
менту порушення кримінальної 
справи може викликати повну 
втрату (зникнення) доказів, ухи-

лення винного від кримінальної 
відповідальності. Ось чому у ви-
падку вичерпання можливостей 
установлення фактичних даних 
у дослідчої кримінальному про-
цесі доцільно порушити кримі-
нальну справу й продовжувати 
пошуки інформації з викорис-
танням пізнавальних засобів 
розслідування.

У кримінальному процесі 
пізнання здійснюється за допо-
могою матеріальних (емпірич-
них) та ідеальних (розумових, 
логічних) дій. Останні виступа-
ють засобом пізнання обставин 
учиненого злочинного діяння. 
Саме в результаті їх застосу-
вання формується необхідна 
сукупність фактичних відомос-
тей (доказів), на підґрунті яких і 
вирішується комплекс правових, 
кримінологічних і виховних за-
вдань, досягається мета всього 
процесу. При провадженні попе-
реднього розслідування кримі-
нально-процесуальним законом 
передбачено виконання відпо-
відних слідчих дій. У рамках 
криміналістики ведеться також 
науково-методична розробка 
порядку провадження останніх, 
постійно видаються зразки про-
цесуальних актів, що позитивно 
впливають на використання їх 
при розслідуванні злочинів. Це 
має велике значення. 

Але те ж саме можна ска-
зати і щодо пізнавальних засо-
бів у дослідчому кримінальному 
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процесі, до яких згідно з ч. 4 ст. 
97 КПК належать: (а) відібрання 
пояснень від окремих громадян 
або посадовців і (б) вилучення 
потрібних документів [3]. 

Постає запитання: чи забез-
печують зазначені дії вирішення 
завдань і досягнення мети до-
слідчого кримінального проце-
су? Відповідь на нього може бути 
тільки негативною. Саме тому 
законодавець дозволив про-
вадження слідчих дій (зокрема, 
стосовно огляду місця події) до 
порушення кримінальної справи 
(ч. 2 ст. 190 КПК) [3], тим самим 
зробивши спробу розширити піз-
навальні можливості дослідчого 
процесу. Вивчення спеціальної 
літератури щодо цієї проблеми 
свідчить, що більшість науков-
ців, які займаються вивченням 
ефективності пізнавальної ді-
яльності в даному процесі, теж 
доходять висновку, що перед-
бачених у КПК засобів пізнан-
ня недостатньо. При цьому для 
досягнення мети процесу ними 
пропонується єдиний спосіб під-
вищення його ефективності – 
збільшення дій пізнавальних за 
рахунок провадження слідчих 
у дослідчому кримінальному 
процесі. Найчастіше правники 
рекомендують дозволити затри-
мання підозрюваного і прове-
дення експертизи. Однак деякі 
правознавці вважають, що всі 
невідкладні слідчі дії можна про-
вадити до винесення рішення 

про порушення справи. На дум-
ку прихильників цієї точки зору, 
застосування таких засобів має 
відповідати наступним вимогам: 
а) їх провадження повинно мати 
невідкладний і винятковий ха-
рактер; б) бути спрямованими 
на встановлення підстав для по-
рушення кримінальної справи; 
в) вони не повинні замінюватися 
провадженням інших процесу-
альних дій.

Дотримуючись зазначених 
пропозицій, практика прямує 
шляхом здійснення слідчих дій у 
дослідчому кримінальному про-
цесі. Це робиться досить актив-
но, що підтверджується резуль-
татами спеціальних досліджень. 
Вивчення цього питання дозво-
лило з'ясувати, що на сучас-
ному етапі розвитку юридичної 
практики намітилася тенденція 
до більш широкого застосування 
слідчих дій у цьому процесі [17].

Чинний КПК не містить про-
цедури дослідчих дій, переві-
рок, але вони застосовуються 
на практиці. За процесуальною 
формою до порушення кримі-
нальної справи дізнавачі і слідчі 
відбирають численні пояснення 
в осіб: а) які потім стануть об-
винуваченими, б) які будуть ви-
знані потерпілими, в) яких треба 
було б допитувати як свідків. 
Вони також призначають відомчі 
експертизи, які потім потрібно 
дублювати шляхом проведення 
допитів, очних ставок, інших екс-



Кримінальне судочинство та криміналістика

2011/116 215

пертиз. У такий спосіб здобува-
ються, так би мовити, «сурогатні 
докази», які в суді будуть визнані 
неприпустимими, тому що отри-
мані вони не за процесуальною 
формою.

Важливість запропонова-
ного теоретичного дослідження 
проблем пізнання в дослідчо-
му кримінальному процесі [1, с. 
30] зумовлена тією роллю, яку 
останнє відіграє в практичній ді-
яльності слідчого, прокурора й 
судді. Немає жодної стадії про-
цесу, в якій не здійснювалася 
б пізнавальна діяльність. При 
цьому кожна особа, яка веде 
процес, здобуває пізнання в 

особливих умовах, використову-
ючи специфічні пізнавальні за-
соби. Вирішення пізнавальних 
завдань у попередній стадії – 
неодмінна умова вирішення та-
кого роду завдань на наступних 
стадіях кримінального процесу.

На підставі викладеного вва-
жаємо можливим сформулюва-
ти конструкцію «дослідчо-кримі-
нальне процесуальне пізнання»: 
це сукупність процесів, проце-
дур, методів отримання знань 
про явища й закономірності ре-
альної дійсності, достатніх для 
прийняття підсумкового рішення 
по заяві або повідомленню про 
злочин.
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ПОНЯТИЕ ПОЗНАНИЯ В ДОСЛЕДСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Юшко В.А.

Статья посвящена исследованию концептуальных подходов к определению понятия 
«познание в доследственном уголовном процессе», по результатам которого выделяется и 
толкуется новая категория – «доследственно-уголовное процессуальное познание».

Ключевые слова: познание, доследственный уголовный процесс, доследственно-уго-
ловное процессуальное познание, познавательная деятельность.

CONCEPT OF COGNITION IN PRELIMINARY CRIMINAL PROCEDURE
Ushko V.A.

The article is devoted to research of conceptual approaches to determination of concept 
«cognition in preliminary criminal procedure». As a result of such research an author selects and 
brings interpretation over of new category is preliminary-criminal procedural cognition.

Key words: cognition, preliminary criminal process, preliminary-criminal procedural cognition, 
cognitive activity.
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ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ 

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Зазначимо, що в криміна-

лістичних джерелах бракує од-
ностайності щодо розуміння 
категорії «обстановка вчинення 
злочину». Більшість правників-
криміналістів до неї включають 
матеріальні об’єкти й поведінку 
учасників події, певні обставини, 
що сприяють чи перешкоджають 
їх діям, хронологічну характерис-
тику події, психологічні відносини 
між її учасниками [1, с. 139].

Узагальнено розуміє обста-
новку злочину М.П. Яблоков, 
який її сформулював як систе-
му певного роду взаємодіючих 
(до й під час злочину) об’єктів, 
явищ і процесів, що вказують 
на місце, час, речові, природ-
но-кліматичні, виробничі, по-
бутові та інші умови навколиш-
нього середовища, особливості 
поведінки непрямих учасників 
протиправної події, на психоло-
гічні зв’язки між ними та на інші 
чинники об’єктивної дійсності, 
що надають можливості й умови 
для його вчинення [8, с. 42, 43].

Іншу думку має О.Ф. Обла-
ков, який у такій обстановці вба-

Обстановка вчинення контр-
абанди автотранспортних засо-
бів як елемент криміналістичної 
характеристики досліджуваного 
виду злочину має важливе зна-
чення для його розслідування, 
оскільки вона дозволяє з’ясувати 
й накреслити шляхи й засоби 
пошуків доказової інформації. 
Останню можна отримати з ре-
чових доказів, залишених контр-
абандистом на місці події, як і 
відомості про особу злочинця, ви-
значитися зі способом учинення 
контрабанди автотранспортного 
засобу та ін. По суті, обстановка 
вчинення є своєрідною ланкою 
для з’ясування зв’язку між пред-
метом контрабанди і злочинцем, 
який її вчиняє.

Цією проблематикою за-
ймалися такі вчені, як Р.С. Бєл-
кін, М.С. Гур’єв, В.Ф. Єрмоло-
вич, О.З. Ігнатюк, Ю.І. Ільченко, 
О.Н. Колесниченко, В.О. Коно-
валова, В.І. Куликов, О.Ф. Обла-
ков, М.М. Павличев, В.М. Шев-
чук, В.Ю. Шепітько [Див.: 1-9; 11; 
13; 16-19], позиції яких коротко 
нагадаємо.
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чає адміністративно-територі-
альне, географічне й економічне 
розташування районів (регіонів), 
їх соціально-економічну харак-
теристику, специфіку окремих 
ділянок місцевості (житловий 
масив, виробничу зону, місце 
відпочинку), межі охоплення те-
риторії в ході реалізації злочин-
ного наміру, національний склад 
населення, його звичаї й тради-
ції [11, с. 35].

Взаємозв’язок поняття «об-
становка вчинення злочинів» та 
інших елементів криміналістич-
ної характеристики виділяють 
В.О. Коновалова й О.Н. Колесні-
ченко , які відносять до її ознак 
ті з них, що вказують як на речо-
ве середовище, де вчинюється 
злочин, так і на об’єктивні умови 
[7, с. 41].

Під досліджуваним понят-
тям В.І. Куліков розуміє (1) об-
меження просторово-часовими 
рамками конкретної події зло-
чину і (2) систему, що включає в 
себе: (а) матеріальні, соціально-
психологічні елементи, оточуючі 
злочинця, і спеціально обране 
ним середовище, де вчиняється 
злочинне діяння; (б) деяких його 
учасників, які можуть впливати 
на формування всіх структур-
них елементів криміналістич-
ної характеристики, визначати 
особливості поведінки людей, 
обирати методику розслідуван-
ня даного злочину. Обстановку 
вчинення протиправного діяння 

можна розглядати у 2-х аспек-
тах: (а) як елемент реальної 
злочинної діяльності і (б) як одну 
з підсистем криміналістичної ха-
рактеристики злочинів, яка теж 
має певний вплив на формуван-
ня ситуацій розслідування, що 
прямо впливають на формуван-
ня комплексу прийомів, засобів 
і методів розкриття злочинних 
діянь, особливо на першочер-
гових етапах розслідування 
[9, с. 5,14, 17, 18].

Як бачимо, більшість фа-
хівців обстановку вчинення 
злочинного діяння умовно роз-
межовує на певне середовище, 
де вчиняється безпосередньо 
злочин, і на складовий елемент 
його механізму. Наприклад, 
О.В. Шлегель розглядуване по-
няття поділяє на (а) елемент 
механізму вчинення злочину та 
(б) кримінальну ситуацію, фор-
му взаємозв’язку, що розкрива-
ють місцезнаходження, стан і 
роль елементів такого механіз-
му, взятих за певних умов місця 
й часу (у просторово-часових 
рамках) [19, с. 28].

Зміст обстановки вчинення 
злочину, його обсяг і вплив вза-
галі завжди різні, що залежить 
від різновиду злочинного діяння, 
оскільки для одного істотне зна-
чення мають кліматичні умови, 
для іншого — виробничі чинни-
ки, географічне розташування 
місця його вчинення та ін. При 
цьому основним критерієм осо-
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бливостей обстановки вчинення 
злочину повинні виступати об-
ставини, які, безумовно, вплива-
ють на хід злочину і які враховує 
злочинець [17, с. 114]. 

Категорія «обстановка вчи-
нення злочину» становить собою 
систему чинників навколишнього 
середовища, що безпосередньо 
стосуються розвитку кульміна-
ційного етапу злочинної діяль-
ності, яка відбиває найбільший 
обсяг інформації щодо всіх об-
ставин злочину. Обстановка пев-
ною мірою може вказувати на 
заздалегідь обраний злочинцем 
конкретний спосіб учинення зло-
чину чи на інші чинники, на ство-
рення яких були спрямовані дії 
при підготовці до нього [16, с. 68].

Деякі вчені-криміналісти, 
(наприклад, В.Ю. Шепітько) 
окремо вирізняють місце, об-
становку й час учинення зло-
чинного діяння. Місце дозволяє 
відповісти на запитання, де його 
вчинено; це можуть бути кварти-
ра, будинок, вулиця, безлюдне 
місце, поле тощо. Обстановка – 
це частина матеріального се-
редовища, що разом з ділянкою 
території включає сукупність різ-
них предметів, поведінку учас-
ників події, психологічні стосун-
ки і взаємовідносини між ними. 
Урахування впливу часового 
чинника в процесі розслідування 
дає змогу визначити час учинен-
ня злочину, з’ясувати черговість 
події, дій або фактів, установити 

часові зв’язки між ними, обчис-
лити тривалість різних подій та 
ін. [18, с. 330]. Деякі вчені роз-
глядають місце й час учинення 
протиправного діяння як голо-
вні складники обстановки. Так, 
Р.С. Бєлкін зазначав, що обста-
новка включає чинники, які харак-
теризують місце й час злочинної 
події, які розуміють переважно з 
огляд на соціальні, побутові, ви-
робничі та інші позиції [2, с. 383].

Головними елементами об-
становки контрабанди автотран-
спортних засобів є місце та час. 
Ці 2 поняття визначають природу, 
сутність обстановки її вчинення й 
певним чином фіксують їх у на-
вколишньому середовищі. Місце 
й час конкретизують і деталізують 
обстановку, звужують територі-
ально-просторові межі при по-
шуках речових доказів в процесі 
формування правоохоронними 
органами доказової бази для роз-
слідування цього злочину.

Для з’ясування обстановки 
вчинення злочину поняття місця 
й часу його вчинення є родовим 
[3, с. 47]. Місце вчинення зло-
чинного діяння – це оформле-
не матеріальне явище (подія) 
об’єктивного світу, що виступає 
сукупністю взаємопов’язаних 
частин та елементів [6, с. 115]. 
У більшості випадків контрабан-
да залежить від способу неза-
конного переміщення товарів, 
предметів, речовин через мит-
ний кордон (переміщення поза 
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митним контролем, з викорис-
танням тайників, фальсифіка-
ція митних та інших документів 
тощо). В одному місці злочинці 
переміщують автотранспортні 
засоби шляхом об’їзду митниць, 
митних постів, в іншому — поза 
встановленим для проведення 
митного контролю часом, у де-
яких випадках — тільки в зоні 
митного контролю, але з при-
ховуванням від нього предметів 
контрабанди [17, с. 115]. Для 
переміщення останніх злочинці 
активно використовують тран-
спорт (приміський і транзитний), 
а водні шляхи – із залученням 
місцевих мешканців як супровід-
ників. Подібні операції нерідко 
провадяться в нічний час з ура-
хуванням обмеженних можли-
востей митниці [5, с. 73, 74].

Місцем контрабанди авто-
транспортних засобів є територія 
України, зона митного контролю, 
де здійснюють свою діяльність 
працівники митних органів. Ця 
територія співпадає з держав-
ним кордоном України, що ста-
новить собою лінію й верти-
кальну поверхню, яка проходить 
по ній. Разом вони й окреслю-
ють межі території України – 
суші, вод, надр, повітряного про-
стору [14, ст. 1]. Зона митного 
контролю – це місце, окреслене 
митними органами в пунктах про-
пуску через митний кордон країни 
або в інших місцях її митної те-
риторії, де ці органи здійснюють 

цей процес [10, ст. 1]. Діяльність 
останніх передбачає митні проце-
дури згідно з чинним митним за-
конодавством. Ці органи діють в 
інтересах держави, негайно фік-
сують порушення на митниці, на-
віть якщо виникає лише підозра 
щодо них, у тому числі і стосовно 
фальсифікації документів на ав-
тотранспортний засіб.

Залежно від того, в який спо-
сіб учиняється контрабанда ав-
тотранспортного засобу, може-
мо виокремити 2 основних місця 
її вчинення: (а) прикордонна те-
риторія України, якщо автотран-
спортний засіб переміщують че-
рез митний кордон поза митним 
контролем і (б) безпосередньо 
пост митниці, якщо контрабанда 
здійснюється шляхом фальси-
фікації, підроблення документів 
на автотранспортний засіб, тоб-
то використанням підроблених 
документів, що містять неправ-
диві дані, або тих, що отримані 
незаконним шляхом.

Необхідно мати на увазі, 
що для кожного виду (чи групи) 
злочинів можуть мати значення 
специфічні дані, які й будуть ста-
новити зміст обстановки злочи-
ну. Так, для ухилення від сплати 
митних платежів з транспортних 
засобів важливим є: (а) соці-
ально-економічні умови, (б) те-
риторіальна специфіка регіону, 
(в) нормативно-правова база, 
що регулює порядок ввезення 
транспортного засобу [13, с. 13].
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Чималу роль відіграє спе-
цифіка контрабанди автотран-
спортних засобів, що вчиняється 
в 4-х регіонах країни – східному, 
західному, північному й півден-
ному. Останній є дещо специ-
фічним: оскільки це портова 
зона, контрабандний товар до-
ставляється в Україну морським 
шляхом через такі крупні порти, 
як Одеса й Миколаїв. Північний 
і східний регіони можна вважати 
менш активними в плані розгля-
дуваної нами контрабанди, тому 
що тут Україна межує з Бєла-
руссю й Росією, автотранспортні 
засоби яких не рентабельні й не 
користуються достатнім попи-
том. Здебільшого цим шляхом 
постачаються викрадені авто-
мобілі. Підвищений інтерес ви-
кликає, безперечно, західний 
регіон, де Україна граничить з 
низкою європейських держав – 
Польщею, Словаччиною, Угор-
щиною, Румунією, Молдовою, 
тобто транзитними або ж країна-
ми-виробниками, які випускають 
елітні дорогі автомобілі, що ма-
ють значний попит. Митні пости 
цього регіону знаходяться на 
значній відстані від крупних ад-
міністративний центрів, де існує 
більша ймовірність участі мит-
них працівників у контрабанді 
автотранспортних засобів. При-
міром, на території Автономної 
Республіки Крим викрито канал, 
через який в Україну з Молдови 
було незаконно переміщено 28 

автомобілів іноземного вироб-
ництва за підробленими техпас-
портами і довіреностями на пра-
во керування й розпорядження 
ними [15].

Установлення часу вчинення 
злочину має вагоме криміналь-
но-правове, процесуальне й кри-
міналістичне значення [7, с. 41]. 
За тлумачним словником час – 
це тривалість чого-небудь, що 
вимірюється секундами, хвили-
нами, годинами тощо [12, с. 187]. 
Отже, за часом учинення контр-
абанди можемо умовно вирізни-
ти такі види обстановки: (а) до 
виявлення ознак злочину праців-
никами правоохоронних органів і 
(б) з моменту появи підстав для 
порушення кримінальної справи. 
У другому випадку обстановка 
може мати більшу кількість еле-
ментів (ознак), співпадаючих зі 
слідчою ситуацією. Окремі (ло-
кальні) її частини можуть знахо-
дитися поза увагою працівників 
правоохоронних органів і навіть 
окремих співучасників злочину 
– суб’єктів приховування, які не 
є суб’єктами його вчинення чи 
його окремого епізоду. Дані про 
час можуть відбивати:

− конкретний час учинення 
злочину (рік, місяць, число,пора 
року, сезон, доба, година (хви-
лина) протягом робочого дня 
тощо);

− тривалість учинення пев-
них дій, що здійснюються для 
досягнення злочинного резуль-
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тату, приховування злочину, 
ухилення від кримінальної від-
повідальності й покарання (про-
міжок часу, що зумовлений пев-
ним циклом, як-то робочий час, 
обідня перерва, сеанс у кіноте-
атрі та ін.); 

− час стосовно наступних чи 
можливих наслідків;

− час, зі спливом якого не-
минуче повинні настати відпо-
відні наслідки [4, с. 157, 178].

З точки зору криміналістики 
обрання часу вчинення контр-
абанди зумовлено певними за-
кономірностями. Якщо це не 
пов'язано з розкладом руху 
транспорту, злочинці найчасті-
ше намагаються обрати другу 
половину ночі або кінець зміни 
митного наряду, що пов’язано 
зі стомленістю й меншою ува-
гою працівників митниці [17, с. 
116]. Як бачимо, часом учинен-
ня контрабанди автотранспорт-
них засобів через митний кор-
дон можна назвати відповідний 
проміжок часу. Найчастіше вона 
вчиняється в темну добу, на-
прикінці зміни митного наряду, 
коли пильність та увага митни-

ків слабішають. Проте й це не 
обов’язково, бо контрабанда 
автотранспортних засобів може 
вчинятися в будь-який час. Вза-
галі ж для переміщення товару 
через кордон з приховуванням 
від митного контролю час доби 
не має значення, бо для сприян-
ня контрабанді більш важливи-
ми можуть бути інші чинники.

Підсумовуючи наведені мір-
кування, зазначимо, що при 
розробці криміналістичної ха-
рактеристики контрабанди авто-
транспортних засобів неабияку 
роль відіграє обстановка її вчи-
нення, оскільки вона становить 
собою обставини, що підлягають 
доказуванню по кримінальній 
справі. По суті, обстановка – це 
джерело доказової інформації. 
Цей елемент узагальнює в собі 
конкретні закономірності меха-
нізму і способу учинення зло-
чинного діяння, що пов'язано з 
предметами контрабанди. Спо-
сіб визначає поведінку особи 
злочинця, на яку при вчиненні 
контрабанди автотранспортних 
засобів впливають об’єктивні й 
суб’єктивні чинники середовища.
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СРЕДСТВ КАК ЕЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бандурина Я.Ю.

Рассмотрена обстановка и дано определение контрабанды автотранспортных средств. 
Проанализированы место и время совершения преступления.
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РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ОДНОСТАЙНОСТІ (ЄДНОСТІ) ПРАВОРОЗУМІННЯ
У світлі проведення судово-

правової реформи в Україні ак-
туальним постає питання прин-
ципу єдності судової системи, а 

отже, й судової практики. Ство-
рення системи судів на його 
підставі зумовлюється необхід-
ністю однакового застосуван-
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ня законодавства всіма судами 
держави. І це завдання поклада-
ється перш за все на Верховний 
Суд України (далі – ВСУ).

Проблемами єдності су-
дової системи й забезпечення 
одностайності правозастосу-
вання займаються такі вчені, 
як Д.М. Притика, Г.В. Нікітіна, 
В.Д. Бринцев, І.Є. Марочкін, 
Н.В. Сібільова, А.Й. Осетинсь-
кий, П.П. Пилипчук, В.В. Сердюк, 
В.В. Онопенко, Д.Г. Аверчен-
ко, В.С. Стефанюк, О.В. Бурак, 
В.М. Коваль, В.Т. Маляренко, 
В.І. Шишкін, І.Б. Коліушко, 
М.І. Сірий, О.І. Ющик, С.В. Глу-
щенко, В.І.Анішина, Т.М.Неша-
таєва та ін. Водночас вказані 
питання вимагають подальшого 
осмислення. 

У цьому смислі своєчасним 
є визначення ролі ВСУ в забез-
печенні єдності судової прак-
тики, зокрема, з’ясування його 
ролі в одностайності розуміння 
законодавства судами всіх ін-
станцій та юрисдикцій і одна-
ковості його застосування. Цей 
суд бере участь у формуванні 
єдиної судової практики шля-
хом надання судам роз’яснень, 
а значить, сприяє належному 
відправленню правосуддя всіма 
судами загальної юрисдикції і 
єдності правового простору.

Одним з основних завдань 
судової влади є правозастосу-
вання, а одним із його завдань – 
однакова практична реаліза-

ція поставлених правових ці-
лей [9, с. 105, 136]. Центром 
правозастосування і є ВСУ, ді-
яльність якого зорієнтована на 
вироблення обов’язкових для 
суддів правових позицій, на 
спрямування судової діяльнос-
ті в законне русло. Це є досить 
вагомою юридичною гаранті-
єю єдиного, законного, обґрун-
тованого і справедливого ви-
конання права. У свою чергу, 
правозастосовна діяльність по-
винна реалізовуватися на базі 
верховенства права, дотриман-
ня якого має вносити елементи 
належного регламентування й 
порядку в суспільні відносини, 
бути засобом їх цивілізованос-
ті [14, с. 35]. Принцип такого 
верховенства насамперед є 
орiєнтиром i керiвною засадою 
для вiдновлення порушено-
го права суб’єктів в ситуацiях, 
коли безпосередньої норми або 
законодавчого акта взагалі бра-
кує або наявний нормативний 
документ суперечить, обмежує 
чи перешкоджає здійсненню їх 
прав i свобод. На практицi тра-
пляються випадки, за яких тi чи 
iншi положення Конституцiї чи 
законiв застосовуються хоча й 
однозначно, але неправильно, 
що порушує право особи на 
справедливий судовий розгляд 
[Див.: 12, с. 172; 15, с. 12]. А 
мета функціонування ВСУ i по-
лягає в тому, щоб такi порушен-
ня мiнiмiзувати. 
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Важливим для розуміння 
ролі та змісту діяльності цього 
Суду є визнання його Основним 
Законом «найвищим» – таким, 
що наділений виключними по-
вноваженнями, оскільки саме 
найвищий орган може й пови-
нен забезпечувати інтеграцію 
всіх судових органів до цілісної 
системи. Ураховуючи міжгалу-
зевий характер організації й ді-
яльності ВСУ [15, с. 134], чинний 
Закон України «Про судоустрій 
та статус суддів» (далі – Закон) 
[19] поклав на цей Суд обов’язок 
забезпечувати однакове вико-
ристання законодавства всіма 
судами загальної юрисдикції 
й усувати неоднозначність у їх 
рішеннях, тим паче у світлі ре-
формування судової системи. 
Це досягається шляхом ана-
лізу судової практики й надан-
ня роз’яснень нижчестоящим 
судам щодо застосування за-
конодавства. Але при цьому 
законодавець дещо звузив про-
цесуальні повноваження найви-
щого судового органу, які були 
одним із механізмів гаранту-
вання єдності судової практи-
ки, позбавивши його касаційних 
повноважень. До таких реформ 
деякі правознавці ставляться 
критично [Див.: 2; 3; 8; 17; 18]. 
Вони зазначають, що саме на 
Верховні суди має бути покла-
дено завдання гармонізації су-
дової практики, тобто досягнен-
ня одностайності застосування 

законодавства для винесення 
справедливого рішення. Ось 
чому співвідношення ВСУ і ви-
щих спеціалізованих судів не 
може бути вирішено на користь 
останніх, бо верховний (касацій-
ний) суд у жодній цивілізованій 
правовій системі не вважається 
зайвою установою, будучи най-
вищою й останньою судовою ін-
станцією [3].

На жаль, не всі правознавці 
схильні поділяти наведену точку 
зору стосовно ролі ВСУ. Серед 
них висловлюються думки, що 
цей Суд хоча і є найвищим су-
довим органом у системі судів 
загальної юрисдикції, хоча й на-
ділений власною компетенцією, 
яка не співпадає з компетенцією 
нижчих ланок, але він не здій-
снює організаційного керівни-
цтва ними, не дає обов’язкових 
для виконання вказівок по кон-
кретних спра¬вах [Див.: 7, с. 20, 
21; 11, с. 424]. Проте з тим, що 
ВСУ в судовій системі не є одним 
з об’єднуючих, консолідуючих 
установ, які повинні забезпечу-
вати одностайність правозасто-
сування, не можна погодитися з 
наступних причин.

По-перше, Конституція 
України визначає цей Суд як 
найвищий і не передбачає ор-
ганізаційного керівництва ним 
нижчестоящими судами. Із цього 
приводу А.Й.Осетинський вдало 
зауважує, що належна реаліза-
ція функції ВСУ щодо гармоні-
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зації в застосуванні законів не 
передбачає жорсткої централі-
зації, так би мовити, замкнення 
судової системи на верховному 
органі, надаючи пріоритет прин-
ципу децентралізації судової 
влади [13, с. 7-14]. Отже, якщо 
в системі судів загальної юрис-
дикції діють 3 різні правові сфери 
на чолі з 3-ма судами касаційної 
інстанції, закон має надати най-
вищому судовому органу коло 
повноважень для ефективного 
вирішення колізій між ними. Біль-
ше того, єдність правозастосу-
вання, тобто судової практики й 
судового тлумачення законів, на 
думку В.І. Анішиної, повинно до-
сягатися не управлінськими, а ін-
телектуально-творчими метода-
ми виокремлення таких підходів, 
які засновувалися б на високому 
професіоналізмі суддів і погли-
бленій спеціалізації їх в окремих 
правових сферах [1, с. 139, 140].

По-друге, ВСУ з визначених 
законом підстав вправі перегля-
дати справи незалежно від їх під-
судності суду будь-якої спеціалі-
зації. Згідно із Законом він має 
ці повноваження у випадку нео-
днакового застосування судами 
(судом) касаційної інстанції од-
нієї й тієї ж норми матеріального 
права в подібних правовідноси-
нах у порядку, передбаченому 
процесуальним законом. Інакше 
кажучи, при виявленні різного 
оперування нормами права су-
дами окремих спеціалізацій пра-

восудність судових рішень пови-
нна гармонізуватися найвищим 
судовим органом у системі судів 
загальної юрисдикції – ВСУ.

Процесуальні повноважен-
ня, спрямовані на досягнення 
одностайності праворозуміння 
і правозастосування, потрібно 
дещо конкретизувати. Так, ком-
петенція ВСУ має стосуватися 
перегляду справи з питань не 
лише неоднаковості застосуван-
ня матеріального права, а й різ-
ного розуміння процесуальних 
норм [17]. Пропонується один з 
пунктів ч. 2 ст. 38 Закону виклас-
ти в такій редакції: Верховний 
Суд України «переглядає спра-
ви з підстав неоднакового засто-
сування судами (судом) касацій-
ної інстанції однієї й тієї ж норми 
права в подібних правовідноси-
нах у порядку, передбаченому 
процесуальним законом» [10]. 
По суті, найвищому суду Украї-
ни законодавцем презентовано 
повноваження змінювати або 
скасовувати рішення вищих спе-
ціалізованих судів [16, с. 31]. 

Із права переглядати (хоч і в 
окремих випадках) рішення су-
дів касаційної інстанції логічно 
випливає норма про наділення 
ВСУ компетенцією на надання 
роз’яснень і рекомендацій усім 
нижчестоящим судам незалежно 
від їх інстанційності і спеціаліза-
ції для дотримання вимоги одно-
стайності в правозастосуванні. 
Таким чином, у процесі судового 
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тлумачення правових норм та 
оперування ними утворюються 
положення нормативного харак-
теру, за допомогою яких можна 
досягти одноманітного й відпо-
відаючого верховенству права 
правозастосування щодо анало-
гічних юридичних фактів. Право-
ві позиції, втілені в рішеннях ВСУ 
та в постановах його Пленуму, 
призначаються для використан-
ня у складних і суперечливих ви-
падках при розгляді численних 
справ. В умовах фрагментар-
ності законодавства й наявності 
в ньому колізій, непоодинокості 
випадків його застарілості й не-
відповідності реаліям життя, а 
також з огляду на динаміку сус-
пільного життя, постанови Пле-
нуму ВСУ дуже часто служать 
єдиним орієнтиром не тільки для 
судів, а й для всіх, хто працює із 
законом, – органів влади, прак-
тикуючих юристів, зрештою, для 
всіх учасників правовідносин.

Необхідність судів нижчо-
го рівня поділяти позиції й до-
тримуватися рекомендацій, ви-
словлених найвищим судовим 
органом у важливих і принци-
пових справах, є цілком логіч-
ною й передбачуваною. Право-
ві акти ВСУ, прийняті найбільш 
кваліфікованими й досвідчени-
ми суддями, систематично уза-
гальнюють практику всієї судо-
вої системи й мають найвищий 
авторитет. Знання змісту таких 
судових актів, повага до них і 

переконаність у їх обґрунтова-
ності, а в деяких випадках і по-
боювання скасування власних, 
якщо вони надійдуть на розгляд 
до вищих судових інстанцій, по-
винні спонукати нижчі суди вра-
ховувати думку останніх при 
прийнятті власних рішень. До 
того ж суди й судді самі мають 
бажати єдності, стабільності, 
правової визначеності судової 
практики. Така необхідність у 
цьому визначає повторюваність 
прийнятого раніше рішення ін-
шими правозастосовцями, що 
сприяє справедливому, розум-
ному й урівноваженому поряд-
ку в правовому просторі [5]. І 
все ж науковці зазначають, що 
рекомендаціям і роз’ясненням 
ВСУ бажано надати статусу 
загальнообов’язковості, адже 
верховні суди зазвичай дають 
прецедентне тлумачення за-
кону й у такий спосіб готують 
підґрунтя для його одностайно-
го застосування всіма судами 
[17]. Іншими словами, можна 
стверджувати, що надання їм 
роз’яснень з питань оперування 
правовими нормами є найбільш 
дійовим засобом недопущення 
судових помилок. 

Неабиякого принципово-
го значення для гарантування 
організаційної єдності судової 
системи й судової практики на-
буває механізм забезпечення 
одностайності правозастосу-
вання, точніше, процедури при-
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йняття роз’яснень. Варіанти 
можуть бути різними. Перший – 
це можливість розширення 
складу Пленуму ВСУ. Значної 
уваги заслуговує пропозиція 
про включення до його складу 
крім суддів ВСУ також голів та 
їх заступників вищих спеціалізо-
ваних судів, а також суддів цих 
судів (чи делегованих представ-
ників). Адже спільна діяльність 
суддів ВСУ і вищих спеціалізо-
ваних судів тільки покращить 
роботу Пленуму і як результат – 
зросте якість відправлення 
правосуддя на засадах верхо-
венства права. Інакше кажучи, 
необхiдно консолiдувати судову 
владу iз затвердженням єдинoго 
координуючогo центру [Див.: 15, 
с. 336; 20, с. 89] – Пленуму ВСУ.

Дещо модифікованою вба-
чається пропозиція правознав-
ців про можливість прийняття 
об’єднаних постанов пленумів 
вищих спеціалізованих судів [5]. 
Подібна практика вже має міс-
це в РФ. Пропонується на зако-
нодавчому рівні закріпити мож-
ливість скликання об’єднаних 
засідань пленумів ВСУ і вищих 
спеціалізованих судів, установи-
ти їх повноваження з виявлен-
ня й винесення на обговорення 
спірних і складних питань судо-
вої практики. Така потреба під-
тверджується вже прийнятими 
постановами, коли положення 
роз’яснень використовуються су-
дами не тільки однієї юрисдикції.

Самостійно вищі спеціалі-
зовані суди не можуть досягти 
одностайності праворозумін-
ня всіма судами, оскільки вони 
відправляють правосуддя у 
справах, що виникають у різ-
них сферах соціального життя, 
тобто діяльність судів спеціалі-
зованих юрисдикцій стосується 
лише частини виникаючих пра-
вовідносин. Цей, умовно кажу-
чи, вузький відомчий підхід до 
правозастосування в певному 
спектрі суспільних відносин і є 
завданням для таких судів. Але 
для досягнення однаковості су-
дової практики і єдності право-
вого простору цього замало.

Вищі спеціалізовані суди уза-
гальнюють практику оперування 
нормами матеріального і проце-
суального закону для забезпе-
чення однакового їх тлумачення 
при вирішенні справ відповідної 
судової юрисдикції. Інакше кажу-
чи, вони вивчають і аналізують 
тільки частину судової практи-
ки –рішення, винесені судами в 
певній правовій сфері. Закон із 
цього приводу встановив таку 
норму: вищі спеціалізовані суди 
дають спеціалізованим судам 
нижчого рівня рекомендаційні 
роз'яснення з питань застосу-
вання законодавства стосовно 
вирішення справ лише відповід-
ної судової юрисдикції (ст. 36). 
Це положення можна прокомен-
тувати словами М.І. Сірого, що 
кожна ланка розглядуваних судів 
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відбиває інтереси не загально-
суспільні, а виключно свого спек-
тра [16, с. 30]. Іншими словами, 
кожен вищий спеціалізований 
суд не втручається в діяльність 
інших судів, він не є достатньо 
обізнаним у проблемних питан-
нях останніх і не має повнова-
жень на надання навіть рекомен-
даційних роз’яснень судам іншої 
спеціалізації. 

Отже, не маючи жодних під-
став сумніватись у компетентнос-
ті вищих спеціалізованих судів 
щодо розгляду справ відповідної 
спеціалізації, можемо з упевне-
ністю констатувати, що ВСУ, як 
авторитетний гарант однакового 
застосування законів усіма суда-
ми загальної юрисдикції, забез-
печує одностайне тлумачення 
закону, виходячи при цьому з ви-
значених Конституцією України й 
відповідними законами спільних 
принципів організації та діяль-
ності судової влади.

Виконання ВСУ зазначеного 
неможливе без постійної, повної 
й об’єктивної поінформованості 
про використання судами поло-
жень чинного законодавства. Ви-
конання ВСУ цієї функції певним 
чином ускладнюється, бо Закон 
не надає найвищому суду ні прав, 
ні обов’язку ознайомлюватися з 
практикою застосування законо-
давства в судах нижчих рівнів, а 
останніх не зобов’язує надсилати 
ВСУ ні відповідних матеріалів су-
дової практики, ні судової статис-

тики. Крім того, Закон не надає 
його Пленуму права визнавати 
нечинними роз’яснення вищих 
спеціалізованих судів, а це, у 
свою чергу, може зумовити існу-
вання різних правових позицій 
різних пленумів з одного й того 
самого питання, що, як правило, 
призводить до неоднозначності 
та плутанини в судовій практиці. 
Цим пояснюється потреба в за-
конодавчому закріпленні права 
ВСУ на одержання від нижчесто-
ящих судів (зокрема, від вищих 
спеціалізованих судів) судової 
практики для її вивчення й ана-
лізу, а також у наданні права ви-
знавати нечинними роз’яснення 
останніх.

Пленум ВСУ надає судам 
роз’яснення на підставі уза-
гальнення лише власної судо-
вої практики. При цьому власної 
практики в нього фактично не 
буде — він уповноважується роз-
глядати справи лише у зв’язку з 
винятковими обставинами, тоб-
то в разі неоднакового викорис-
тання судами (судом) касаційної 
інстанції однієї й тієї ж норми ма-
теріального права у подібних пра-
вовідносинах; при встановленні 
міжнародною судовою устано-
вою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення останньою 
міжнародних зобов'язань при ви-
рішенні справи судом.

Підсумовуючи викладене, 
зазначимо, що діяльність ВСУ 
щодо забезпечення єдності су-
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дової практики має своєю ціл-
лю утвердження верховенства 
права. Ця робота має певні 
взаємопов’язані і взаємодопов-
нюючі елементи – етапи: перше – 
це аналіз судової статистики, 
вивчення й узагальнення влас-
ної судової практики й прак-
тики використання нижчесто-
ящими судами законодавства 
в цивільних, господарських, 
адміністративних, криміналь-
них справах і справах про ад-
міністративні правопорушення; 
друге – виявлення проблемних 
питань застосування судами за-
конодавства; третє – перегляд 
справ з підстав неоднакового 
оперування судами (судом) ка-
саційної інстанції однією й тією 
ж нормою матеріального права 
в подібних правовідносинах у 
порядку, передбаченому проце-
суальним законом; четверте – 
визначення положень, які потре-
бують роз’яснень; п’яте – надан-
ня найвищим судом необхідних 
роз’яснень нижчестоящим су-
дам для забезпечення єдності 
оперування правовими норма-
ми і усунення неоднозначності в 
їх застосуванні. 

Проаналізувавши вищезаз-
начене, можемо стверджувати, 
що роль ВСУ в досягненні од-
ностайності судової практики й 
ефективного функціонування 
судової системи важко пере-
оцінити. Це найвищий судовий 
орган, який має власну широку 
компетенцію, за допомогою якої 
повинно забезпечуватися ста-
більність усієї судової системи 
України. Якість судочинства й 
авторитет останньої визнача-
ються правильним, однаковим 
використанням всіма суддями й 
судами законодавства, без чого 
не може бути права й законнос-
ті, функціонування всієї судової 
системи і взагалі правової дер-
жави. Однастайне оперування 
нормами законів, верховенство 
права мають стати не епізода-
ми, а базовими принципами ді-
яльності судової системи як на-
дійного й останнього охоронця 
свободи й демократії. Проте 
юрисдикцію ВСУ треба розши-
рити, аби він віддзеркалював 
свій конституційний статус най-
вищого судового органу в систе-
мі судів України. 
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РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЕДИНСТВА ПРАВОПОНИМАНИЯ

Юревич И.В.

Исследуется роль Верховного Суда Украины и его влияние на формирование единства 
правопонимания и правоприменения судами всех уровней и всех инстанций. Рассмотрены 
отдельные аспекты его взаимодействия с высшими специализированными судами по вопро-
сам обеспечения единства судебной практики.

Ключевые слова: Верховный Суд Украины, судебная система, единство правопонима-
ния, судебная практика.

THE ROLE OF SUPREME COURT IN SECURING UNITY
OF LAW UNDERSTANDING

Yurevich I.V.

The role of Supreme Court and his infl uence on formation of unity of law understanding and 
law application by all courts is researched in the article. Some aspects of the relationship between 
Supreme Court and the highest specialty courts in questions of securing unity of law practice are 
considered.

Key words: Supreme Court, judicial system, law understanding, law practice.
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ПРИНЦИП СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ 
УКРАЇНИ НА НОВОМУ ЕТАПІ 

СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ
суддів», який схвалено 7 липня 
2010 р. [15] Цей нормативний акт 
містить численні новації щодо 
судоустрою. Предметом нашого 
дослідження є перспективи спе-
ціалізації судової системи Укра-
їни, а завданням – визначення 
конституційних і законодавчих 
передумов становлення принци-
пу спеціалізації в цій системі й 
оптимальних варіантів подаль-
шого його розвитку. 

Дискусія щодо спеціалізації 
судової системи розпочалася 
ще на початкових етапах су-
дової реформи, коли в 1992 р. 
були проголошені її завдання, 
а саме: (1) шляхом ефективно-
го розмежування повноважень 
судових органів гарантувати їм 
самостійність і незалежність від 
впливу законодавчої й виконав-
чої гілок влади; (2) реалізувати 
демократичні ідеї правосуддя, 
опрацьовані наукою і світовою 
практикою; (3) створити таку 
систему законодавства про су-
доустрій, яка забезпечила б не-
залежність судової влади; (4) по-
ступово здійснити спеціалізацію 
судів; (5) максимально наблизи-
ти їх до населення; (6) чітко ви-

Питання перспектив роз-
витку судової системи є дуже 
актуальним у світлі проведен-
ня судово-правової реформи. 
Проблема реформування су-
доустрою останніми роками 
була предметом постійного об-
говорення науковців і практиків 
[См.: 3, с 6-9; 2, с. 7-10;1], роз-
роблювалися численні проекти 
закону про судоустрій, вислов-
лювалися десятки пропозицій 
щодо удосконалення судової 
системи й суміжних інститу-
тів. Про підвищену увагу до неї 
свідчить прийняття за останні 
2 роки 2-х указів Президента 
України: «Про схвалення Кон-
цепції вдосконалення судівни-
цтва для утвердження справед-
ливого суду в Україні відповідно 
до європейських стандартів» від 
10 травня 2008 р. [18], і «Про хід 
реформування системи кримі-
нальної юстиції та правоохорон-
них органів» від 15 лютого 2008 р. 
[12]. У лютому 2010 р. при Пре-
зидентові України була утворена 
Робоча група з питань судової 
реформи [11], результатом діяль-
ності якої стала розробка проекту 
закону «Про судоустрій і статус 
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значити компетенцію різних ла-
нок цієї системи; (7) гарантувати 
право громадянина на розгляд 
його справи компетентним, неза-
лежним і неупередженим судом. 
Пропонувалося також створити 
незалежний Конституційний Суд 
України, (далі – КАСУ) відокрем-
лену систему адміністративних 
судів, а також реформувати сис-
тему військового судочинства [4; 
1992. – № 30. – Ст. 426]. Посту-
пово, крок за кроком ці завдання 
були реалізовані.

Фундаментальну супереч-
ність щодо засад спеціалізації 
вітчизняної судової системи за-
кладено в Конституції України 
(далі – КУ). Частина 1 ст. 125 
КУ закріплює суцільну спеціалі-
зацію цієї системи як принцип її 
організації й функціонування, в 
той час як названа в частинах 
2-4 ст. 125 її структура не узго-
джується з таким принципом. 
Дійсно, підсистема судів загаль-
ної юрисдикції за КУ є 3-ланко-
вою (місцевий суд – апеляційний 
суд – Верховний Суд України), 
в той час як спеціалізованих – 
4-ланковою (місцевий суд – апе-
ляційний суд – Вищий спеціалі-
зований суд – Верховний Суд 
України). Згідно з КУ підсистема 
військових судів входила до су-
дів загальної юрисдикції, хоча 
за всіма ознаками ці суди можна 
вважати спеціалізованими. Така 
неузгодженість породжувала по-
стійні дискусії серед науковців і 

практиків, лунали численні за-
клики «вирівняти» підсистеми 
загальних і спеціалізованих су-
дів шляхом структурних змін. 
Останні ж були б неможливі без 
відповідних доповнень до КУ. 

В указі Президента «Про 
схвалення Концепції вдоскона-
лення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в 
Україні відповідно до європей-
ських стандартів». говориться, 
що спеціалізація має охоплюва-
ти всю систему судів загальної 
юрисдикції, а не лише окрему її 
частину. Із галузевою ознакою в 
межах загальної юрисдикції про-
понується виокремити цивільну, 
кримінальну й адміністративну 
юрисдикцію, а також господар-
ську як різновид цивільної. У 
подальшому – ліквідувати під-
систему господарських судів, 
об’єднавши її з цивільним судо-
чинством. Як бачимо, йдеться 
про повну спеціалізацію судової 
системи за критерієм предмета 
правовідносин. Однак, незро-
зуміло, який позитивний ефект 
може дати роз’єднання судів за-
гальної юрисдикції на цивільні й 
кримінальні, що потребує, крім 
усього, значних матеріальних 
витрат, пошуку відповідних при-
міщень тощо. На нашу думку, 
аналогічного результату можна 
досягти шляхом введення по-
вної внутрішньої спеціалізації 
в загальних судах, створивши 
палати з розгляду кримінальних 
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і цивільних справ, скасувавши 
одночасно господарську юрис-
дикцію, яка на практиці має 
значний рівень матеріального, 
організаційного забезпечення, 
функціонує досить ефективно 
й оперативно. Із цих причин, а 
також через низку політичних та 
організаційних міркувань від да-
ного підходу відмовились. 

Важливу правову позицію 
щодо спеціалізації судів висло-
вив КСУ, вказавши, що «систем-
ний аналіз положень частин 2–4 
ст. 125 і п. 8 ч. 3 ст. 129 Конститу-
ції засвідчує, що побудова сис-
теми судів загальної юрисдикції 
узгоджується зі стадіями судо-
чинства, відповідними формами 
провадження (зокрема, в апе-
ляційній і касаційній інстанціях). 
За змістом цих положень апеля-
ційною інстанцією названі апе-
ляційні суди, а касаційне про-
вадження може здійснюватись у 
відповідних судах, закріплених у 
ст. 125 КУ. Внутрішня організація 
й порядок діяльності судових ор-
ганів, повноваження й кількість 
судових інстанцій, склад суду 
при відправленні правосуддя 
тощо на підставі конституційних 
засад судоустрою й судочинства 
визначаються виключно зако-
ном згідно з п. 14 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституції» [14].

Цим Рішенням КС закріпив 
важливе правило: судочинство 
має здійснюватися відповідно до 
передбачених КСУ стадій (роз-

гляд справи по суті, апеляція, 
касація). При цьому для кожної 
зі стадій має бути утворений від-
повідний рівень (ланка) судової 
системи. 

Свою правову позицію КСУ 
підтвердив і розширив і в іншо-
му Рішенні – по справі за кон-
ституційним поданням 46 на-
родних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення понять 
«найвищий судовий орган», «ви-
щий судовий орган», «касаційне 
оскарження», які містяться у 
статтях 125 і 129 КУ. Аналізую-
чи проблему повторної касації 
рішень вищих спеціалізованих 
судів у Верховному Суді України 
(далі – ВСУ), яка існувала відпо-
відно до Закону «Про судоустрій 
України» від 7 лютого 2002 р., 
коли за низкою обставин ВСУ 
переглядав рішення вищих спе-
ціалізованих судів, КСУ дійшов 
наступних висновків. По-перше, 
визначення в п. 8 ч. 3 ст. 129 
КУ як однієї з основних засад 
судочинства «забезпечення … 
касаційного оскарження рішен-
ня суду» в системному зв’язку з 
положеннями ч. 1 ст. 8 і ст. 125 
КУ означає лише одноразове ка-
саційне оскарження й перегляд 
рішення суду. Законом можуть 
бути передбачені й інші форми 
оскарження й перегляду рішень 
судів загальної юрисдикції. По-
друге, закріплення в ч. 3 ст. 125 
КУ вищих судів як вищих судо-
вих органів спеціалізованих су-
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дів означає, що вищі суди здій-
снюють на підставах і в межах, 
установлених законами про су-
дочинство, повноваження суду 
касаційної інстанції стосовно рі-
шень відповідних спеціалізова-
них судів. По-третє, визначення 
в ч. 2 ст. 125 КУ найвищим судо-
вим органом ВСУ в системі судів 
загальної юрисдикції означає, 
що конституційний статус цього 
Суду не передбачає наділення 
його законодавцем повноважен-
нями суду касаційної інстанції 
щодо рішень вищих спеціалізо-
ваних судів, які реалізують по-
вноваження останньої [13].

Як бачимо, КСУ послідовно 
обстоює висловлену в науковій 
юридичній літературі позицію, 
згідно з якою в побудові судо-
вої системи належить дотриму-
ватися принципу «одна судова 
ланка-одна судова інстанція» 
[9, с. 135], тобто вищий спеціа-
лізований суд має бути єдиною 
касаційною інстанцією у спеціа-
лізованому судочинстві. Однак 
формулювання чинного зако-
нодавства на момент видання 
Рішення КСУ були такі, що ВСУ 
де юре не був судом касаційної 
інстанції щодо спеціалізованих 
юрисдикцій (він був ним лише 
де факто). Оскільки найвищий 
судовий орган на той момент 
переглядав рішення вищих спе-
ціалізованих судів у порядку 
виключного провадження, яке 
можна віднести до «інших форм 

оскарження й перегляду рішень 
судів загальної юрисдикції», як 
рекомендував у Рішенні КСУ. 
Ось чому до набуття чинності 
зазначеного Закону ВСУ продо-
вжував переглядати рішення ви-
щих спеціалізованих судів. Фак-
тично ж Вищий господарський 
суд України після опублікування 
вказаного Рішення КСУ припи-
нив передавати справи до ВСУ 
для перегляду, а на його сай-
ті було розміщено оголошення 
про остаточність рішень Вищо-
го господарського суду України 
й неможливість їх подальшого 
оскарження, що йшло всупереч 
із чинною на той момент редак-
цією ГПК України. Однак названі 
неузгодженності між судовими 
установами мали суто політичне 
забарвлення. 

Усі точки над «і» було роз-
ставлено з прийняттям назва-
ного Закону. Якщо в чинному 
Законі «Про судоустрій України» 
принцип «одна судова ланка = 
одна судова інстанція» щодо 
оскарження рішень судів дотри-
мано не було, то в новому Законі 
автори зробили спробу якомога 
повніше реалізувати цю засаду. 

Відповідно до ст. 17 цьо-
го Закону, який визначив види 
судів загальної юрисдикції, їх 
система за КУ будується за 
принципами територіальності, 
спеціалізації й інстанційності. 
Цю систему складають суди: (а) 
місцеві, (б) апеляційні, (в) вищі 
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спеціалізовані і (г) Верховний 
Суд України, який є найвищим 
судовим органом у системі судів 
загальної юрисдикції. Вищими 
судовими органами спеціалі-
зованих судів є відповідні вищі 
спеціалізовані суди. Така струк-
тура судоустрою формально 
узгоджується з тією, що діяла до 
прийняття цього Закону, яким за-
пропоновано створити ще один 
вищий спеціалізований суд – 
Вищий спеціалізований суд з 
розгляду цивільних і криміналь-
них справ, а повноваження ВСУ 
суттєво звужуються. Крім того, 
скасовуються військові суди з 
відповідною передачею справ 
і повноважень судам загальної 
юрисдикції. Отже, втілено підхід 
до суцільної спеціалізації судової 
системи. Розглянемо, наскільки 
повно ця засада дотримується. 

Статтею 18 Закону запро-
ваджується принцип спеціалі-
зації судів загальної юрисдикції, 
які спеціалізуються на розгляді 
цивільних, кримінальних, гос-
подарських, адміністративних 
справ, справ про адміністратив-
ні правопорушення. До того ж, 
у цих судах може існувати спе-
ціалізація суддів з розгляду кон-
кретних категорій справ.

Уже з першого погляду стає 
зрозуміло, що спеціалізація в су-
довій системі дотримується не в 
повному обсязі. По-перше, для 
судів загальної юрисдикції в ре-
дакції ст. 18 Закону вона здійсне-

на згідно з чинними в Україні про-
цесуальними кодексами (ЦПКУ, 
КПКУ, ГПКУ, КАСУ і КУпАП), а 
значить, і видів проваджень. Од-
нак зауважемо, що організаційно 
в Україні існують окремі госпо-
дарські й адміністративні суди, а 
суди загальної юрисдикції здій-
снюють провадження у справах 
цивільних, кримінальних та про 
адміністративні правопорушен-
ня. Отже, закон не реалізував 
інституціалізації спеціалізованих 
проваджень. По-друге, згідно із 
Законом на рівні першої й апе-
ляційної інстанцій спеціалізація 
відбуватиметься шляхом поділу 
судів на місцеві (й апеляційні) 
господарські, адміністративні й 
суди загальної юрисдикції, а на 
рівні касаційної інстанції буде 
утворено Вищий спеціалізований 
суд з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ (на додаток до 
Вищих адміністративного і госпо-
дарського судів), тобто різниться 
організаційна спеціалізація судів 
відбудеться на різних рівнях су-
дової системи. А на найвищому 
рівні ВСУ – спеціалізації взагалі 
не буде з огляду на пленарний 
режим роботи цього Суду і спе-
цифіку виконуваних ним повно-
важень. По-третє, не дотримано 
логіки поділу судів на різні юрис-
дикції, оскільки в одному суді по-
єднано кримінальне й цивільне 
провадження по справах, які за 
своєю природою абсолютно різ-
ні. І по-четверте, формулювання 
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ст. 18 Закону є таким, що перелік 
спеціалізованих юрисдикцій є за-
критим, тобто не передбачається 
утворення інших видів судових 
проваджень, інших спеціалізова-
них судів. 

До позитивів нового Закону 
можна віднести можливість за-
провадження спеціалізації суд-
дів з розгляду конкретних кате-
горій справ, що дає підстави для 
створення різноманітних колегій 
і спеціалізованих судових скла-
дів у судах загальної юрисдикції. 

Якими ж вбачаються пер-
спективи розвитку спеціалізації 
судів в Україні? У науковій юри-
дичній літературі зустрічають-
ся пропозиції щодо утворення 
судів трудових, земельних, сі-
мейних, патентних, по справах 
неповнолітніх, по захисту прав 
інтелектуальної власності та ін. 
Широка зовнішня спеціалізація 
судової системи має як своїх 
прихильників, так і опонентів. 
Так, В.В. Єршов наводить такі 
аргументи проти широкої судо-
вої спеціалізації: поділ «третьої» 
влади за горизонталлю на різні 
самостійні судові системи при-
зведе до (а) ослаблення судової 
влади, (б) порушення рівності 
прав громадян перед законом, 
(в) утворення громіздкої, витрат-
ної й заплутаної судової систе-
ми, (г) ускладнення вирішення 
кадрової проблеми в судах. Єди-
на ж загальна судова система, 
до компетенції якої належать 

усі без винятку спори фізичних 
і юридичних осіб, відповідає за-
вданню організації ефективного, 
простого, доступного, відносно 
недорогого суду, який відповідає 
світовому й вітчизняному досві-
ду, має основну правову мету – 
розгляд спорів відповідно до 
матеріальних законів у межах 
визначених процесуальним за-
конодавством правил [6]. Специ-
фіка різних категорій справ може 
бути врахована через введення 
в судах спеціалізації, утворення 
спеціальних складів на загаль-
них принципах, визначених КУ. 
А. Д. Бойков також наголосив на 
тому, що суцільна спеціалізація 
судів містить приховану загрозу 
розшатування судової системи, 
а також підкреслив можливість 
повернення до надзвичайних 
судів [3, с. 103]. 

Прихильники утворення спе-
ціалізованих судів традиційно 
наводять 3 основні доводи: (а) 
специфіка предмету правового 
регулювання, (б) наявність про-
цесуальних особливостей спра-
ви і (в) необхідність спеціально 
підготовлених фахівців у певній 
сфері [19, с. 6]. В.В. Сердюк від-
значав, що спеціалізовані суди 
можуть створюватися у випад-
ках, коли це викликано специ-
фікою судових справ залежно 
від характеру правовідносин та 
особливостей правового стату-
су суб�єктів судочинства [16, с. 
150]. 
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Існують певні уніфіковані 
принципи, які варто враховувати 
під час проведення спеціалізації 
[2]. По-перше, вона має бути ро-
зумною – не дуже вузькою й не 
дуже широкою. Юриспруденція – 
галузь, де надмірна вузькість 
знань становить не меншу загро-
зу, як і поверхове всезнайство. 
При виборі оптимального рівня 
спеціалізації керівним має бути 
такий основний критерій: вона 
повинна сприяти максимально 
ефективному відправленню пра-
восуддя і якісному розгляду судо-
вих справ. По-друге, спеціаліза-
цію варто провадити, як правило, 
за ознакою матеріально-право-
вих відносин. Це зумовлено тим, 
що система права (і відповідно, 
система юридичних знань) по-
діляється на галузі, підгалузі й 
інститути в першу чергу за пред-
метом правового регулювання. 
Водночас треба враховувати, що 
інші чинники теж можуть вплину-
ти на судову спеціалізацію. По-
третє, організація судової влади 
на засадах розумної спеціаліза-
ції обов’язково супроводжувати-
меться виникненням питань, які 
потребують вирішення. Їх поява 
свідчить не про помилковість ре-
алізації принципу спеціалізації, 
а про природні процеси вдоско-
налення судової системи. Ефек-
тивність даного процесу залежа-
тиме насамперед від виявлення і 
розв’язання проблем, що поста-
нуть при цьому.

Проаналізуймо дані судової 
статистики за 2008–2009 рр., 
щоб уявити перспективи роз-
витку спеціалізованих судів. 
У 2009 р. вперше за останній 
час спостерігається різке змен-
шення кількості справ і матері-
алів, що надійшли на розгляд 
до місцевих і апеляційних судів 
загальної юрисдикції: до судів 
першої інстанції – близько 6 
млн справ і матеріалів (для по-
рівняння: 2008 р. – майже 10 
млн.) Це пов’язано зі змінами в 
законодавстві, якими посилено 
відповідальність за порушення 
Правил дорожнього руху (Закон 
України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо вдосконалення регулю-
вання відносин у сфері забезпе-
чення безпеки дорожнього руху» 
від 24.09.2008 р.) [5; 2009. – 
№ 10-11. – Ст. 137]. Унаслідок 
цього відбулося скорочення об-
сягу справ про адміністративні 
правопорушення, а саме справ 
про порушення діючих на тран-
спорті правил.

У 2009 р. в провадженні міс-
цевих загальних судів перебу-
вало 2209,6 тис. позовних заяв, 
заяв, скарг, подань, клопотань, які 
розглядаються в порядку цивіль-
ного судочинства (майже стільки 
у 2008 р. 2222,7 тис.). Серед роз-
глянутих цивільних справ позо-
вного провадження переважну 
більшість, як і раніше, станови-
ли спори, виникаючі з договорів 
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(38,3%), із сімейних правовідно-
син (25,6%), житлових правовід-
носин (9,1%), спори про право 
власності та інші речові права 
(8,2%), а серед справ окремого 
провадження – про встановлен-
ня фактів, що мають юридичне 
значення (56,9%). Отже, може-
мо зробити висновок, що немає 
потреби в судовій спеціалізації з 
різних видів цивільних справ. 

 Виділення кримінальних су-
дів в окрему судову підсистему 
теж викликає сумніви, оскільки 
число розглянутих ними справ 
незначне порівняно із загальною 
кількістю розглянутих справ (5,8% 
у 2008 р. і 11,7% у 2009 р.). У кри-
мінальному судочинстві перева-
жають злочини проти власності 
(80,3 тис. справ), що становить 
майже третину від загальної кіль-
кості справ. Більше половини цих 
злочинів (44,8 тис.) – це крадіжки.

Значне число кримінальних 
справ, що знаходилися на роз-
гляді судів, становлять справи 
про злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або пре-
курсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення – 45,6 тис. 
(19,5%), злочини проти життя і 
здоров’я особи – 21 тис. (9%), 
проти безпеки руху й експлуата-
ції транспорту – 15 тис. (6,4%), 
проти виборчих, трудових та ін-
ших особистих прав та свобод 
людини і громадянина – 13,2 
тис. (5,7%), проти громадського 

порядку й моральності – 10,5 
тис. (4,5 %). Отже, доцільнішою 
вбачається спеціалізація суддів 
з кримінальних справ (у формі 
створення судових палат) і щодо 
різних видів злочинів. 

Розглянемо питання діяль-
ності господарських та адміні-
стративних судів. У 2009 р. на 
розгляді місцевих господар-
ських судів знаходилося 194,1 
тис. господарських справ, роз-
глянуто 146,2 тис. справ, з яких 
з ухваленням рішення розгляну-
то 111,5 тис., у тому числі 81,4 % 
із задоволенням позову. У їх 
структурі переважать (99,7 тис.) 
майнові спори про виконання 
господарських договорів (68 %). 
Серед загальної кількості май-
нових спорів більше половини 
(65,6%) – щодо розрахунків за 
продукцію, товари й послуги. 
Зберігається позитивна тенден-
ція з приросту справ зі спорів 
про укладення, зміну, розірвання 
договорів і визнання їх недійсни-
ми. У 2009 р. їх число зросло на 
5,6% і становить 13,6 тис. справ. 
На 13,5% скоротилася кількість 
справ про банкрутство. 

Окружні адміністративні суди 
розпочали роботу з 2007 р. У 
2008 р. ними розглянуто 568,9 
тис. справ і матеріалів, а вже у 
2009 р. – понад 1,5 млн. справ. 
Отже, спостерігається явна тен-
денція зростання (у 2,7 рази), що 
зумовлено надходженням вели-
кої кількості тихпозовних заяв, де 
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відповідачем є Пенсійний фонд 
України (в основному про стяг-
нення недоплаченої щомісячної 
державної соціальної допомоги 
«дітям війни»).

Що стосується матеріалів 
про адміністративні правопору-
шення, то раніше вони перева-
жали в структурі справ по пер-
шій інстанції (66,6%), а тепер їх 
частка становить – 27 %. Проте 
серед справ, що переглядають-
ся в апеляційному порядку, зна-
чну частину займають справи 
адміністративного судочинства 
(у 2009 р. – 72 %, що вдвічі біль-
ше порівняно з 2008 р. – 37%). 

Безперечною перевагою 
спеціалізованих судів (окрім спе-
ціальних правил судочинства) 
є зменшення навантаження на 
суддів загального суду, яке в се-
редньому у 2006 р. становило 
138 справ і матеріалів, у 2007 р. – 
160, у 2008 р. – 178,7 . У 2009 
р. цей показник суттєво змен-
шився до числа 102,7. Серед-
ньомісячне надходження справ 
до окружних адміністративних 
судів становить 45,9 справ на 
одного суддю (2008 р. – 78,1). У 
господарських судах цей показ-
ник у 2008 р. склав 27 справ, у 
2009 р. – 26. Зрозуміло, що при 
такому навантаженні (в цілому 
вдвічі-втричі меншому, ніж у за-
гальних місцевих судах) поліп-
шується якість розгляду справ 
суддями й оперативність їх вирі-
шення [Див.: 7, с. 36–38; 10]. 

Отже, можна відзначити, що 
на сьогодні немає об’єктивних 
підстав для розвитку подальшої 
спеціалізації судів за предме-
том відання. Більше того, Закон 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» фактично закрив шлях 
до подальшого розширення спе-
ціалізації судів, установивши 
закритий перелік судів судової 
юрисдикції. Нагадаємо, що згід-
но з ч. 1, 2 ст. 19 Закону «Про су-
доустрій України» в системі судів 
загальної юрисдикції утворюють-
ся загальні і спеціалізовані суди 
окремих судових юрисдикцій, до 
яких належать господарські, ад-
міністративні та інші суди, визна-
чені як спеціалізовані. Інакше ка-
жучи, формулювання Закону, що 
втратило чинність, було більше 
вдалим, оскільки давало можли-
вість для утворення нових спеці-
алізованих судів. 

Існує ще одна проблема, 
пов'язана з принципом спеціалі-
зації судів і суддів. Відповідно до 
пп. 4 і 5 ст. 127 КУ суддями спе-
ціалізованих судів можуть бути 
особи, які мають фахову підго-
товку з питань їх юрисдикції. Ці 
судді відправляють правосуддя 
лише колегіально. Додаткові 
вимоги до окремих категорій 
останніх щодо стажу, віку , їх 
професійного рівня встановлю-
ються законом. 

Указана конституційна нор-
ма не знаходить свого практич-
ного втілення з часу прийняття 
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КУ. По-перше, законодавчо не 
визначено перелік фахівців, які 
мають право брати участь у роз-
гляді певних категорій справ. До 
речі, слушною є розробка пере-
ліку тих із них, які мають право 
брати участь у судах різної спе-
ціалізації, а також установлення 
рівня кваліфікаційних вимог до 
цих суддів. По-друге, фахівці, 
які не є юристами за спеціаль-
ністю, перед участю у судовому 
розгляді справи мають пройти 
певну юридичну підготовку. Їм 
належить вивчити основи судо-
устрою, порядок провадження 
в судах, у яких вони братимуть 
участь у складі колегії суддів, 
основи організації діловодства 
в цих судах. Механізму такої 
підготовки не розроблено. На 
наше переконання, після про-
ведення судової реформи цю 
підготовку повинна здійснювати 
Академія суддів як центр освіти 
й підвищення кваліфікації суд-
дів і працівників апарату суду. 
По-третє, процесуальне зако-
нодавство не містить механізму 
залучення вказаних осіб до від-
правлення судочинства. У якос-
ті кого вони братимуть участь 
у розгляді справи? Чи будуть 
вони мати статус професійних 
суддів? Принаймні, положення 
КУ сформульовані так, що тре-
ба розуміти, що ці особи мають 
брати участь у розгляді справ 
на рівні із суддями у складі від-
повідних колегій. Відповідно й 

законодавство про судоустрій 
зобов’язано передбачити статус 
суддів спеціалізованих судів, 
які не є фаховими юристами, з 
наданням їм усіх гарантій діяль-
ності, передбачених для суддів. 
І нарешті, слід розробити меха-
нізм набуття цими особами ста-
тусу суддів і звільнення з посад.

 Як вбачається, всі порушені 
питання треба вирішувати в про-
цесі нового етапу судово-право-
вої реформи. У спеціалізованих 
судах мають з'явитися судді-еко-
номісти (в господарських судах), 
судді-управлінці (в адміністра-
тивних), судді-психологи й суд-
ді-педагоги (для розгляду справ 
неповнолітніх), що значно підви-
щить рівень фахової підготовки 
відповідних судових складів. 

Підсумовуючи викладене, 
можемо зробити висновок, що 
на сучасному етапі об’єктивної 
потреби в проведенні подальшої 
зовнішньої спеціалізації судової 
системи України за предметним 
критерієм немає. Більш перспек-
тивним і економічним видиться 
розвиток та урізноманітнення 
спеціалізації суддів, особливо на 
рівні місцевого загального суду. 
При цьому можна застосовува-
ти принцип ротації суддів одно-
го суду, коли за спливом певного 
проміжку часу (2─3 роки), зміню-
вати їх спеціалізацію. Цей при-
йом має бути спрямований на 
підтримку високого рівня компе-
тентності цих фахівців. 
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Силантьева Э.Е.

Автор анализирует содержание и реализацию принципа специализации в судебной 
системе Украины на оснований Конституции Украины, законодательства о судоустройстве. 
Обращается отдельное внимание на проблемные аспекты реализации принципа специали-
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УДК 340.12 Р.І. Панчишин, здобувач
при кафедрі теорії та історії держави і права

 Львівський державний університет внутрішніх справ

ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 
В РОЗРІЗІ ЗНАННЯ ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРАВА 
ТА ЛЮДСЬКОГО ІНДИВІДА

Широта й періодичність опе-
рування терміном «особистість» 
і похідними від нього на побуто-
вому рівні, з одного боку, і бага-
тозначність його використання в 
різноманітних суспільних науках 
– з другого, об’єктивно вимага-
ють чіткішого визначення цього 
поняття. У нагромадженому ві-
тчизняною соціально-гуманітар-
ною наукою величезному масиві 
знань про особистість сьогодні 
по-новому не тільки висвітлюють-
ся нагальні проблеми її розвитку, 
а й постає низка нових запитань. 
Останніми роками імпліцитно пе-
ребудовується й сам процес ви-
вчення особистості, з’являються 
нетрадиційні концептуальні під-
ходи до нього. Усі ці зміни вима-
гають від учених їх ґрунтовного 
наукового осмислення, особливо 
в контексті сучасної техногенної 
цивілізації [1, c. 124]. 

Тема особистості активно 
набуває широкого обговорен-
ня у вітчизняній філософсько-
правовій думці кінця XX – по-
чатку ХХІ ст.  (Я.І. Гилинський, 

В.С. Нерсесянц, С.С. Сливка та 
ін.). До того часу вітчизняних фі-
лософів цікавили здебільшого 
«великі люди» та їх роль в іс-
торії, культ особи. Чомусь учені 
були переконані, що звичайний, 
пересічний індивід не мав і не 
може мати власної особистості. 
Етнічне самовизначення інди-
відів, безпосередність їх життя 
в етнічному середовищі вважа-
лося неодмінною й достатньою 
умовою буття. Ніхто не звертав 
уваги на існування, так би мо-
вити, ще якоїсь там особистості 
людського індивіда. Проте при-
скорення цивілізаційних проце-
сів, становлення індустріально-
го суспільства, посилення вимог 
техніки й технологій до людей 
все ж таки примусили визнати 
особистістю кожного трудівника, 
кожного людського індивіда. Усе 
це сприяло виникненню низки 
теоретичних і практичних про-
блем особистого й суспільного 
життя людей. Для осмислення 
цих проблем використовувались 
усі засоби соціології, психології, 
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кібернетики, етики, естетики, фі-
лософії та права. Але наявні на 
той час догматичні рамки науко-
вих досліджень не давали змо-
ги всебічно і грунтовно вивчати 
проблематику особистості, хоча 
чимало науковців намагалися 
це робити [9, c. 79]. 

З огляду на наведене ме-
тою даної публікації, обрано 
з`ясування сутності людської 
особистості в межах правової 
науки про природу людини – 
юридичної антропології. 

На думку провідних фахів-
ців юридична антропологія – це 
наука про людину як соціальну 
істоту в її правових проявах, ви-
мірах, характеристиках. Вона 
вивчає правові форми громад-
ського життя людей від старо-
вини до сьогодення. Досить при-
вабливою видається позиція й 
тих фахівців з філософії права, 
які переконують, що юридична 
антропологія має досліджувати 
антропологічні засади права, 
поняття «правова людина», пра-
ва людини як вираження осо-
бистісної цінності права, про-
блеми статусу інституту прав 
людини в сучасному суспільстві, 
права людини в конкретному со-
ціумі, співвідношення особис-
тості і права, спосіб і структуру 
буття людини як суб’єкта права 
або ж право як спосіб людсько-
го буття. Близькою (але більш 
виваженою) вбачається теорія, 
згідно з якою предметом юри-

дичної антропології є закономір-
ності правового буття людини в 
об’єктивно існуючій норматив-
ній системі (система соціаль-
них регуляторів поведінки, по-
зитивне право). Це отримує свій 
зовнішній прояв у можливості 
(суб’єктивне право) та необхід-
ності (суб’єктивний обов’язок) 
певної поведінки індивіда [10, c. 
124]. Таке тлумачення охоплює 
як об’єктивне, так і суб’єктивне 
право, долучає юридичну антро-
пологію до правових наук.

Суттєвим є те, що для юри-
дичної антропології важливим є 
виявлення закономірностей не 
права взагалі, а співвідношення 
і взаємозв’язку людини і права, 
а на цій підставі – прогнозуван-
ня основних тенденцій розвитку 
права як однієї з форм людсько-
го буття.

Останнім часом у вітчиз-
няній науковій літературі про-
стежується розмежування по-
нять «юридична антропологія» 
й «антропологія права» (філо-
софсько-правова антропологія). 
Остання розглядається як роз-
діл філософії права, що за допо-
могою методології, заснованої 
на філософсько-антропологіч-
ному та деяких інших концепту-
альних підходах, вивчає людину, 
її потреби, інтереси, специфічні 
юридичні властивості як пра-
вової iстоти, з’ясовує сутність, 
природу біосоціального індивіда 
з метою встановлення зв’язків 
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між розумінням людиною її прав 
і правом як соціальним явищем, 
розкриваючи в такий спосіб за-
кономірності, що входять у пред-
мет філософії права.

Як видається, дослідження 
призначення й соціальної ролі 
того чи іншого інституту до-
цільно здійснювати через при-
зму його бажаних можливостей, 
тобто функцій. Переходячи до 
аналізу функцій юридичної ан-
тропології як науки, з’ясуємо 
спочатку вихідну етимологію 
цього поняття, яке в науковому 
обігу може мати різні значення. 
У філософії функцією прийнято 
вважати зовнішній прояв влас-
тивостей певного об’єкта в кон-
кретній системі відносин [2, c. 
276]. Найчастіше це поняття ви-
користовується для позначення 
провідних, найважливіших для 
соціальної системи визначаль-
них процесів, які здійснюються 
всією системою загалом. Отже, 
функції юридичної антропології, 
виражаючи її найсуттєвіші риси, 
спрямовані на здійснення осно-
вних завдань, які вона ставить 
перед собою на певному етапі 
розвитку. Система функцій зу-
мовлена предметом, цілями й 
системою завдань науки, які 
перебувають у діалектичній вза-
ємозалежності. Саме тому не-
обхідно уточнити статус, об’єкт 
і предмет юридичної антропо-
логії. Доводиться констатувати, 
що позиції науковців щодо цього 

питання різні. Одні  розгляда-
ють юридичну антропологію як 
окрему науку [4, с. 23], другі – як 
самостійний науковий напрямок 
дослідження в межах філософії 
права [8, c. 184], інші – як між-
дисциплінарний науковий на-
прямок [6, c. 67].

Вивчення функцій юридич-
ної антропології – актуальне за-
вдання, зумовлене низкою прак-
тичних і теоретичних чинників. 
Оскільки функціональний ана-
ліз дозволяє виявити практичну 
значущість предмета, можемо 
припустити, що дослідження 
згаданих функцій допоможе зро-
зуміти практичне значення юри-
дичної антропології й визначити 
її статус у системі юридичних 
наук. Доцільність і своєчасність 
звернення до названої пробле-
ми зумовлено ще й тим, що в 
останні роки антропологічні про-
блеми права почали інтенсив-
но вивчатися вітчизняними на-
уковцями. У сучасній філософії 
права зафіксовано твердження, 
згідно з яким юридична антро-
пологія виконує світоглядну, 
методологічну, відображально-
інформаційну, аксіологічну й ви-
ховну функції. 

Усі ці названі функції збіга-
ються з функціями філософії 
права, але не тотожні їм, оскіль-
ки наповнюються змістом і спе-
цифікою, спричиненою власним 
предметом і завданнями, зу-
мовленими антропоцентричною 
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зорієнтованістю юридичної ан-
тропології. Крім того, запропоно-
ваний підхід не відбиває належ-
ним чином того, якою наукою 
постає юридична антропологія: − 
теоретичною чи практичною. У 
цьому аспекті слід зазначити, 
що такий відомий фахівець з 
юридичної антропології, як О.І. 
Ковлер, розглядаючи науковий 
і прикладний характер цієї нау-
ки, не виділяє чітко її функції [3, 
с. 157]. Як бачимо, в науковій 
думці акцентується увага на при-
кладному характері юридичної 
антропології. На противагу цьо-
му цікавою вбачається позиція 
О.О. Пучкова, який функції юри-
дично-антропологічного знання 
поділяє на дискурсивні, які ре-
алізуються в наукових сферах, 
і практичні, головний напрямок 
яких − соціальна сфера, зако-
нотворчість, юридична практика 
в широкому смислі [5, c.25]. Ко-
ротко на них зупинимося.

До дискурсивних належать 
діагностична, прогностична, со-
ціо-контрольна, трансляційна й 
аксіологічна функції. Діагностич-
на полягає: (а) у виявленні сту-
пеня відповідності текстів права, 
правової науки, правових поло-
жень і правової діяльності смис-
лам юридично-антропологічного 
знання щодо ступеня відповід-
ності біопсихофізичним констан-
там людини, її сутності, свободи, 
моральності; (б) у створенні тео-
ретичної моделі законодавства, 

правової системи, які в загаль-
них рисах, фундаментальних 
принципах стверджували б мо-
тивацію суб’єктів права стосов-
но збереження різноманітних 
актів і форм життя тощо. Ана-
лізуючи зміст цієї функції, звер-
німо увагу на те, що її викорис-
тання дасть можливість виявити 
окремі сигнали порушення онто-
логічних підвалин людини пра-
вовим регулюванням. На нашу 
думку, усвідомлення й реалі-
зація практично-прикладного 
характеру юридичної антропо-
логії у найбільш перспективній 
та оптимальній формі можлива 
якраз у вигляді юридично-антро-
пологічної експертизи. Відповід-
но, діагностична функція є дис-
курсивно-практичною.

Прогностична функція юри-
дично-антрополічного знання 
полягає у проектуванні на-
слідків, які можуть настати при 
реалізації тих чи інших нор-
мативно-правових та індиві-
дуально-правових актів. При 
побудові прогнозу юристу-ан-
тропологу потрібно відповісти 
на низку запитань, наприклад, у 
чому полягатиме майбутній стан 
(фізичний, психічний, духовний) 
людини як суб’єкта права, якщо 
вона потрапляє у сферу право-
вого регулювання цього рішен-
ня, та ін. Ця функція може вияв-
лятися й у тому, щоб з’ясовувати 
правові тенденції в суспільстві, 
створювати людині можливос-
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ті вибору вектора поведінки в 
межах правового поля. Слід 
також зазначити, що проблема 
прогнозування у праві протягом 
тривалого часу залишається 
недостатньо дослідженою, по-
требуючою ґрунтовного аналізу. 
До того ж, прогнозування мож-
ливе лише на підставі систем-
но-функціонального аналізу та 
юридично-антропологічної екс-
пертизи. Отже, прогностична 
функція тісно пов’язана із діа-
гностичною.

Соціоконтрольна функція 
постає як чинник впливу антро-
пологічного знання на правову 
науку, правотворчість, правозас-
тосування. Мета такого впливу 
полягає в підпорядкуванні іде-
ям і цінностям юридичної ан-
тропології свідомості вчених, 
політиків, законодавців, iнших 
учасників правотворчого і пра-
возастосовного процесу для за-
безпечення соціального поряд-
ку, заснованого на iдеї поваги до 
особистості, на визнанні її різно-
бічних інтересів. Соціоконтроль-
на функції спричиняє вплив на: 
(а) наукове обґрунтування, вибір 
і використання санкцій у праві та 
юридичній практиці; (б) суспіль-
ну думку з приводу тих чи інших 
правових рішень; (в) юридичну 
доктрину; (г) діяльність соціаль-
них інститутів (правозастосуван-
ня, правотворчості). Розглядува-
на функція ґрунтується на ідеях 
правового плюралізму, правової 

акультурації, які на початку 3-го 
тисячоліття характеризують сві-
тові правові процеси.

Трансляційна функція антро-
пологічного знання знаходить 
свій прояв: (а) переоцінці понять, 
концепцій, теорій юридичної, со-
ціальної й культурної антрополо-
гії та інших наук у правознавстві 
шляхом використання формалі-
зованих засобів антропології при 
розв’язанні окремих наукових за-
вдань; (б) iнкорпорації формаль-
них засобів (понять, парадигм) 
соціальної, культурної, юридич-
ної антропології в правознавстві 
з метою нового ракурсу дослі-
дження. До того ж трансляція 
може здійснюватися не лише від 
соціальної, культурної, юридич-
ної антропології в право, а й на-
впаки [7, с. 11-14].

І, нарешті, останньою дис-
курсивною функцією постає ак-
сіологічна, про яку вже йшлося 
раніше. 

З огляду на наведене слід 
підкреслити цінність самого юри-
дично-антропологічного знання. 
Оскільки модусом, критерієм іс-
тинності в юридичній антропо-
логії постає людина, її сутнісні 
властивості, форми правового 
буття, юридично-антропологічне 
знання є й залишатиметься  цін-
ним і потрібним не лише науков-
цям, й пересічним громадянам, 
які прагнуть захистити свої пра-
ва і свободи, знайти оптимальні 
правові форми буття.
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ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИ В РАЗРЕЗЕ ЗНАНИЯ 
О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРАВА 

И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНДИВИДА
Панчишин Р.И.

Статья посвящена анализу человеческой личности с учетом науки юридической антропо-
логии, ее структуры и функций, а также классических и современных парадигмальных подходов.
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LEGAL ANTHROPOLOGY FUNCTIONS IN THE ASPECT OF KNOWLEDGE 
OF RELATIONSHIPS BETWEEN LAW AND THE HUMAN PERSON
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The article is devoted to the analysis of the human person through the prism of science legal 
anthropology, namely: through the prism of its structure and functions, taking into account the 
classical and modern парадигмальні approaches.

Key words: anthropology, law, an individual, a person, a personality.
Надійшла до редакції 15.06. 2011 р.
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України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВА НА НАЛЕЖНЕ ХАРЧУВАННЯ 
В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Поглиблення міжнародної 
співпраці держав окреслило нові 
горизонти в еволюції світу й пев-
ною мірою викликало зростання 
глобальних проблем людства. 

Не вирішеними на даний час за-
лишаються питання, пов’язані з 
дотриманням таких фундамен-
тальних прав і свобод людини, як 
право на життя, гідне існування й 
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відповідне (адекватне) харчуван-
ня. Сучасні технології й демо-
кратичні принципи продовжують 
мирно співіснувати з безмежним 
знедоленням і голодом.

Останнім часом обговорен-
ня в наукових колах відповідної 
тематики набуло гостроти, ста-
ло предметом гарячих дискусій, 
активізувало діяльність між-
народної спільноти в розробці 
практичних заходів з подолання 
голоду і недоїдання. Актуаль-
ність обраної теми даної публі-
кації полягає в тому, що належ-
не харчування забезпечує гідне 
існування індивіда, входить до 
системи загальних прав людини 
і є складником єдиного світового 
стандарту її буття.

Дослідження порушено-
го питання на даний час украй 
необхідні, оскільки нестача їжі 
або обмеження доступу до неї, 
призводять до порушення інших 
прав та свобод особистості і мо-
жуть стати причиною її цілкови-
того руйнування. Одночасно під-
креслимо, що в юридичній науці 
ця тематика ще недостатньо ви-
вчена.

Правильне харчування та 
його вплив на гідність людини 
розглядалися в роботах А. Ейда, 
С. Голей, Ж. Зіглера, Д. Кента, 
О. де Шуттера [Див.: 4 – 6; 9; 12], 
які підкреслюють важливе зна-
чення права на належне харчу-
вання, його зв’язок з іншими пра-
вами людини й продовольчою 

безпекою світу, із задоволенням 
її мінімальних природних потреб. 
Між тим на сьогодні практично 
не дослідженими є питання ви-
никнення й розвитку цього права, 
формування його змісту й реалі-
зації з боку держав.

Основна мета статті – ви-
вчення розвитку права індивіда 
на систематичне (адекватне) 
харчування, як глобальної про-
довольчої проблеми людства, 
пов’язаної із забезпеченням від-
повідних стандартів його життя і 
гідності. Мета публікації полягає 
в необхідності показати історич-
ний розвиток права особистості 
на достатнє харчування й про-
слідкувати його еволюцію в між-
народному праві, ґрунтуючись 
на аналізі сучасного норматив-
ного матеріалу.

Першим публічним вислов-
люванням щодо зазначеного 
права був виступ у 1944 р. пре-
зидента США Ф. Рузвельта, який 
у промові на захист прийнят-
тя білля про економічні права 
«Economic Bill of Rights» зазна-
чив, що, США дійшли розуміння 
того факту, що істинна свобода 
не може існувати без економічної 
безпеки й незалежності. Людина, 
яка має потребу у харчуванні, не 
може бути вільною, а не маючи 
змоги отримати продукти харчу-
вання й роботу, вона є матеріа-
лом, з якого зроблена диктатура. 
Згодом цей виступ став іменува-
тися «промова чотирьох свобод» 
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[Цит.за: 4, с.7]. Президент упер-
ше підкреслив важливість дотри-
мання права на харчування для 
свободи індивіда, пов’язав його 
існування з економічною безпе-
кою й незалежністю. Дійсно, іс-
торії відомі сумні випадки, коли 
людина, позбавлена необхідного 
задоволення продуктами хар-
чування, автоматично втрачала 
свої громадянські, політичні й со-
ціальні права. 

З урахуванням тяжких на-
слідків другої світової війни Ге-
неральною Асамблеєю ООН у 
1948 р. було започатковано фор-
мування системи прав людини − 
була прийнята Загальна декла-
рація прав людини як спільний 
стандарт для всіх народів і націй 
світу. На міжнародному рівні ви-
знавалося, що існування відпо-
відних стандартів украй потріб-
не для забезпечення природних 
можливостей індивіда підтриму-
вати належний рівень свого жит-
тя, визначати людську гідність і 
свободу діяльності у всіх сфе-
рах буття [10, с.1].

Як проголошує ст.25 зазна-
ченої Декларації, кожна людина 
має право на такий життєвий 
рівень, включаючи харчування, 
одяг, житло, медичний догляд і 
належне соціальне обслугову-
вання, який є потрібним для під-
тримання здоров’я й благополуч-
чя самої людини та її сім’ї [Цит.
за: 3, с.102]. Як бачимо, право на 
харчування є одним з принципів 

цього міжнародно-правового до-
кумента, важливим складником 
стандарту, що гарантує існуван-
ня індивіда. Воно розвивалося 
досить тривалий час, отримало 
нове розуміння й самостійність у 
системі прав людини.

Компоненти Загальної де-
кларації 1948 р. з питань за-
безпечення прав людини на 
харчування були підтверджені 
Міжнародним пактом про еко-
номічні, соціальні та культурні 
права, прийнятим Генераль-
ною Асамблеєю ООН у 1966 р., 
в ст.11 якого передбачається, 
що держави визнають не тіль-
ки право кожного на достатній 
життєвий рівень як для нього, 
так і для його сім’ї (включно з 
достатнім харчуванням, одя-
гом і житлом), й окремо право 
кожної особи на свободу від го-
лоду [Цит.за: 3, с.135]. Іншими 
словами, це право отримало 2 
важливих складових елементи: 
(а) як відповідний стандарт жит-
тя, і (б) фундаментальне право 
на свободу від голоду; а достат-
ній життєвий рівень визнавався 
не тільки за особою, а й за її 
сім’єю [5, с. 6]. Подальший роз-
виток право на адекватне (від-
повідне) харчування отримало в 
Декларації соціального прогресу 
й розвитку, прийнятої в 1969 р., 
в ст. 1 якої проголошувалося, що 
всі народи мають право жити в 
гідних умовах і свободі, а в ст.10 
зазначалося, що соціальний 
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прогрес має на меті ліквідацію 
голоду й недоїдання і гарантує 
право людини на належне хар-
чування [17, с. 10].

Бурхливий розвиток світу 
в середині XX ст. показав, що 
прийняття вищеназваних доку-
ментів виявилося недостатнім. 
Саме тому Всесвітньою продо-
вольчою конференцією в 1974 
р. запроваджується Загальна 
декларація з ліквідації голоду 
й недоїдання, згідно зі ст.1 якої 
кожна людина має невід’ємне 
право бути вільною від голоду 
й недоїдання для свого повного 
розвитку і збереження фізичних 
і розумових здібностей [11, с.10]. 
Цей міжнародний акт фактично 
пов’язує право на харчування з 
правом на життя й на гідне існу-
вання індивіда, оскільки стан го-
лоду ставить під загрозу реалі-
зацію цих його природних прав.

Для забезпечення буття лю-
дини продукти харчування по-
винні бути не тільки достатніми 
за своєю кількістю, поживністю, 
а й придатними за своєю якістю 
й культурними вподобаннями, 
оскільки будь-яка невідповід-
ність цим критеріям може бути 
використана як засіб принижен-
ня її гідності. Серед причин, що 
стали передумовою поширен-
ня голоду й недоїдання, в між-
народно-правових документах 
звертається увага на наявність 
відповідних історичних умов 
життя народів і їх соціальної не-

рівності, включаючи іноземне й 
колоніальне панування, інозем-
ну окупацію, расову дискримі-
націю, апартеїд і неоколоніалізм 
у всіх його формах. Такі явища 
є перепоною не тільки для по-
долання голоду, а і для прогре-
су країн, які тільки-но стали на 
шлях розвитку. Саме через це 
увага міжнародної спільноти 
приділяється захисту особливо 
уразливих груп: жінок, підлітків, 
племен аборигенів, біженців, 
щодо яких право на належне 
харчування проголошується в 
окремих документах, статтях, 
або ж виступає складником ін-
ших прав людини. У Преамбулі 
Європейської соціальної хартії 
1961 р. зазначено, що трудів-
ники мають право на справед-
ливу винагороду за свою пра-
цю, достатню для підтримання 
нормального рівня їх життя і їх 
сімей. Людина вправі користува-
тись усіма засобами, що спри-
яють досягненню найкращого 
для неї стану здоров’я. У випад-
ку, якщо вона не має достатніх 
засобів до існування, вона має 
право на соціальну й медичну 
допомогу. Ст. 4 наведеної Хар-
тії визнає право працюючого на 
винагороду, яка дозволяє забез-
печити йому та його сім’ї гідний 
рівень життя [1, с. 570].

Надалі право на харчування 
підтверджувалось у низці міжна-
родних документів. У прийнятій 
у 1979 р. Конвенції з ліквідації 
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усіх форм дискримінації стосов-
но жінок дотримання цього права 
хоча прямо й не передбачається, 
але встановлюється юридичний 
обов’язок усувати усіма доступни-
ми засобами дискримінацію щодо 
зазначеної категорії суспільства. 
У ст.12 цього акта захищаються 
права жінки на рівний доступ до 
соціального забезпечення й во-
допостачання, а в ст.14 – її пра-
во відповідного харчування під 
час пологів і народження дитини 
[Цит.за: 3, с. 176, 177].

Конвенція про права дитини 
(1989 р.) обов’язок дотримання 
державою права дітей на на-
лежне харчування закріпила в 
статтях 24 і 27. Ст. 24 визнає 
право дитини на одержання 
найбільш досконалих послуг 
системи охорони здоров’я. Дер-
жави зобов’язуються вживати 
відповідних заходів для бороть-
би з хворобами й недоїданням, у 
тому числі в межах попередньої 
медично-санітарної допомоги, 
в застосуванні легкодоступних 
технологій і наданні достатньо-
го поживного харчування й чи-
стої питної води з урахуванням 
ризиків забруднення навколиш-
нього природного середовища 
[19, с.201]. А ст. 27 проголошує 
право дитини на відповідний 
життєвий рівень, потрібний для 
її фізичного, розумового, духо-
вного, морального й суспільно-
го життя [19, с.202]. Фактично 
можна вести мову про наявність 

пакета документів, присвячених 
питанню охорони прав матері й 
дитини, в яких гарантується до-
тримання права на харчування. 
Метою створення Міжнародного 
кодексу з розповсюдження груд-
ного молока (1981 р.) є надання 
допомоги в забезпеченні без-
печного й належного харчування 
для новонароджених. Шляхи ви-
рішення цієї проблеми, на думку 
його авторів, полягають у захисті 
й підтримці грудного годування, 
застосуванні правильних техно-
логій використання замінників 
материнського молока, його по-
ширення і збуту в наданні повної 
інформації про процеси [7, с. 6]. 

У подальшому до фунда-
ментальних цінностей у Декла-
рації тисячоліття 2000 р. міжна-
родна спільнота віднесла право 
подружжя виховувати своїх ді-
тей у свободі від голоду [8, п. 6].

Прикладами наочного роз-
витку права на правильне харчу-
вання є також: (а) Всесвітня де-
кларація з харчування, прийнята 
Міжнародною конференцією з 
питань харчування в грудні 1992 
р., відповідно до якої доступ до 
придатних і безпечних продуктів 
є універсальним правом люди-
ни, і (б) Віденська декларація і 
Програма дій 1993 р., прийнята 
Всесвітньою конференцією з 
прав людини, п. 31 якої проголо-
шує, що продовольство не може 
бути використане як засіб полі-
тичного тиску [16, с. 10].
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Особливе місце в еволюції 
права на належне харчування 
займає Коментар № 12 Коміте-
ту з економічних, соціальних та 
культурних прав ХХ сесії 1999 р., 
згідно з п. 4 якого право на від-
повідне харчування неподільно 
пов’язано з гідністю людини і 
воно є необхідним для реаліза-
ції інших її прав [14]. Показовим 
є той факт, що безпосередню 
причину існування голоду й не-
доїдання Комітет вбачає не в не-
достатності харчових продуктів, 
а у відмові населенню у доступі 
до них. Загальне ж визначення 
права на належне харчування 
наведено в п. 8 документа, за 
яким право на належне харчу-
вання означає доступність про-
дуктів харчування, вільну від не-
безпечних речовин і допустимих 
у межах даної культури, в достат-
ній кількості та якості для задово-
лення потреб індивідів [14].

Проаналізувавши наведене, 
підкреслимо, що право на хар-
чування отримало 2 суттєвих 
компоненти – придатність і до-
ступність. Перший пов’язаний з 
культурними уподобаннями, до-
статніми для кількісного і якісно-
го задоволення продуктових про-
блем індивідів, що мають бути 
придатними для кожної особи. 
Іншими словами, кожному на-
лежить мати можливість отри-
мувати продукти безпосередньо 
від землі або з інших природних 
джерел чи розподільчих систем, 

що поставляють продукти хар-
чування всім, хто їх потребує. 
Доступність означає, що кожен 
повинен мати фізичний і еконо-
мічний доступ до цих продуктів. 
Фізичні можливості полягають 
у тому, що люди навіть із фі-
зичними обмеженнями (немов-
лята, підлітки, особи похилого 
віку, інваліди, хворі на кінцевих 
стадіях свого захворювання) чи 
з постійними медичними про-
блемами повинні мати доступ 
до адекватної дієти. Економічні 
можливості передбачають, що 
витрати особи в домашніх умо-
вах або в суспільстві на гаранто-
ване правильне харчування не 
повинні загрожувати здійсненню 
інших прав людини (на здоров`я, 
необхідне житло, освіту та ін.). 
Розглядуване право особи тісно 
пов’язано з її доступом до питної 
води, що знайшло закріплення в 
Коментарі №15 Комітету з еконо-
мічних, соціальних та культурних 
прав 29 сесії 2003 р. під назвою 
«Право на воду». У п. 1 цього до-
кумента говориться, що це право 
потрібне для існування людини в 
гідності і служить підставою для 
реалізації інших її прав. Воно 
тлумачиться як доступ до до-
статньої, безпечної, прийнятної, 
фізично допустимої й доступної 
води для персонального і вну-
трішнього використання [15, с. 3].

Якщо поняття «життєвий рі-
вень» у міжнародно-правових 
актах не обмежується тільки 
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необхідними продуктами харчу-
вання, одягом і житлом, то пра-
во на воду помітно знаходиться 
в межах гарантій, що захищають 
цей життєвий рівень, особливо з 
того часу, як воно стало однією 
з фундаментальних умов взага-
лі для виживання людини. Воно 
нерозривно пов’язано з правом 
на найвищий стандарт здоров’я, 
на житло, харчування та з інши-
ми такими природними права-
ми, як право на життя й гідність. 
Питна вода теж повинна відпові-
дати критеріям доступності, до-
статності й придатності.

Боротьба із світовим голодом 
спонукала міжнародну спільноту 
до безпрецедентних заходів, од-
ним з яких було запровадження 
посади спеціального доповідача 
з питань дотримання права на 
харчування. Спеціальний допо-
відач Ж. Зіглер навів визначення 
поняття «право на харчування» 
як регулярний, постійний і вільний 
доступ до продуктів харчування 
безпосередньо або за допомогою 
фінансових придбань, які якісно 
й кількісно відповідають культур-
ним традиціям людей (до яких 
належить і споживач), гарантують 
їх фізичний і духовний розвиток 
(індивідуально або в колективі), 
дотримуються в суспільстві й гід-
но звільняють від страху. Це пра-
во включає також: (1) можливість 
отримувати матеріальну допомо-
гу, якщо особа не може забезпе-
чити себе, (2) здатність забезпе-

чити себе продуктами харчування 
[6, с. 6], (3) доступ до ресурсів і 
засобів, які гарантовано забезпе-
чують безпеку існування й розви-
ток людини, а саме: (а) до землі; 
(б) води й насіння; (в) кредитів, 
технологій, місцевої й регіональ-
ної торгівлі (особливо відповідні 
можливості не мають знедолені 
або суб’єкти дискримінації); (г) до 
традиційних рибних ареалів для 
рибацьких общин, існування яких 
залежить від цих зон; (д) до гід-
ного рівня доходів, достатніх для 
існування, в тому числі для сіль-
ських і міських трудівників (кра-
щий доступ для найбільш нуж-
денних, яким потрібен соціальний 
захист і соціальна допомога.

Право на належне харчу-
вання, повторимося, неподільно 
пов’язано з властивою для лю-
дини гідністю і є необхідним для 
здійснення інших природних її 
прав. Воно є невід’ємним від со-
ціальної законності, вимагає при-
йняття відповідної економічної, 
природозахисної й соціальної по-
літики, в тому числі на національ-
ному й міжнародному рівнях. 

За думкою Д. Кента, права 
людини стосуються головним 
чином її гідності. Право на хар-
чування не можна розглядати 
як благодійність, бо воно стосу-
ється здатності індивіда гідно 
забезпечувати себе останнім. 
Далі науковець зауважує, що 
проблема голоду ніколи не буде 
вирішена благодійністю або про-
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довольчою допомогою. Тільки в 
поєднанні правових, політичних 
та економічних чинників (як на 
національному, так і на міжна-
родному рівнях) існує можли-
вість вирішення цього питання 
[9, с. 7]. О. де Шуттер закликає 
до проведення реформування 
міжнародної торгової системи, 
що закріпить спеціальну роль 
сільського господарства, зможе 
примирити її з правами людини, 
в тому числі з її правом на хар-
чування [12, с. 7].

Таким чином, враховуючи 
викладене, можемо зробити дея-
кі висновки. На протязі тривалого 
часу забезпечення права на від-
повідне харчування знаходиться 
у центрі уваги, викликаючи дис-
кусії стосовно свого правового 
змісту, місця в системі прав лю-
дини, належності до його фунда-
ментальних прав. Незважаючи 
на постійне звернення до цієї 
проблематики, спостерігається 
недостатність наукових публіка-
цій, особливо на пострадянсько-
му просторі. Оточуюча дійсність 
вимагає більш уважного вивчен-
ня цього права, розширення уяви 
щодо його змісту, покращання 
умов і залучення нових механіз-

мів співпраці держав із зазна-
ченого питання. Разом із тим 
розуміння права на харчування 
не повинно виходити з його тлу-
мачення в широкому чи звуже-
ному значенні, прирівнюватися 
до мінімального пакета калорій, 
білків та інших специфічних про-
дуктових речовин.

Свого часу Ф. Мартенс за-
значав, що у процесі виконання 
своїх обов’язків у держави ви-
никає потреба звернутися за до-
помогою до міжнародної спіль-
ноти, внаслідок чого боротьба 
з епідеміями та голодом набу-
вають міжнародного характеру 
[2, с. 215]. Питання адекватно-
го (належного) харчування за-
лишається актуальним для по-
дальших досліджень, оскільки 
суспільний розвиток країн так 
званого «золотого мільярду» од-
ночасно супроводжується ста-
більним зростанням чисельнос-
ті голодуючих у світі, підриває 
трактування розуміння гідного 
людини і разом з порушенням 
інших природних її прав негатив-
но позначається на життєвому 
рівні, що суттєво сприяє ескала-
ції напруження, війнам і расовій 
нетерпимості.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА НА НАДЛЕЖАЩЕЕ ПИТАНИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ

Прохазка А.А.

В статье исследуются проблемы возникновения права на адекватное питание как необ-
ходимой составляющей единых международных стандартов жизни и достоинства челове-
ка. Эволюция права на питание и его компонентов проанализирована на основании ряда 
международно-правовых документов принятых международным сообществом, в том числе и 
в отношении особо уязвимых и наименее защищенных групп населения.

Ключевые слова: адекватность, достоинство человека, право на питание.

EVOLUTION OF THE RIGHT TO ADEQUATE FOOD 
IN INTERNATIONAL LEGAL SYSTEM

Prohazka A.A.

Problems of arising of right to identical feeding are researched in the article as necessary part 
of international standards of life’s and dignity of the person. The evolution of the right to feeding 
and its components is analyzed on the grounds of several international-legal documents, adopted 
by international community, including specifi cally vulnerable and the least protected groups of the 
population.

Key words: adequate, dignity of the person, right to food
Надійшла до редакції 25.11.2010 р.
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ДО ПИТАННЯ ДЕМАРКАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ 
ПРАВОВОГО ВПЛИВУ І ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

зазначених вище понять, для 
з`ясування їх сутності й одно-
стайного розуміння. 

«Механізм правового впли-
ву» й «механізм правового регу-
лювання» – категорії доволі су-
перечливі та неоднозначні. При-
хильники позиції їх ототожне-
ння (О.А. Лукашова, Л.С. Явич) 
висувають тезу, що правовий 
вплив і правове регулювання – 
синоніми одного й того ж сус-
пільно-правового інституту: адже 
правове регулювання так чи 
інакше грунтується на констан-
тах правового впливу [Див.: 6, 
с. 264; 14, с. 241]. Видається, що 
подібна теза є дещо самозапе-
речливою, оскільки процес, що 
базується на елементах іншого, 
апріорі не може бути одним і тим 
же процесом. Представники тео-
рії розмежування (С.С. Алексе-
ев, В.І. Гойман, М.Ф. Орзіх, Ю.С. 
Шемчушенко) стверджують, що 
ці категорії, не можуть ототожню-
ватися, бо вони зорієнтовані на 
використання різних форм впли-
ву, зокрема, залежності між вели-
чиною дії будь-якого чинника на 
розглядуваний об'єкт та ефектом 
від цієї дії [Див.: 1, с. 56-58; 2, с. 
241; 7, с. 134; 13, с. 401].

Одним з найбільш супер-
ечливих у сучасній юридичній 
науці є питання демаркації (роз-
межування) понять «механізм 
правового впливу» й «механізм 
правового регулювання». У рам-
ках теоретико-правової науки, 
проблема з`ясування сутності, 
функцій, засобів, методів та ін-
ших аспектів цього соціально-
правового інституту залишаєть-
ся досить актуальною. 

Інтерес до категорії «дія 
права», а через її призму й до 
понять «правовий вплив» і «пра-
вове регулювання» став активно 
виявлятися вченими-юристами 
у другій половині ХХ ст., здебіль-
шого в межах вітчизняної право-
вої думки. Конструкції «механізм 
правового впливу» й «механізм 
правового регулювання» були 
предметом вивчення  таких те-
оретиків права як С.С Алексє-
єв, В.І. Гойман, М.С. Кельман, 
С.А. Комаров, О.А. Лукашова, 
Л.А. Луць, М.Ф. Орзіх, О.Ф. Ска-
кун, Ю.С. Шемчушенка, Н.М. Оні-
щенко, Л.С. Явич [Див.: 1-4; 6; 
12; 14] та ін. 

Мета даної статті полягає в 
розкритті функцій та основних 
засобів, якими оперує кожне із 
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На думку О.Ф. Скакун, пра-
вовий вплив – це взятий у єд-
ності й  різноманітті весь процес 
впливу права на суспільне жит-
тя, свідомість і поведінку людей 
за допомогою правових і непра-
вових засобів [7, с. 345]. В.І. Гой-
ман включає правовий вплив до 
структури змісту дії права й роз-
глядає його як спеціально-юри-
дичний і загально-ідеологічний 
вплив з метою встановлення ре-
жиму правового функціонуван-
ня [2, с. 154]. Отже, правовий 
вплив з усією його багатоманіт-
ністю діє на суспільне життя, 
свідомість і поведінку індивіда 
2-ма основними шляхами – ін-
формаційним і ціннісним (аксіо-
логічним). Вплив права на сус-
пільні відносини є результатом 
настання певних наслідків як 
для суб'єкта, з поведінкою яко-
го пов'язується реалізація нор-
мативно закріплених приписів, 
так і для суспільних відносин, у 
межах яких відбувається процес 
реалізації права.

Правовий вплив може від-
буватися у 2-х формах – актив-
ній і пасивній.  Перша передба-
чає безпосереднє використання 
спеціально-юридичних засобів 
в процесі соціальної життєді-
яльності. Цілі активного впли-
ву полягають у вдосконаленні й 
оптимізації усталених правових 
відносин і в усуненні правопо-
рушень. Друга форма становить 
собою опосередкований вплив 

права на суспільні відносини, а 
тому й не спостерігається  безпо-
середнього правового втручання 
в суспільні відносини. Сам же 
факт наявності права виступає 
чинником, що спонукає суб'єктів 
діяти відповідно до юридично 
закріплених приписів і утримува-
тися від учинення дій протиправ-
ного характеру. Цілі пасивного 
впливу – збереження усталеного 
на даному етапі соціального роз-
витку правопорядку й запобіган-
ня правопорушень [10]. 

Таким чином, механізм пра-
вового впливу – це нормативний 
вплив на суспільні відносини сис-
теми (а) спеціально-юридичних 
засобів – норм права, юридич-
них фактів, правовідносин тощо, 
а також (б) засобів загальноюри-
дичних – правових принців, пра-
восвідомості, правової культури 
та інших, спрямована на органі-
зацію суспільних відносин.

Регулювання (лат. – regu-
lo – правило) тлумачиться як 
упорядкування, налагодження, 
приведення чогось відповідно 
до чогось   [8, с. 546]. Правове 
регулювання – це здійснюване 
державою за допомогою пра-
ва й сукупності правових засо-
бів упорядкування суспільних 
відносин, їх юридичне закрі-
плення, охорона й розвиток [12, 
с. 161]. У науковій літературі ця 
правова категорія розглядаєть-
ся вченими з різних позицій. З 
телеологічної точки зору це ці-
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леспрямований текстуальний 
(інформаційно-ціннісний) пра-
вовий вплив на суб'єктів права. 
Із феноменологічних позицій 
(А. Райнах, А. Шюц), правове 
регулювання розпочинається з 
елементарного акту екстерналі-
зації – прояву активності людини 
як такої, внаслідок чого відбува-
ються зміни в оточуючому се-
редовищі, а зовнішня активність 
відбиває в певній формі. Роз-
глядуване поняття у феноме-
нологічному розумінні включає 
в себе діяльність формальної й 
неформальної еліти та народних 
мас [11, с. 154]. У функціональ-
ному значенні під ним розуміють 
орієнтування поведінки суб'єктів 
на нормативні приписи [5, 
с. 601]. Прихильники  комуніка-
тивного підходу в праві (М. Вебер, 
А.В. Поляков) трактують це 
явище як складний і багатофак-
торний процес упорядкування 
інформаційного обміну, який 
здійснюється учасниками право-
вої комунікації [9, с. 212].

З точки зору філософії пра-
ва існує суттєва відмінність між 
конструкціями «правове регулю-
вання» і «регулювання правом». 
До першої науковці відносять 
виключно позитивне право, до 
другого – духовне, абсолютно 
моральне, тобто природне пра-
во. Якщо правове регулюван-
ня спрямовано здебільшого на 
тіло людини, то регулювання 
правом – на її дух і душу, тобто 

воно апелює до правосвідомості 
індивіда. Таке його бачення до-
зволяє провести паралель між 
теоретичним правовим впливом 
і філософським регулюванням 
правом. 

Зазначимо, що ми поділяє-
мо позицію С.А. Комарова щодо 
юридичного визначення понят-
тя «правове регулювання», під 
яким він розуміє його лише як 
один із складників форм впливу 
права на суспільні відносини – за 
допомогою спеціально-юридич-
них засобів – правових норм, 
нормативних актів, правовідно-
син тощо. Правознавець підкрес-
лює, що термін «вплив» ширший 
за змістом, ніж «регулювання», 
оскільки перший включає регу-
лювання за допомогою прита-
манних як йому, так і іншим пра-
вовим та неправовим засобам дії 
на поведінку особи [4, с. 64]. 

Виходячи із зазначених 
вище позицій схиляємося до ро-
зуміння правового регулювання 
як нормативної дії спрямовані 
на суспільні відносини спеціаль-
но-юридичних засобів – норм 
права, юридичних фактів, пра-
вовідносин, спрямованих на 
впорядкування соціальної пове-
дінки людини.

Відмінності між поняттями 
«правовий вплив» та «правове 
регулювання» можна спостері-
гати й на рівні їх методології. Що 
стосується методів останнього, 
то такими є: (а) авторитарний – 
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метод централізованого імпера-
тивного регулювання, що грунту-
ється на принципах субординації 
й підпорядкування, і (б) автоном-
ний – метод децентралізованого 
регулювання, що грунтується на 
принципах координації й рівності 
[3, с. 85]. Методами ж правового 
впливу слід назвати: (а) інформа-
ційний, що полягає у впливі пре-
скриптивної правової інформації 
на мотиви поведінки особи, і (б) 
ціннісний, що ґрунтується на іде-
ологічному впливі правової дій-
сності. Таким чином, ці 2 поняття 
хоча й мають близький зміст, але 
він не є тотожним

З огляду на вищенаведене 
можемо підсумувати, що  від-
мінності між правовим впливом і 
правовим регулюванням як єди-
ноцілим комплексом механізму 
дії права можна визначити: 

 – за обсягом: предмет пра-
вового впливу є значно шир-
шим, ніж предмет правового 
регулювання – його складають 
відносини (економічні, соціаль-
ні, політичні), які безпосередньо 
не врегульовані правом, але на 
які поширюється його дія;

– за змістом: правовий вплив 
не завжди має точний юридичний 
засіб, бо разом з нормами права 
вплив охоплює інші методи впли-
ву на поведінку людей. Право-
ве регулювання завжди містить 
певний юридичний засіб (регулю-
вання відбувається за допомогою 
відповідної правової норми);

– за механізмом реалізації 
права: правовий вплив здійсню-
ється шляхом системи неюри-
дичних засобів – ідеологічних, 
психологічних, інформаційних 
та інших механізмів. У право-
вому регулюванні право реалі-
зується через механізм – систе-
му виключно правових засобів 
(норм права, правовідносин, 
актів реалізації й застосування 
цих норм тощо).              

Разом із тим, зауважимо, 
що подібне розмежування є від-
носним, адже поліаспектність 
механізму дії права вимагає не 
ізоляції зазначених понять, а 
навпаки, потребує глибини ро-
зуміння їх спорідненості й не-
обхідності їх комплексного за-
стосування з метою організації 
суспільних відносин та впоряд-
кування соціальної поведінки 
особи.  

З урахуванням новітніх іс-
торико-соціальних процесів 
у житті світової спільноти та 
необхідності легітимного впо-
рядкування правовідносин у 
середині них подальший аналіз 
механізмів правового впливу і 
правового регулювання доціль-
но здійснювати у межах як те-
оретико-правової, так і в інших 
загальноюридичних дисциплін 
– методології юриспруденції, по-
рівняльного правознавства, фі-
лософії права. 
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К ВОПРОСУ О ДЕМАРКАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПРАВОВОГО ВЛИЯНИЯ 
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Козенко Ю. О.
В статье исследованы понятие и сущность механизмов правового влияния и правового 

регулирования как единоцелого комплекса действия права, в частности, предложен автор-
ский научный подход к их определению и соотношению с точки зрения используемых ими 
средств и методов.  

Ключевые слова: действие права, средство, механизмы правового влияния и правового 
регулирования, метод, соотношение.

TO THE QUESTION OF DEMARCATION OF MECHANISMS
 OF LEGALSINFLUENCE AND LEGAL REGULATION

Kozenko Yu.О.
 A concept and essence of mechanisms of legal infl uence and legal regulation  is investigated 

in the article as a complex of integration of action of law, in particular, an author scientifi c hike is 
offered in relation to their determinations and correlation from the point of usings facilities and 
methods.

Key words: action of right, mean, mechanism of legal infl uence and  legal regulation, method, 
correlation.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ

 На сучасному етапі розвитку 
перед Українською державою 
постає багато завдань щодо вті-

лення в життя конституційно за-
кріпленої мети розбудови право-
вої державності [6]. Щоб успішно 
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здійснити реформування по-
літичної, економічної, соціаль-
ної, екологічної та інших сфер 
життя українського суспільства 
в напрямку їх якісного оновлен-
ня і приведення у відповідність 
з міжнародними стандартами, 
нагальною залишається потре-
ба виходу з перманентної кри-
зи в усіх згаданих сферах, що 
характерно для більшості країн 
з тоталітарним минулим. Подо-
лання кризових явищ всередині 
суспільства й у свідомості гро-
мадян, у свою чергу, є можли-
вим лише за умови досягнення 
певного рівня правосвідомості 
та правової культури суспіль-
ства й кожного його члена. Тому, 
як вбачається, сьогодні як ніко-
ли керівництву країни необхідно 
опікуватися питанням створен-
ня ефективної, науково обґрун-
тованої концепції правового ви-
ховання населення, спроможної 
зупинити процеси тотального 
поширення правового нігілізму 
серед усіх верств населення, і 
нарешті прищепити повагу до 
права й правомірного способу 
життя як єдино можливої умови  
взаємовигідного співіснування в 
суспільстві.

Вважаємо, що на окрему 
увагу заслуговує такий складник 
загального правовиховного про-
цесу, як екоправове виховання, 
тобто, вирішення питань  органі-
зації його системи, розробки й за-
конодавчого забезпечення цілей, 

засобів і заходів екоправового 
впливу за сучасних умов глобаль-
них екологічних викликів, що сто-
суються України як і всіх інших 
держав світу. Цим і пояснюється 
екологічна проблема, що має ста-
тус загальнолюдської [7].

Ставимо за мету проаналі-
зувати перспективи законодав-
чого забезпечення екоправового 
виховання через вивчення су-
часного стану екологічного за-
конодавства й законодавства, 
що регулює загальну систему 
правового виховання в Україні, 
щоб побачити, чи маємо ми на 
сьогодні базис, підґрунтя для 
визнання державою імпера-
тивів екоправового виховання 
шляхом офіційного закріплення 
основних положень його кон-
цепції на рівні нормативно–пра-
вових актів.

Система екоправового ви-
ховання в майбутньому буде 
дійовою за умови не тільки ви-
сокого рівня розвитку й відповід-
ності міжнародним стандартам 
екологічного законодавства, а 
й належного рівня організації 
системи правового виховання в 
Україні, її загальнодержавного 
визнання запорукою гармоніза-
ції суспільних відносин. Адже, з 
одного боку, формувати систе-
му знань про обов’язки кожного 
громадянина щодо Природи й 
поваги до прав, якими вона во-
лодіє, значно легше в умовах 
існування доступного, узгодже-
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ного між собою і зрозумілого пе-
ресічній людині комплексу норм 
екологічного законодавства, зо-
крема, щодо принципів природо-
користування й основ охорони 
навколишнього природного се-
редовища. З другого боку, навіть 
зразкове законодавство безси-
ле вплинути на якість суспільних 
відносин, у тому числі й еколо-
гічних, без певного рівня розви-
тку правосвідомості громадян, їх 
готовності до сприйняття еколо-
гічних імперативів співіснування 
не тільки між собою, а й з усім 
природним спільносвітом [8, c. 
8], без розширення кола своїх 
обов’язків перед іншою люди-
ною й зобов’язання йти на само-
обмеження своїх бажань зара-
ди дотримання прав Природи і 
майбутніх поколінь. 

Цю тезу легко проілюстру-
вати, проаналізувавши судову 
практику останніх років. Вивчен-
ня відомостей Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень 
[5] дозволяє зробити висновок, 
що понад половини загальної 
кількості вироків, постановле-
них судами України у справах 
про порушення законодавства 
про довкілля, прямо чи опосе-
редковано пов’язано зі службо-
вими злочинами й проступками 
(наприклад, отримання хабара, 
зловживання службовим стано-
вищем, службове підроблення, 
умисне приховування чи пере-
кручення відомостей про стан 

навколишнього природного се-
редовища тощо). Ця сумна ста-
тистика свідчить, що навіть до-
сконале (з формальної точки 
зору) законодавство не гарантує 
одержання нашими співвітчиз-
никами елементарних етичних 
норм у відносинах “людина–
Природа» без укорінення у сві-
домості громадян усвідомлення 
необхідності поважати норми 
екологічного права, дотримува-
тися їх, берегти Природу не че-
рез побоювання покарання (що, 
як бачимо, майже не забезпечує 
позитивної динаміки стосовно 
поважного ставлення до неї), а з 
огляду на власне внутрішнє пе-
реконання. Особливо це стосу-
ється державних службовців, які 
своїми протиправними вчинка-
ми дискредитують усю систему 
державної влади й підривають 
повагу населення до неї, став-
лячи під сумнів її спроможність 
позитивно впливати на суспільні 
відносини.

Звернімо увагу на деякі акту-
альні для системи екологічного 
права проблемні питання з ура-
хуванням того, як їх вирішення 
може вплинути на загальносус-
пільне сприйняття екологічних 
норм. На сьогодні система еко-
логічного законодавства України 
характеризується досить висо-
кою формальною якістю норм 
останнього й належним рівнем 
урегульованості більшості аспек-
тів природокористування. У той 
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же час потрібно констатувати, 
що ці норми містяться в числен-
них різнорівневих за юридичною 
силою актах. До того ж  система 
органів державної влади, пред-
метом відання яких є екологічні 
правовідносини, іноді викликає 
труднощі щодо точного окрес-
лення компетенції й кола відпові-
дальності кожного з органів перед 
державою і громадянами. За та-
ких умов доволі складно своєчас-
но виявляти недоліки й прогалини 
в нормативно–правових актах та 
суперечності між різними органа-
ми влади щодо їх компетенції.

Одним з найактуальніших 
дискусійних питань у цій сфері 
залишається кодифікація норм 
екологічного права, яка в науко-
вій літературі в загальному ви-
гляді знаходить своє вираження 
у проблемі створення Екологіч-
ного кодексу.

Як слушно зазначає Я. О. Ге-
расименко, сучасний стан еко-
лого-правових відносин, логіка й 
перспективи їх подальшого роз-
витку передбачають прийняття 
уніфікованого нормативно-пра-
вового акта, який  комплексно 
регулював би їх. Екологічний 
кодекс міг би органічно поєдна-
ти в собі правові приписи еко-
логічного законодавства, які на 
даний час містяться в розрізне-
них нормативно-правових ак-
тах, і повною мірою реалізувати 
положення Основного Закону 
України, оскільки саме Консти-

туція заклала основні підвалини  
діяльності держави, спрямовані 
на стимулювання ефективного 
природокористування, охорони 
навколишнього природного се-
редовища й забезпечення еко-
логічної безпеки [1, с. 93].

З нашої точки зору, заслуго-
вує на увагу думка провідного 
дослідника цієї проблематики 
А. П. Гетьмана, що розробка і 
прийняття Екологічного кодексу 
України допоможе створенню 
єдиної уніфікованої правової 
основи регулювання екологіч-
них відносин, збереже диферен-
ціацію правових приписів у меж-
ах, які відбиватимуть специфіку 
правового регламенту викорис-
тання кожного основного при-
родного об’єкта, ліквідує не-
узгодженість окремих правових 
положень [3, с. 180].

Прийняття цього кодифіко-
ваного правового акта викличе 
потребу визначення правових, 
економічних і соціальних засад 
організації охорони довкілля, 
сприятиме забезпеченню еколо-
гічної безпеки України, її сього-
дення й майбуття. Екологічний 
кодекс дозволить гармонізувати 
національне законодавство із 
законодавством ЄС, посилити 
контроль за виконанням природо-
охоронного законодавства, ство-
рити дійовий механізм охорони 
рослинного і тваринного світу, ат-
мосферного повітря, земельних і 
водних ресурсів [4, с. 487–488].
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Фахівцями з екологічного 
права в межах дискусії щодо 
структури й назви майбутнього 
нормативно–правового коди-
фікованого акта запропоновані 
різні його варіанти, основними  
з  яких  вважаємо Екологічний   
кодекс (В. К. Попов, С. В. Размє-
таєв, В. С. Шахов, М. В. Шульга) 
[11] та Кодекс законів України 
про довкілля (А. П. Гетьман) [3].

Ми погоджуємося з точкою 
зору А. П. Гетьмана, що до-
цільною формою кодифікації 
є прийняття Кодексу законів 
України про довкілля. Фахівець 
відзначає, що екологічне зако-
нодавство вже оперує багать-
ма кодифікованими законодав-
чими актами у формі кодексів 
і законів, а тому Екологічний 
кодекс, як форма кодифікова-
ного акта, не зможе об’єднати 
їх через свою спорідненість за 
формою [3, с. 180]. Розуміючи, 
що розв'язання цієї наукової 
проблеми є й нагальним завдан-
ням щодо її фундування як ін-
ституційно-правового підгрунтя 
Стратегії (концепції) екоправо-
вого виховання в країні, мусимо 
з’ясувати сучасний правовихов-
ний контекст сфери соціаліза-
ції громадян України, від якості 
якого значною мірою залежить 
загальний успіх формування 
правової культури, яка має бути 
адекватною нагальним вимогам 
розбудови правової державності 
в нашій країні.

Характеризувати стан роз-
витку системи вітчизняного пра-
вового виховання в цілому мож-
на шляхом переліку основних 
завдань, що постають сьогодні 
перед державою в цій царині. 
Оскільки останні окреслюють те, 
чого в реальності ще не існує, 
можемо констатувати, що ситу-
ація з правовим вихованням у 
країні є кризовою. У сфері пра-
вового виховання в даний час 
актуальними є такі завдання: 
(1) проведення обґрунтованої 
державної правової політики і 
заснування на її засадах кон-
цепції правового виховання на-
селення; (2) створення багато-
ступеневої  системи правового 
виховання й освіти в Україні; 
(3) підвищення загальної мо-
ральності громадян; (4) попу-
ляризація правових знань (зо-
крема, через засоби масової 
інформації); (5) заохочення ін-
тересу в населення до правових 
знань і підвищення їх доступнос-
ті; (6) застосування методів ре-
клами і зв’язків з громадськістю; 
(7) розвиток сімейного правово-
го виховання тощо [2, с. 87].

На жаль, нашому суспіль-
ству бракує єдиної державної 
концепції правового виховання 
населення, яка була б закріпле-
на на рівні нормативно-право-
вих актів. Певного опрацювання 
отримав лише аспект правової 
освіти громадян, але його нор-
мативного закріплення [13] і 
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створення органів, покликаних 
регулювати цей процес [див.: 9; 
10], очевидно ще недостатньо 
для якісних зрушень у суспіль-
ній правосвідомості. Утім уже 
мають місце певні кроки на шля-
ху до формування в населен-
ня комплексу знань про власні 
правові можливості, обов’язки 
й перетворення правомірної по-
ведінки з ідеального орієнтиру 
на щоденну вкорінену звичку 
дотримуватися норм законів. У 
межах наукових досліджень, що 
активізувалися останнім часом 
з приводу пошуків фундамен-
тальних засад побудови жит-
тєздатної системи правового 
виховання в Україні, вважаємо 
перспективною концепцію еко-
правового виховання. У цьому 
сенсі стає навіть у пригоді почат-
ковість етапів фундації системи 
правового виховання в Україні, 
оскільки є можливість визначити 
перспективні засади цього про-
цесу, побудувати правовиховний 
процес за допомогою сучасно-
го методологічного   знаряддя,   
розробкою   якого  вже  займа-
ються філософи права [12].

Екоправове виховання, ви-
ступаючи складником загального 
правовиховного процесу, здатне, 
з нашого погляду, сприяти пара-
дигмальному оновленню його 
змісту і впливати на дієвість пра-
вовиховних заходів у державі  за-
вдяки фундаментальності своїх 
підстав. Таке виховання має сво-

їм методологічним фундаментом 
концепцію екософії права як фі-
лософського вчення про гармо-
нізацію відносин між людьми як 
правовими особистостями та їх 
соціумом з Природою на підставі 
усталення екоправової культури 
як регулюючого чинника соціо-
природного розвитку.

Опрацювання ідеї еколо-
гізації свідомості громадян за 
допомогою методологічного 
знаряддя екософії права дає 
можливість з використанням 
комплексу чинників екософсько-
правової рефлексії  проаналі-
зувати його щодо усвідомлен-
ня особистістю прав Природи, 
власних правових можливостей 
та обов’язків у відносинах з нею. 
Оскільки людина у екософсько-
му баченні спроможна бути 
творцем гармонійного соціуму, 
вона повинна разом зі своїм 
правом на боротьбу за безпеч-
не довкілля розуміти і власну 
відповідальність за те, чи є її 
щоденна діяльність екофобною 
або екофільною, чи будуть носі-
ями права не тільки сучасники, а 
й прийдешні покоління, для яких 
наше право на безпечне серед-
овище для існування сьогодні є 
правом на існування як таким.

Щоб перетворитися з про-
стого теоретизування на імпе-
ратив діяльності, екоправове 
виховання потребує закріплен-
ня своїх принципів, методів і 
заходів на законодавчому рівні. 
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Проаналізувавши стан екологіч-
ного законодавства й комплексу 
норм із забезпечення правового 
виховання в Україні, доходимо 
висновку, що така можливість є 
цілком реальною. З одного боку, 
в рамках запланованої кодифі-
кації екологічного законодавства 
принципом регулювання еколо-
гічних правовідносин може бути 
принцип відповідальності перед 
Природою й майбутніми поко-
ліннями, а з другого –– концепт 
екоправового виховання,  буду-
чи присутнім у науковому об-
ґрунтуванні вітчизняної системи 
правового виховання, сприяти-
ме позитивній   динаміці у проце-
сах екологізації правосвідомості 
громадян, зняття її техногенно-
го навантаження в соціумі. Це 
означатиме, що справжньою 
метою останнього є розбудова 
не якоїсь безвідносної право-
вої державності, а такої, в якій 
кожен громадянин, як суб’єкт 
права, у своїх діях свідомо вихо-
дить з переконання необхідності 
запровадження комплексу захо-
дів з екосоціальної гармонізації 
нашого суспільства. Серед цих 
заходів чільне місце в оновленій 
сфері правової культури Украї-
ни повинна зайняти екофільна 
правотворчість, що ґрунтуєть-
ся на міцному фундаменті роз-
виненої доктрини екологічного 
права. Вона програмуватиме 
відповідні зміни у змісті норм 
усіх галузевих складників чин-

ного законодавства, починаючи 
з Основного Закону країни — її 
Конституції. У свою чергу, здій-
снення таких кроків щодо утвер-
дження нової правової культури 
в нашому суспільстві стане пе-
редумовою для матеріалізації 
політичної стратегії розбудови 
України як екоправової держави. 
А це пов’язано безпосередньо з 
докорінною парадигмальною пе-
реорієнтацією правосвідомості 
політичної еліти й економічного 
менеджменту [17].

Що стосується політичної 
стратегії України, то в останні 
роки спостерігається певна по-
зитивна динаміка в напрямку 
приведення її правового поля у 
відповідність з євростандартами. 
Відбувається подібне і в еколо-
гічній галузі. Сьогодні провідни-
ми європейськими державами 
приділяється значна увага участі 
у вирішенні глобальної еколо-
гічної проблеми –– збереження 
людства як такого. Тож Україні 
у своїх намаганнях стати повно-
правним членом ЄС належить 
робити рішучі кроки в напрямку 
розбудови вже не тільки право-
вої, а екоправової державності. 

Про готовність до покра-
щання екологічної ситуації в 
країні й підвищення екоправо-
вої культури населення свідчить 
запланований парламентом та 
урядом комплекс заходів з при-
ведення екологічної політики у 
відповідність з європейськими 
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стандартами. Адже Україна, при-
єднавшись у 2000 р. до Декла-
рації тисячоліття ООН, разом 
із ще 188 країнами долучилася 
до процесу досягнення світо-
вою спільнотою визначених до 
2015 р. результатів у тих сферах, 
де нерівномірність глобального 
людського розвитку виявилася 
найгостріше, в тому числі й у за-
безпеченні стабільного розвитку 
природного навколишнього се-
редовища. Результатом адапту-
вання Цілей розвитку тисячоліття 
[16] до вітчизняних реалій стала 
розробка Концепції національної 
екологічної політики України [14]. 
Важливим кроком на шляху реа-
лізації цієї Концепції  має стати 
поданий на розгляд Верховної 
Ради України проект закону “Про 
стратегію національної екологіч-
ної політики України на період 
до 2020 року» [15]. У його тексті 
першочерговою стратегічною ме-
тою визначено підвищення рівня 
суспільної екологічної свідомос-
ті, а серед інструментів впро-

вадження в життя національної 
екологічної політики багато уваги 
приділено освітньому й науково-
му забезпеченню її формування 
й реалізації.

Показовим щодо гуманізації 
сфери законотворення в зазна-
ченому напрямку є залучення 
громадськості до проведення 
експертизи цього законопроек-
ту, що стало однією з основних 
умов його поточного схвалення 
Верховною Радою України.

На наше переконання, сьо-
годні в процесі вдосконалення 
законодавчого забезпечення 
екоправового виховання, роз-
будови правової державності 
в країні використання екософ-
сько-правової концепції як мето-
дологічної підстави національ-
ної екологічної політики може 
згодом позитивно вплинути на 
її якість, зміцнивши статус кра-
їни як держави, що піклується 
про власних громадян, а тому 
виправдовує назву соціальної і 
правової.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРАИНЕ

Захарова В,А.

В статье сделан акцент на изучение состояния законодательства в сфере экологии и 
правового воспитания в Украине с целью определения возможностей создания на его основе 
законодательной базы для системы экоправового воспитания в стране.

Ключевые слова: правовое воспитание, экоправовое воспитание, законодательное 
обеспечение.

THE PERSPECTIVES OF LEGAL PROVIDING THE ECOLEGAL
EDUCATION IN UKRAINE

Zakharova V.A.

In the article the attention is spared to investigation of the condition of environmental legislation 
and legislation in the sphere of legal education in Ukraine in order to defi ne the possibilities of 
formation the legislation base for the system of ecolegal education in our country.
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