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ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Костицький В.В.
(доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
професор)
Джерелами, тобто нормативно-правовими документами, в яких існує, «живе»
екологічне право, є екологічне законодавство, тобто Конституція України, закони України,
укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, рішення органів
місцевого самоврядування тощо.
Історія підтвердила спроможність концепції розвитку екологічного права України,
названої концепцією «екологічного дерева» [1]. Формування «екологічного дерева» - це не
тільки створення нових законів, але й тривалий процес кодифікації [2].
Нині можна стверджувати, що в українському законодавстві вже «виросло»
«екологічне дерево», що у нашій державі сформувалася національна система екологічного
права. Тому І етап реалізації концепції «екологічного дерева», яка сьогодні виглядає дещо
наївно, реалізовано. Нині необхідно забезпечити екологізацію інших галузей законодавства,
прийняти закон про екологічну освіту, виховання. [3].
Однак найважливішим на II етапі розвитку екологічного законодавства є його
кодифікація, створення Екологічного кодексу України як основи екологічного права. Автор
виступав з такою ідеєю ще у 1991 р.
Розробка проекту Екологічного кодексу України передбачена Основними напрямами
державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Верховної Ради України від
5 березня 1998 року № 188, та Рекомендаціями парламентських слухань щодо дотримання
вимог природоохоронного законодавства в Україні, схвалених Постановою Верховної Ради
України від 20 лютого 2003 року № 565 р.
Такий акт має зберегти все позитивне, що було напрацьовано у Законі України «Про
охорону навколишнього природного середовища», як базового, системоутворюючого акту
екологічного законодавства. Фактично саме у розвиток його положень вибудовувалася
впродовж 1991-2008 pp. система екологічного законодавства України.
У 2006-2008 роках проект такого кодексу підготовлено робочою групою під
керівництвом автора і передано для погодження з центральними органами державної
виконавчої влади.
Екологічний кодекс принципово не повинен змінити зміст правового регулювання
відповідної сфери. Підготовка та прийняття такого Кодексу мають на меті сприяти кращому
структуруванню чинного екологічного законодавства, наданню йому більш логічної
завершеної форми, ліквідації повторів, протиріч і неузгодженостей. Ухвалення кодексу
дозволить зменшити кількість законодавчих актів у сфері охорони довкілля та продовжити
процес кодифікації законодавства.
Проект Екологічного кодексу України складається із загальної та особливої частини,
14 розділів та 65 глав, 418 статей.
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Методологічні засади системи екологічного права знайшли своє втілення у розділі
«Загальні засади охорони довкілля», у статтях проекту, які визначають принципи охорони
довкілля, а також екологічні права і свободи громадян.
Тут же визначено терміни (більше 100 визначень), що вживаються у Проекті,
оскільки до цього часу не було юридично закріплено єдиного понятійно-термінологічного
апарату, яким оперує сучасне екологічне право. Тут же встановлюються завдання
екологічного законодавства, основні напрями екологічної політики держави, принципи
охорони довкілля, а також виділено об'єкти правової охорони довкілля та сформульовано
положення інституту власності на природні ресурси. Пропонується передбачити право
власності українського народу не тільки на атмосферне повітря, але й на повітряний
простір.
Поряд з наявними у законодавстві принципами охорони навколишнього природного
середовища пропонується юридично закріпити в Екологічному кодексі пріоритетність
вимог екологічної безпеки, попереджувальний та запобіжний характер заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища; принцип екологізації матеріального
виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього
природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів,
широкого впровадження новітніх технологій. Дуже важливою могла б стати реалізація такого
принципу охорони довкілля, як принцип обачності при плануванні або впровадженні будьяких заходів, принципу «забруднювач платить». Абсолютно новим для нашої
правотворчої та правозастосовчої практики мав би стати принцип субсидіарності
екологічної політики держави, тобто використання в екологічній політиці держави
міжнародних норм і правил, якщо вони виявляються більш ефективними, ніж національні, і
навпаки, використання національного законодавства, якщо його вимоги є більш
ефективними для досягнення завдань охорони довкілля, ніж міжнародні. Думається, що може
викликати жорстку дискусію з екологічними радикалістами спроба впровадити принцип
зваженості затрат на реалізацію природоохоронних заходів, фінансових можливостей держави
та обов'язку держави забезпечувати екологічну безпеку.
У главі «Еколого-правовий статус особи» забезпечено внутрішню логічну
послідовність викладу норм, включено статті про право на використання природних ресурсів
та право на екологічну освіту. Тут йдеться про запровадження у практику атестації
випускників навчальних закладів та працівників у випадку зміни посади та підвищення по
роботі на предмет знання еколого-правового мінімуму як підстави для надання документу про
освіту чи прийняття рішення про зарахування на посаду або підвищення в роботі. В проекті
Кодексу сформульовано право на доступ до правосуддя, систематизовані гарантії екологічних
прав та обов'язки громадян у сфері охорони довкілля.
Окремий розділ присвячений організаційно-інституційному механізму охорони
довкілля. У ньому в систематизованому порядку викладено повноваження Верховної Ради
України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування ,
а також органів виконавчої влади, включаючи спеціалізовані органи виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища.
В «Особливій частині» визначені загальні засади використання природних ресурсів,
поняття загального і спеціального природокористування, враховано наявність таких
сформованих самостійних галузей екологічного права, як земельне, водне, лісове, надрове.
Можливо несподіваною буде пропозиція авторів проекту юридично закріпити право
загального та право спеціального землекористування, як це має місце щодо усіх інших
природних ресурсів, а також пропозиція врегулювати інститут використання та охорони
повітряного простору як природного об'єкту, що разом з інститутом права власності на
повітряний простір відкриває дорогу для формування у рамках екологічного права окремої
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галузі повітряного права, яке включало б ще й інститут охорони та використання
атмосферного повітря .
Одночасно зроблена значна кодифікаційна робота, яка дозволила логічно «вмонтувати»
проблеми правового регулювання охорони та використання тваринного та рослинного світу,
природно-заповідного фонду в рамках одного законодавчого акту, яким може стати
Екологічний кодекс України.
У порівнянні із чинним законодавством більш детально і систематизовано виписані
функції управління у галузі охорони довкілля, визначена державна система охорони довкілля,
яка включає науково обґрунтовану організацію обліку природних ресурсів, прогнозування,
планування, матеріально-технічне забезпечення заходів, спрямованих на попередження,
нейтралізацію шкідливих впливів на довкілля та ліквідацію їх наслідків, оцінку впливу
виробничої та іншої господарської діяльності на довкілля, державний і громадський контроль
за виконанням вимог екологічного законодавства. Значна увага в Кодексі приділена питанням
екологічного аудиту, екологічного страхування, екологічної експертизи, екологічного
нормування, екологічного моніторингу, екологічного контролю, екологічного інформування
тощо. Окрема глава проекту присвячена екологічному менеджменту.
Слід звернути увагу на главу «Фінансування у галузі охорони довкілля», яка
демонструє практично нове бачення цієї важливої функції охорони навколишнього
природного середовища, є кодифікованим підрозділом проекту, який не тільки об'єднує
правові норми різних галузей права, але й містить певні новації. Систематизовано також
правові норми різних галузей права, які регулюють екологічне нормування, що дозволило б
впорядкувати систему екологічних нормативів.
Розділ «Економічний механізм охорони довкілля» включає статті, що встановлюють
основні принципи економічної політики держави у сфері охорони довкілля, систему
екологічних податків, а також визначають порядок застосування екологічного векселя та
порушення процедури банкрутства щодо суб'єктів господарювання, які не сплачують
екологічні податки і збори. Значна увага приділена правовому регулюванню екологічного
страхування та діяльності екологічних фондів.
Ретельно у проекті виписані механізми забезпечення екологічної безпеки у сферах, де
виникають екологічні проблеми, та при здійсненні екологічно небезпечної діяльності. Окрему
групу в проекті складають норми, присвячені надзвичайним екологічним ситуаціям та
природно-заповідному фонду.
З метою забезпечення врахування екологічних факторів при виробничому та іншому
господарському використанні території України, у проекті пропонується врегулювати
питання, пов'язані з екологічним зонуванням території України та розвитком екологічної
мережі.
У проекті врегульовано порядок розгляду спорів у галузі охорони довкілля, а
також визначені засади юридичної відповідальності в даній сфері. При цьому значна увага
приділена відшкодуванню шкоди, заподіяною порушенням законодавства в галузі охорони
довкілля. Також висвітлені питання, пов'язані із застосуванням таких заходів реагування на
екологічні правопорушення, як забезпечення виконання приписів органів державного
екологічного контролю, обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення
екологічно небезпечної діяльності об'єктів в адміністративному порядку.
Завданням цього акта є забезпечення гармонізації екологічного законодавства з
нормами міжнародно-правових документів. Указом Президента України «Про затвердження
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» співробітництво у галузі охорони
довкілля визнано одним з основних напрямів указаної інтеграції.
При підготовці проекту були враховані як досвід законотворчої роботи та практики
застосування екологічного законодавства в Україні, так і надбання еколого-правової науки та
вимоги міжнародно-правових норм, зокрема, Договору про Європейський союз (1992 p.),
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«Європейської Конвенції із захисту прав людини і основних свобод» від 4 листопада 1950
року (м. Рим), «Хартії основних прав Європейського Союзу» (2000 p.), стаття 37 якої
передбачає високий рівень охорони довкілля, заходи по досягненню якого забезпечувалися
відповідно до принципу сталого розвитку. Також враховані вимоги Орхуської Конвенції про
доступ до екологічної інформації, участь у вирішенні екологічних справ і доступ до
правосуддя з екологічних питань (2001 p.). Директив Європейського Союзу №90/13,
№ 2003/4 про вільний доступ до інформації з питань охорони довкілля та інші. Висвітлені у
проекті Кодексу й питання міжнародного співробітництва в галузі охорони довкілля.
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ІНСТИТУТ ЗАСТАВИ ЗА ТРЕТІМ СТАТУТОМ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА
ЛИТОВСЬКОГО, РУСЬКОГО ТА ЖОМОЙТСЬКОГО
Безклубий О.
(магістр права)
Анотація: Досліджуються особливості інституту застави за часів Великого Князівства
Литовського.
Ключові слова: застава, заставодавець, заставодержатель, способи забезпечення
виконання зобов'язань, речові права на чуже майно, Третій Статут Великого Князівства
Литовського.
Аннотация: Исследуются особенности института залога во времена Великого
Княжества Литовского.
Ключевые слова: залог, залогодатель, залогодержатель, способы обеспечения
исполнения обязательств, вещественные права на чужое имущество, Третий Статут
Великого Княжества Литовского.
Summary. This article is a research of specific features of pledge in times of Great
Principality of Lithuania, Ruthenia and Samogitia.
Key words: pledge, pledger, holder of a pledge, means of commitments securing, property
(real) rights to another’s property, Third Statute of Great Principality of Lithuania, Ruthenia and
Samogitia.
У 1569 році Велике Князівство Литовське, Руське та Жомойтське (зберігши певний
ступінь автономності, зокрема в галузі права) об'єдналося з Польським Королівством у
Люблінську унію, утворивши нову державу – Річ Посполиту, тобто Республіку. Нова держава
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стала на той час найбільшою в Європі, що зумовило необхідність повномасштабної
систематизації та кодифікації законодавства.
Перший (Старий) і Другий (Волинський) Литовські Статути [6, 7], видані відповідно в
1529 та 1566 роках, вже не могли ефективно регулювати суспільні відносини. До того ж дані
акти не враховували змін у суспільному та державному ладі, адже постала необхідність
зближення законодавства литовсько-руського із законодавством польським. Третій (Новий)
Статут Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського [8] було видано королем
і великим князем Речі Посполитої Жикгимонтом III Вазою (Жикгимонт (Сигізмунд) III Ваза
(пол. Zygmunt ІІІ Waza, лит. Zigmantas Vaza) правив у 1587–1632 роках.в 1588 р).
Як зазначають львівські вчені Володимир Кульчицький і Борис Тищик, Статути
Великого Князівства Литовського – «це збірники високорозвиненого, навіть за
західноєвропейськими критеріями права» [5].
Статут діяв аж до 25 червня 1840 року, коли його було скасовано указом російського
царя Миколи І. Третій Литовський Статут складається з 488 артикулів, які об'єднуються в 14
розділах.
У різний час Статути Великого Князівства Литовського і систему литовсько-руського
права, в тому числі питання застави, досліджували такі вчені як В. Антонович,
В. Баршевський, С. Бершадський, А. Боровиковський, А. Вишневський, О. Вовк,
М. Володимирський-Буданов, П. Голубовський, М. Гримич, М. Грушевський, Е. Гудавичюс,
Д. Данилович, І. Данилович, М. Дашкевич, Г. Демченко, Т. Довнар, М. Довнар-Запольський,
У. Ернст, О. Єфименко, М. Іванишев, У. Ігнатовський, О. Квачевський, О. Кістяківський,
М. Костомаров, В. Кульчицький, І. Лаппо, Р. Лащенко, Ф. Леонтович, І. Линниченко,
C. Лінде, М. Любавський, М. Максимейко, М. Максимович, О. Малиновський,
А. Матулявічюс, І. Новицький, В. Носевич, С. Пташицький, В. Самохвалов, В. Спечюнас,
І. Теличенко, І. Терлюк, Б. Тищик, А. Тіла, М. Товстоліс, Ф. Чарнецький, Т. Чацький,
П. Чигринов, І. Шам'якин, О. Шевченко, І. Юхо, М. Ючас, М. Ясинський.
Загалом, практично всі дослідники русько-литовського права не оминали своєю
увагою Третій Литовський Статут. Разом із тим, питання застави спеціально не
досліджувалося. До того ж, ці вчені – переважно історики та представники
суспільствознавчих наук, тоді як власне правознавців поміж них дуже мало.
Завданням цього дослідження є розглянути особливості цивілістичного інституту
застави – одного з основних способів забезпечення виконання зобов'язань у праві Великого
Князівства Литовського, Руського та Жомойтського – передовсім із юридичного погляду.
Незважаючи на те, що з часу втрати чинності Третім Статутом минуло вже багато
років, досвід Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського – одної з найбільш
процвітаючих держав XIV – XVI століть – безперечно може бути використаний при
подальшому вдосконаленні сучасної цивільно-правової системи України. Узагалі,
дослідження того надзвичайно успішного періоду нашої державної та правової історії матиме
велике значення для побудови новітньої незалежної держави – України.
Поміж найважливіших способів забезпечення виконання зобов’язань, які визнаються
Третім Статутом (а такими способами є застава, порука та завдаток), ключове місце посідає
застава. Застава є водночас цивільним договором забезпечення виконання зобов'язання та
одним із речових прав на чуже майно. У цьому полягає її двоїста природа.
Значення застави для правової системи та господарства Великого Князівства
Литовського надзвичайно велике. Про це свідчить поширеність використання даного
інституту протягом усього часу існування Князівства, в тому числі ще до видання Литовських
статутів. Питання застави врегульовувалися правовими звичаями, нормативними актами
Княжої доби (зокрема Руською Правдою), актами удільних князів, воєвод і старост,
королівськими та госпóдарськими (великокняжими) актами (у вигляді судебників, статутів,
привілеїв), постановами сеймів і місцевих сеймиків.
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Навіть великі князі віддавали в заставу свої маєтки і цілі королівські міста. Так, король
і великий князь Владислав ІІ Ягайло (Владислав ІІ Ягайло (Władysław II Jagiełło, Jogaila
Algirdaitis) – великий князь у 1377 – 1381 і 1382 – 1392, король Польщі в 1386 – 1434 роках)
передав у заставу господарю Молдавії Олександру І Доброму (Олександр І Добрий (Alexandru
cel Bun) – господар (князь) Молдавії з династії Мушатів, який правив у 1400 – 1432 роках)
прикарпатське місто Косів.
На думку українських науковців, зокрема представників Київського Університету,
«третя редакція Литовського статуту юридично оформляє
панівне становище шляхти і закріпачує селян, в ній майже нічого не говориться про
права міщан і духовенства» [10]. Отже, Статутом стверджуються привілеї шляхти (т. з.
другого стану), яка становила до 30 відсотків населення, закріпачуються селяни, а саме – тяглі
люди (закупи), які разом із холопами відтоді складали найбільш безправну частину
суспільства (ці особи могли бути об'єктом власності, тобто вважалися особливим видом
майна) та виступають у литовсько-руському законодавстві під назвою люди. До цієї
соціальної верстви поступово наближуються за правовим становищем селяни-данники
(чиншовики) та слуги путні. Статус міщанства, духовенства та магнатів залишався чітко
невизначеним, що дозволяло Великому князеві використовувати ці стани як союзників у
політичній боротьбі зі шляхтою шляхом видання князівських привілеїв.
Законодавче визначення панівного становища шляхти зумовило перехід від впливу
великих землевласників до дрібних землевласників, майна яких було недостатньо для
виконання військових обов'язків і можливості жити згідно зі шляхетським modus vivendi. Саме
відносна бідність шляхтичів при великих видатках на озброєння та життя, а також піднесення
економічних відносин у Великому Князівстві Литовському та загалом у всій Європі після
початку епохи Великих географічних відкриттів викликали велике розповсюдження цивільноправових зобов'язань, які безумовно далеко не завжди виконувалися, що в свою чергу
зумовило необхідність законодавчого затвердження інституту способів забезпечення
виконання зобов'язань, а оскільки литовсько-руський звичай визначав (як уже зазначалося)
чотири основних способи забезпечення – поруку, заставу, завдаток і присягу, саме вони
посіли важливе місце в законодавстві. Насамперед це стосується застави, яка на той час
найбільше відповідала рівню розвитку господарсько-економічних і правових відносин і була
найдієвішим способом забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань.
Проблемним питанням є визначення сутності застави, адже законодавчого визначення
Статут не дає.
Визначення, які використовуються сьогодні, не відповідають сутності даних відносин
за Статутом Великого Князівства Литовського. Так, одним із поширених підходів є
визначення застави як одного з основних способів забезпечення виконання зобов'язань, в силу
якого кредитор (заставодержатель) має право у випадку невиконання боржником
(необов'язково заставодавцем) зобов'язання отримати задоволення вимог із вартості
заставленого майна переважно перед іншими кредиторами (за винятками, встановленими
законом) [11].
Подібні визначення викладено в Цивільному кодексі України (ст. 572) [9], а також у
деяких інших джерелах – як у законодавчих [3], так і в наукових [1].
Як зазначено вище, застава має двоїсту природу. З одного боку, застава – це спосіб
забезпечення виконання зобов'язань. З іншого, застава – це речове право на чуже майно,
важливими ознаками якого сьогодні вважаються право слідування та право на переважне
задоволення вимог заставодержателя. Статут 1588 року не передбачає такого переважного
задоволення вимог. Значення застави для заставодержателя полягало в іншому –
заставодержатель міг володіти та користуватися заставленим майном. Інша ознака – право
слідування – була властива і литовсько-руській заставі. Це право означало, що заставленим
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майном у певних випадках міг розпоряджатися заставодавець, але третя особа, що набувала
майно у власність, набувала вслід за майном і обтяження його заставою.
Отже, на нашу думку, слід дати таке визначення застави (відповідно до змісту
положень Статуту):
Застава – це двоїстий (амбівалентний) інститут цивільного права, який є водночас
способом забезпечення виконання зобов'язань і тимчасовим речовим правом (володіння та
користування) кредитора (заставодержателя) на майно боржника (заставодавця) у випадку
невиконання чи неналежного виконання ним зобов'язання.
Підставою виникнення застави був договір застави за умови невиконання боржником
основного зобов'язання.
Заставою не могла забезпечуватися вимога, яка могла виникнути в майбутньому.
Зі змісту артикулів ІІІ Статуту Великого Князівства Литовського випливає, що
предметом договору застави могло бути будь-яке майно. Майнові права також могли бути
предметом, але невіддільно від основного предмета застави – майна.
Найбільш поширеними предметами застави, відповідно до артикулу 13 розділу 7, були:
1) імення лежаче – нерухоме майно (у вигляді королівських і приватних поселень –
міст, сіл і маєтків);
2) люди (тяглі люди та холопи);
3) кгрунти (земельні ділянки – переважно цілини-степи та ліси).
Часто застосовувалися як предмет застави також:
4) коні та воли (артикул 29), а також інша худоба;
5) одяг і тканини (у ті часи коштували дуже дорого);
6) зброя та обладунки;
7) коштовності та інші види цінного майна.
Отже, предметом застави могли бути 2 види майна:
1. нерухоме – імення лежаче та кгрунти;
2. рухоме – люди, худоба (передовсім коні та воли), одяг і тканини, зброя та
обладунки, коштовності та інші види цінного майна.
Застава майна, яке знаходилося в спільній власності (сумісній або частковій), могла
відбуватися лише за згодою всіх співвласників. Всі вони набували права й обов'язки
заставодавця, і здійснювали їх спільно.
Допускалася заміна предмета застави за згодою сторін.
Ризик випадкового знищення, пошкодження чи втрати заставленого майна покладався,
на відміну від сучасного підходу (Ч. 1 ст. 580 Цивільного кодексу України покладає ризик
випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави на власника
заставленого майна, якщо інше не встановлено договором або законом.), на особу, у володінні
якої знаходився предмет застави. Оскільки зазвичай майно перебувало в заставодержателя,
саме на нього, як правило, покладався ризик випадкової загибелі майна.
Суб'єктами застави є фізичні особи – заставодавець та заставодержатель.
Заставодавець є (як правило) боржником за основним зобов'язанням, яке забезпечене
заставою, тоді як заставодержатель є практично завжди кредитором (вірителем). ІІІ
Литовський статут не дає законодавчого визначення понять «заставодавець» та
«заставодержатель». Визначення, які використовуються сьогодні, не повністю відповідають
сутності даних відносин за Статутом. Так, сьогодні поширеним є підхід до заставодавця як до
«боржника за забезпеченим заставою зобов'язанням або третьої особи, якій закладене майно
належить на праві власності чи господарського відання» [11], а до заставодержателя як до
«кредитора по забезпеченому заставою зобов'язанню» [11].
Вважаємо, що найбільше розкривають сутність суб'єктів застави відповідно до Статуту
такі авторські визначення:
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1. Заставодавець – це суб'єкт застави, який є боржником за основним зобов'язанням
(іноді третьою особою) і передає майно, власником якого він є, у тимчасове (до викупу)
володіння та користування заставодержателя у випадку невиконання чи неналежного
виконання основного зобов'язання.
2. Заставодержатель – це суб'єкт застави, який є кредитором за основним зобов'язанням
і набуває речові права (володіння та користування) на майно заставодавця у випадку
невиконання чи неналежного виконання останнім основного зобов'язання.
Розпоряджатися предметом застави мав право тільки заставодавець. Він же залишався
власником майна. Заставодавець міг відчужити майно чи передати його у спадщину, відтак
він переставав бути заставодавцем, а особа, яка набула майно ставала новим заставодавцем.
Обов'язком заставодавця було виконати основне зобов'язання і таким чином повернути
заставлене майно. Обов'язки заставодавця визначалися переважно в договорі, адже Третій
Статут не містить положень щодо таких обов'язків. Взагалі, на нашу думку, закон у той час
захищав інтереси заставодавця.
Заставодержатель міг лише володіти та користуватися заставленим майном.
Розпорядитися майном він не міг, адже не був його власником. Однак права володіння та
користування, інші права й обов'язки заставодержателя передавалися у спадщину його
спадкоємцям. Обов'язками заставодержателя були:
1) зберігати предмет застави в належному стані;
2) повернути предмет застави заставодавцеві згідно з артикулами 12 і 13 розділу 7
Статуту.
ІІІ Статут Великого Князівства Литовського прямо не визначає види застави. Проте з
положень розділу 7 артикулу 12 (7-12) випливає, що заставлене майно – як нерухоме (лежаче
імення, кгрунти), так і рухоме (люди та інше) – переходило у володіння (держання)
заставодержателя.
Як відомо, існує 2 основних різновиди застави – іпотека (hypotheka) та заклад (pignus).
Ці види розрізняються за 2 ознаками:
1) тип майна (нерухоме чи рухоме);
2) особа, у володінні якої знаходиться заставлене майно (заставодавець або
заставодержатель).
Іпотека – це різновид застави, за яким заставлене нерухоме майно залишається у
володінні заставодавця. Заклад – це такий вид застави, за яким заставлене рухоме майно
передається у володіння заставодержателя. Яким же видом застави була застава за ІІІ
Статутом?
На нашу думку, у ІІІ Статуті використовувався змішаний вид застави – змішана
застава, що мала ознаки як іпотеки, так і закладу. За змішаною заставою майно (байдуже,
рухоме чи нерухоме) передавалося в спадкове володіння заставодержателя, з можливістю
подальшого повернення застави заставодавцеві за певних умов (артикул 12 розділу 7).
Момент укладення договору законодавець прямо не визначає. Однак, оскільки
укладення договору застави відбувалося значно раніше, ніж передання предмета застави
(предмет застави міг іноді взагалі не передаватися), очевидно, що договір застави був не
реальним, а консенсуальним. Отже, моментом укладення договору застави вважався момент
досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов договору. Досягнення згоди виражалося
підписанням договору, укладеного в письмовій формі, чи рукобиттям у випадку усного
зобов'язання.
Істотні умови договору застави:
1) предмет договору – конкретне майно, яке передається в заставу;
2) вказівка на основне зобов'язання, що забезпечується заставою.
Строк не був істотною умовою. Відсутність хоча б однієї з істотних умов зумовлювала
неукладеність договору застави.
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Форма договору застави залежала від предмета застави. Договір застави нерухомого
майна, а також рухомого майна, яке має велику матеріальну цінність, міг укладатися лише
письмово. Усна форма договору допускалася для застави рухомого майна. Як бачимо, форма
договору була переважно письмовою (на відміну від минулих часів). Письмовий договір був
основним доказом при поверненні заставодавцем заставленого майна.
Строк застави нерухомого майна встановлювався за згодою сторін. Договір застави
рухомого майна укладався на невизначений строк. Однак, як зазначають науковці, «суд за
заявою заставоємця (тобто заставодержателя – О. Б.) призначав строк викупу у чотири тижні,
і якщо заставник (тобто заставодавець – О. Б.) не викупав річ протягом цього терміну, право
власності на заставлену річ переходило до заставоємця»[4].
Підставою виникнення права застави була одночасна наявність трьох фактів:
1) укладення основного договору;
2) укладення договору застави в тісному взаємозв'язку та відповідно до основного
зобов'язання;
3) невиконання заставодавцем основного зобов'язання, забезпеченого заставою.
Предмет застави передавався заставодержателеві в разі невиконання заставодавцем
основного зобов'язання.
Одним із важливих положень, які не властиві чинному законодавству, є таке: кожна
застава і борг позичений давності мати не мають. Положення про земську давність
викладено в артикулі 12 розділу 7.
Відповідно до цього артикулу, жодна застава (або інший борг у вигляді позики чи
позички) не мають земської давності, тобто до відносин, які випливають із застави, не
застосовуються строки набувної та позовної давності. Будь-який дідич (шляхетський
землевласник), який є заставодавцем, може відкласти достатню грошову суму й повернути
через суд своє дідицтво (майно), незалежно від того, чи майно належить за природнім
правом, чи воно набуте яким-небудь способом. Порядок повернення заставленого нерухомого
майна детально визначений в артикулі 13 розділу 7.
Таким чином, 1588 року було відкрито нову епоху в історії права України – видано
Третій Статут Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського, яким завершено
уніфікацію найрізноманітніших правових джерел, які існували на землях Князівства, а саме –
правових звичаїв, законодавчих актів попередніх століть (зокрема Руської Правди), актів
удільних князів, воєвод і старост, королівських і великокняжих актів (у вигляді судебників,
статутів, привілеїв), постанов сеймів і місцевих сеймиків.
Піднесення економічних відносин у Великому Князівстві Литовському та загалом у
всій Європі після початку епохи Великих географічних відкриттів, зростання суспільного
впливу шляхетського стану при її відносній матеріальній бідності та нестачі майна для
забезпечення основних станових обов'язків і потреб, велике розповсюдження цивільноправових зобов'язань, які далеко не завжди виконувалися, зумовило необхідність
законодавчого затвердження інституту способів забезпечення виконання зобов'язань і
насамперед застави як найбільш розповсюдженого за звичаєм і найбільш дієвого способу
забезпечення виконання зобов'язань.
Відповідно до змісту Третього Статуту Великого Князівства Литовського, Руського та
Жомойтського застава – це двоїстий (амбівалентний) інститут цивільного права, який є
водночас способом забезпечення виконання зобов'язань і тимчасовим речовим правом
(володіння та користування) кредитора (заставодержателя) на майно боржника (заставодавця)
у випадку невиконання чи неналежного виконання ним зобов'язання. Саме в тому, що
заставодержатель міг володіти та користуватися заставленим майном, полягало значення
застави для заставодержателя.
Слід звернути увагу на те, що всупереч підходу за сучасним законодавством України,
коли у випадку невиконання основного зобов'язання заставодержатель має право звернути
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стягнення на заставлене майно, за Третім Статутом заставодержатель набував спадкових прав
володіння та користування заставленим майном. Заставодавець або його нащадок міг
викупити заставлене майно в будь-який зручний для нього час.
Отже, застава за Третім Статутом Великого Князівства Литовського, Руського та
Жомойтського 1588 року посіла головне місце в системі способів забезпечення виконання
зобов'язань, які використовувалися литовсько-руським правом. Це було зумовлено низкою
правових, економічних і суспільних чинників.
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КОМПЕТЕНЦІЯ ЦЕРКОВНИХ СУДІВ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ
ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ СПРАВ НА РУСІ
Бирилюк О.М.
(аспірант юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка)
Анотація. У даній статті зроблена спроба розкрити значення, роль і компетенцію
церковних судів на Русі у вирішенні справ, що стосуються сімейного права в широкому
значенні: шлюбних відносин, спадкового права, спорів між батьками і дітьми та загалом
регулювання подружнього життя на основі високих норм моралі та тогочасних правових
норм і звичаїв. У статті згадують пам’ятки руського державного права і церковного
законодавства середньовіччя, в яких містяться правила і приписи щодо повноважень
церковних судів.
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Ключові слова: церковний суд, шлюбно-сімейні справи, спадкові справи, заповіт,
духовна влада, світський (державний) суд, пам’ятки державного і церковного (канонічного)
права.
Аннотация. В данной статье сделана попытка раскрыть значение, роль и
компетенцию церковных судов на Руси в разрешении дел, которые касаются семейного права
в широком смысле: брачных отношений, наследственного права, споров между родителями и
детьми и в целом регуляция супружеской жизни на основе высоких норм морали и
тогдашних права и обычая. В статье упоминаются особенности русского государственного
права и церковного законодательства средневековья, в которых содержатся нормы и
предписания относительно полномочий церковных судов.
Ключевые слова: церковный суд, брачно-семейные дела, наследственные дела,
завещание, духовная власть, светский (государственный) суд средневековья, особенности
государственного и церковного (канонического) права Руси.
Актуальність теми викликана тим, що після законодавчого закріплення свободи
віросповідання в Україні з'явився новий імпульс розвитку православної церкви, а значить і
церковного права, яке сьогодні привертає зростаючу увагу юридичної науки, як особливого
феномену суспільства. У числі правових інститутів, які визначають соціальну роль і статус
православної церкви, окремої уваги заслуговує церковний суд. У зв’язку з цим необхідне
звернення до історичного досвіду взаємозв’язку держави і церкви та їх спільного вирішення
суспільно необхідних справ, особливо шлюбно-сімейних, які нерозривно пов’язані з життям
людини.
В період середньовіччя на території Європи встановився свого роду правовий дуалізм,
при якому існували дві правові системи – канонічне право, тобто сукупність правових норм
католицької церкви, які в більшості ґрунтувались на традиції римського права, і світське
(державне право), яке створювалось королівською владою. Аналогічно, таку схему
В.В. Момотов та деякі інші дослідники права відносять і до руського середньовічного права.
Проте, Гаращенко А.Ю. зауважує, що говорячи про Київську Русь, варто було б говорити не
про дуалізм, а про правовий плюралізм, оскільки конкуруючих правових систем було як
мінімум три: канонічне (церковне), державне і звичаєве право. Адже, будь-яка система норм
може бути визнана правовою лише в тому випадку, якщо вона пропонує визначений механізм
винесення рішень в спірних питаннях і конфліктних випадках. Цю місію в правовій системі
виконує суд або орган, який функціонально йому аналогічний. Система церковного
(канонічного) права не була виключенням, вона передбачала і правосуддя як вид діяльності, і
церковний суд як спеціалізований інститут.
Специфіка церковного правосуддя в системі руського середньовічного права
визначалась особливостями православного віровчення. Саме створення церковних судів, як
зауважує В.А. Ципін, бере початок зі сторінок Біблії, зокрема Нового Завіту. У Посланні
апостола Павла до коринфських християн, зазначено: «Як сміє хто з вас, маючи справу з
іншим, судитися у нечестивих, а не у святих? А ви, коли судитесь у житейських справах,
поставляєте своїми суддями таких, які в церкві нічого не значать. На сором вам кажу: невже
нема серед вас ні одного розумного, який міг би розсудити справи між братами своїми? Але
брат з братом судиться та ще й перед невірними. І те вже зовсім принизливо для вас, що ви
судитесь між собою» (1 Кор.6, 1,3-7) [1]. Наслідуючи настановам апостола, християни перших
віків уникали язичеських судів, а в разі виникнення спорів доручали ці справи на суд
єпископів. Вони це робили ще і тому, щоб не втратити в очах язичників моральну висоту своєї
віри. Крім того, римське судочинство пропонувало звершення ідолопоклонницької церемонії
– воскурення фіміаму богині правосуддя Феміді [2].
На відміну від Заходу на Русі не було так детально розробленої теоретичної і правової
основи. Крім того, ще однією з особливостей розвитку церковних судів на Русі були
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відносини між церковною і державною владою. Вони не вступали у відкрите і гостре
протистояння, як це було в країнах Заходу, а будували свої відносини на основі візантійської
моделі «симфонії влад». Оскільки християнство на Русь було принесено з Візантії, то цілком
природнім є те, що в побудові системи церковних судів за основу була взята також
візантійська модель. Наслідуючи візантійські традиції, князь на Русі був покровителем
церкви, але на відміну від законів візантійських імператорів, княжі Устави (Статути)
практично не зачіпали внутрішньо церковного життя, а лише регулювали відносини між
церквою і державою та стосувалися широкого кола шлюбно-сімейних справ.
На основі грецького Номоканону князь Володимир «собираясь с епископами
советовался с ними, как установить закон среди людей, недавно познавших Бога», видає
власний Устав, який став першим законодавчим актом Київської Русі [3]. Церковний Устав
Володимира дійшов до нас в багатьох списках, починаючи з ХІІІ ст., продовжуються до ХVІІІ
ст. і дещо різняться. Всі три редакції уставу Володимира складаються із трьох істотних
частин, друга з яких присвячена саме церковному суду. На основі Номоканону князь
Володимир «сгадал с своею княгинею Анною и с детьми, яко не подобает ни князю, ни
боярам, ни судиям, ни детям его, ни всему роду судити судов церковных и вступатися в
церковныя люди», тому він «дал те суды митрополиту и епископу по всей земли Руской, где
ни суть христиане» [4]. І перераховуються ті справи, які віддані до компетенції церковних
судів, зокрема справи сімейні в широкому значенні: «роспуты, смилное заставанье, умыкание,
пошибание между мужем и женою о животе, или о племени, или о сватовстве поимутся,
…иже отца и матерь бьют, или сын и дочи бьется, иже истяжутся о задницы» [5]. Тобто,
справи, які насамперед суперечать чистоті моралі та нормам християнського віровчення, це і
викрадення жінок, прелюбодіяння, укладення шлюбу в заборонених ступенях родства чи
своячества, сварки між чоловіком і жінкою про майно, розлучення, побої та суперечки між
дітьми про спадщину. У списках середньої редакції Уставу добавляється ще докір або
звинувачення в незаконному співжитті [6]. Списки третьої редакції мають свої особливості і
доповнення. Зокрема, до відомства церковних судів добавляються ще справи про нанесення
побоїв «снохою свекрови», захист жінкою чоловіка під час бійки його з іншим чоловіком, що
нанесло шкоду останньому, справи щодо покинутих матір’ю незаконнонароджених своїх
дітей «или девка детя повьржет», протиприродні пороки «или кого застанут с
четвероножною», «или кто уречется скверны словы и прилагая отца и матерь или сестры или
дети» [7]. Хоча устав Володимира і складений на основі грецького Номоканону, проте він має
свої особливості, притаманні саме руському праву. Зокрема, перераховуючи ті чи інші справи
підвідомчі церковному суду, вказані окремі поодинокі (приватні) випадки щодо сімейного
побуту. Деякі види злочинів і зовсім не згадуються в законодавстві Візантійському, зокрема
це неблагоприйстоний захист чоловіка жінкою і нанесення побоїв невісткою свекрусі,
порушення проти святості батьківської влади і спорів про спадщину між дітьми і братами
померлого.
Далі ми зустрічаємо пам’ятки середньовіччя руського права, які більш детальніше
роз’яснюють і доповнюють устави Володимира щодо потреб тогочасного життя, це зокрема
відображається в уставах і грамотах наших князів: київського Ярослава і новгородських
Всеволода і Святослава. Заслуговує уваги і «Церковное правило митрополита Иоанна к
Иакову черноризцу» - ця пам’ятка належить до так званих «канонічних відповідей», які
інколи писались на Сході предстоятелями Церков на запропоновані їм питання. Вони хоч і не
мали сили соборних визначень, але представляли собою керівництво по справах церковних на
різні випадки життя. Кілька подібних відповідей поміщені у нашій Кормчій (гл.53, 54, 58).
Понад десять правил з цього послання присвячені саме справам шлюбним, сімейним і
домашнім. Зокрема щодо необхідності церковного благословення (вінчання) шлюбів (правило
31), роз’яснення щодо ступенів родства та своячества і покарання священика, який обвінчав
троєженця (правила 23, 24, 17), покарання за багатоженство та вільне відпущення жінок або
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чоловіків (правило 7,15, 21). В правилі 12 є вказівка «Если муж оставит свою жену
монашеского ради жития, то жена может вступать в новый брак, а мужу, принявшему
монашество, не возбраняется достигать и иерейского сана». Також у правилах є вказівки що,
не належить православним князям віддавати дочок своїх заміж в іншу країну де «служат на
опресноках и не отрекаются скверноядения. И Божественный, и мирской уставы не
повелевают правоверным поимать жен той веры» (правило 13) [8]. Але оскільки ці правила
виходили від духовної особи, а не світської (державної) влади, тому і покарання які
передбачалися за недотримання чи порушення згаданих правил, несли в собі більш моральнодуховний характер, спрямований на виправлення особи і не передбачали ніякого
матеріального стягнення, як це передбачалося у княжих статутах.
Великий князь Ярослав І дав свій устав уже наприкінці свого життя і як сам
висловлюється «по данию, по записи своего отца». В уставі Ярослава більш детальніше
розкриті порушення, які зустрічаються у подружньому і сімейному житті і також їх вирішення
належить до компетенції церковних судів. Проте ніяких нових злочинів щодо шлюбу чи сім’ї
у цьому уставі не згадується [9]. Але вже є чітке розмежування між світськими (державними)
судами і церковними, обидва суди розділені на класи. Суттєва різниця між уставами Ярослава
і Володимира полягає у способі розкриття порушень і визначенні покарань за злочини або ж
пені. До прикладу, за прелюбодіяння чоловіка і за укладення ним нового шлюбу до
розлучення з першою дружиною – не визначені ніякі покарання, а лише сказано:
«Митрополиту у вине», тобто митрополит, напевно, повинен був сам давати покарання згідно
загальноприйнятих церковних законів За інші злочини призначені чітко визначені покарання:
пень на користь митрополита або єпископа, а інколи на користь дівчини або жінки і взяття
винуватої в будинок церковний, поки не викуплять її звідти родичі. Сюди віднесені злочини:
якщо чоловік відпускає від себе дружину (жінку) свою без її вини; якщо він має дві жінки;
якщо чоловік і дружина розвелись самовільно; якщо батьки примусово заставили свого сина
або дочку вступити у шлюб і останні пізніше що-небудь зробили з собою; незаконне
народження дитини жінкою або дівицею і деякі види прелюбодіяння. За інший вид злочинів, а
саме за шлюби в близькому родинному спорідненні і за різне кровозмішення – передбачалися
не тільки ці вищевказані покарання, але і духовні єпитимії [10].
Існували і такі справи, які належали і суду церковному і одночасно державному. Одні
судились власне духовною владою і за які пеня йшла на користь митрополита чи єпископа і
ображеній стороні, а князь лише «казни»; інші судились однаково духовною і світською
владою, і за які пеня ділилась наполовину для митрополита чи єпископа і князя. До злочинів
першого роду були віднесені викрадення або «насилия девиц разных сословий», побої та інші
образи які їм завдавались, також побої і образи, які наносились чужим жінкам, побої дітьми
своїх батьків. До злочинів останнього роду розбої та вбивства. У списках середньої і широкої
редакції уставу Ярослава згадуються ще деякі інші злочини, але всі вони майже схожі зі
згаданими і так чи інакше відносяться до того чи іншого виду. Отже, можна зробити
висновок, що устав Ярослава – це не повторення уставу Володимира, а ніби продовження
його і детальніше розкриття. Він являє собою крок вперед в історії нашого середньовічного
законодавства. До прийняття християнства злочини щодо шлюбу, подружжя та сім’ї не
вважались власне за злочини і взагалі не переслідувались законом. Тому для викорінення їх в
народі, як таких що не тільки суперечать нормам християнської моралі, але й порушують
суспільний благоустрій, ці справи були підпорядковані суду церкви. Недостатніми були і міри
покарання, лише духовні – єпитимії. Тому мудрий Ярослав доповнив ще і грошовими пенями,
які йшли на користь духовенства і на користь князя, а іноді передбачалась і безпосередньо
державне покарання.
Для історії руського церковного суду, так і для інституту вітчизняного шлюбносімейного права середньовіччя мають велике значення так звані канонічні правила (або
відповіді) і послання руських архієреїв – як митрополитів так і єпархіальних єпископів: це вже
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згадувані вище відповіді митрополита Іоанна ІІ (1080-1089); «вопрошание» ієромонаха Кіріка
і відповіді на нього єпископа Новгородського Нифонта (1130-1156) і невідомої єпархії –
Савви та інших осіб; правило митрополита Максима (1283-1305) і грамота митрополита
Олексія (1360); послання Володимирського єпископа до місцевого князя (ХІІІ ст.); послання і
церковно-судові визначення («определения») митрополита Кипріана, Фотія та ін. Цікавим, як
пам’ятка руського церковного права ХІІ ст. повчання Новгородського архієпископа Іллі
(1166), а також ряд повчань та настанов інших владик, в яких відображений багатий матеріал
історії норм та звичаїв Древньої Русі, і багато «несудимы грамот», які жалувані владиками
монастирям і церквам [11].
По цих пам’ятках можна помітити, що всі відносини суспільного життя, які носили
більш моральний ніж юридичний характер, віднесені до області церковного суду. Відомий
історик та теоретик права Неволін К.А. також підтримує цю думку і роз’яснює чому справи
про спадкування належать саме до відомства духовної влади. Складення заповіту – це було
останнім свідомим моральним вчинком помираючої людини. Через заповіт помираюча
людина робила останні розрахунки зі своїми мирськими справами, розпоряджалася по совісті,
хто і чим йому винен, кому і чим він винний; приймав необхідні рішення для подальшого
устрою своєї сім’ї, залишав відмови на користь ти чи інших осіб, відділяв частину свого
майна для богоугодних справ і особливо «на поминок своей души». Внаслідок такого
морального значення заповіту при його складенні завжди був присутній духівник заповідача, і
цей заповіт отримував силу тільки після утвердження його духовною владою. Тому і всі
спірні питання, які могли виникнути щодо заповіту, вирішувались тією ж духовною владою
через церковні суди [12].
У судовій системі Галицько-Волинської землі існував також церковний суд. А
державний (світський) суд не був відокремлений від князівської адміністрації. Сфера
юрисдикції церковного суду визначалася передусім також церковними статутами (уставами)
князів Володимира та Ярослава і була значною. До відання церковного суду належали
питання, пов'язані з майновими та шлюбно-сімейними відносинами. Проте, з часом на
галицько-волинській землі відчувався вплив західної правової системи, яка різнилася від
східної візантійської, особливо що стосувалось подружнього життя. Незважаючи на канонічне
право та боротьбу церкви з пережитками язичества і впливу латинства на західні землі Русі,
тогочасне населення продовжувало користуватись у побуті звичаєвим правом. Це показово
можна прослідкувати на прикладі розірвання шлюбів. За нормами звичаєвого права шлюб
розглядався як громадянська угода, що її, як і кожну угоду, можна було укладати і розривати.
Розірвання шлюбу в пізніших документах називалося по-різному: в одних випадках «розвод»
(дуже рідко), «розлученьє», «розпуст», «розпущеньє (або визволеньє) з малженства», в інших
«розстаньє», а у міщан – «розлука» [13]. Розлучення здійснювалося після внесення
відповідної суми старості через цивільний (земський, гродський) суд. Показовий з цього
погляду документ – опис (люстрація) державного майна, проведений у віддалених повітах
Поділля (Барському і Каменецькому), з якого видно, що у другій половині XVI ст. на
південних межах Київської і Подільської землі шлюби укладалися і розривалися без участі
церковних і світських властей на рівні звичаєвого права. Треба було лише повідомити
старостинський уряд про факт укладення чи розірвання шлюбу, заплативши при цьому мито
— «поємщину», «розводи», «куницю». Акт розірвання шлюбу набував юридичної сили після
того, як подружжя в присутності свідків видавали одне одному так звані «роспусниє листи»,
які потім особисто заявляли перед тим урядом, в юрисдикції якого вони перебували, для
внесення в актові книги «для вічної пам’яті». Така практика розірвання шлюбів не збігалася зі
вказівками канонічних і державних законів. Згадки про сам факт розлучення подружжя
трапляється і в ранніх документах XV ст., зокрема з Галичини [14]. За Литовським статутом,
розлучення повністю було віднесене до компетенції духовного суду, а світським, цивільним
судам належало займатися тільки майновими справами подружжя після постанови духовного
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суду. Якщо духовним судом було визнано, що шлюб розірвався з вини жінки, тоді вона
втрачала придане і віно, коли ж визнавали винним чоловіка, тоді за жінкою залишалося і
придане, і віно.
Отже, розлучення, як правило, відбувалося без участі церковної влади, проте під
наглядом світських властей [15]. Траплялося, що розлучення здійснювалося не перед урядом,
а просто в сімейному колі, у присутності родичів і знайомих, перед якими чоловік і жінка
заявляли, що вони «одностайно», за взаємною домовленістю і згодою дають один одному
«розпуст з малженства». На такій родинній нараді вирішувалися майнові справи подружжя,
пов’язані з приданим і віном: придане забирала з собою жінка, повертаючись до своєї родини,
віно залишалося чоловікові. На цьому процедура розлучення і завершувалася. Часом
«розпусні листи» юридично оформляли: їх відносили до суду, де в актових книгах робилися
відповідні записи. Проте робилося це в тих лише випадках, коли з’являлася перспектива
повторного шлюбу з іншою особою. Часом такі записи з’являлися із запізненням на кілька
років [16]. Очевидно, саме так відбувалося розлучення серед людей «простого стану». Наявні
документи, що зафіксували процес розлучення в такому вигляді, стосуються розлучення
людей «околичної шляхти», яка у своєму побуті не відрізнялася від основної маси
українського «поспільства». У судових справах із питань розлучень привертають увагу
насамперед такі основні моменти. Головною умовою розлучення була згода на це обох членів
подружжя: і чоловік, і жінка дають «розпуст з малженства» один одному. Видачею
«розпусних листів» розлученим чоловікові та жінці надавалося право одружуватися з іншою
особою. Якщо у розлученої пари були діти, то вони розподілялися між батьком і матір’ю за
їхньою домовленістю. Незгоди, сварки в подружньому житті визнавалися цілком достатнім і
досить звичним на той час мотивом для розлучення, що аж ніяк не вписувалося в канонічні
рамки. Таких розлучень переважна більшість.
Таким чином, проаналізувавши лише окремі пам’ятки руського церковного і
державного права та їх втілення в житті тогочасного народу, можна сказати, що вся історія
Русі від прийняття християнства складається із фактів, які вказують на постійний
взаємозв’язок церкви і держави в побудові шлюбно-сімейного інституту, який би ґрунтувався
на високоморальних началах, закладених в Біблії. Проте, не одне століття довелось вести
нелегку боротьбу по викоріненню звичаєвих язичеських норм, які міцно вжилися у побуті
населення. І в цій боротьбі немалу рол зіграв саме церковний суд, який не був носієм
державної влади. Він не входив в загальну систему органів держави, а виступав в якості
своєрідної альтернативи. Рішення не мало виконавчої сили в державі, а опирались виключно
на моральний авторитет єпископів і на церковну дисципліну. Церковний суд мав спеціальну
«вибірну» юрисдикцію, особливе місце серед якої обіймали сімейні справи, починаючи від
народження сім’ї – укладення шлюбу, регулювання подружнього життя на засадах моралі та
християнського вчення, відносини між батьками і дітьми та справи про заповіт і спадщину,
тобто ті основні засади, на яких ґрунтувалося практично все життя людини.
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ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ – СУТЬ ТА ПРИЧИНИ
РОЗБІЖНОСТЕЙ
Білоцерковець Н.В. (студент І курсу юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка)
Захарченко П.П.(доктор юридичних наук, професор)
Анотація. Розглядається земельне законодавство Української Народної Республіки та
Західноукраїнської Народної Республіки; досліджуються розбіжності в регулюванні
земельних відносин в УНР та ЗУНР; аналізуються соціально-політичні та економічні причини
розбіжностей у підходах до вирішення земельної проблеми на Західній та Центральній
Україні.
Ключові слова: ЗУНР, УНР, земельне законодавсто ЗУНР, земельне законодвство
УНР, земельна реформа, приватна власність, соціалізація землі.
Аннотация. В статье рассматривается земельное законодательство Украинской
Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, исследуются различия в
регулировании земельных отношений в УНР и ЗУНР; анализируются социальнополитические и экономические причины различий в подходах к решению земельной
проблемы в Западной и Центральной Украине.
Ключевые слова: ЗУНР, УНР, земельное законодательство ЗУНР, земельное
законодательство УНР, земельная реформа, частная собственность, социализация земли.
Summary. In this article we consider the land law of ZUNR (WUPR – Western Ukrainian
People’s Republic) and UNR (UPR - Ukrainian People's Republic); distinctions in land relations’
regulation in WUPR and UPR are examined; social, political and economic reasons of such
distinctions are analyzed.
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Key words: WUPR, UPR, land legislation of UPR and WUPR, land reform, private property,
socialization.
В Україні вже майже 20 років триває земельна реформа. Для регулювання важливих
суспільних відносин, в тому числі в сфері земельного права, потрібно враховувати історичний
досвід вирішення подібних проблем з метою врахування досягнень і прорахунків
представників тієї чи іншої історичної епохи. Тому, на нашу думку, аналіз різних підходів до
вирішення земельної проблеми та ставлення до них різних прошарків населення за доби
Центральної Ради та Української Національної Ради ЗУНР може прискорити процеси
вдосконалення сучасного земельного законодавства.
Теоретичною основою дослідження були роботи вітчизняних авторів доби Української
революції М. Шаповала, О. Мицюка, О. Кузьми, В. Винниченка та інших. Питанням
земельного законодавства Української Центральної Ради присвячені роботи сучасних
дослідників В. Білика, А. Захарчука, О. Шевченка, І. Заріцької; земельне законодавство ЗУНР
досліджували І. Мищак, М. Мацькевич та інші. Соціально-політичні проблеми цього періоду
досліджували П. Захарченко, А. Панчук, О. Волошко та ін. Проте до цього часу не було
досліджено законодавство УНР та ЗУНР в світлі компаративістики з метою порівняння
інститутів земельного права цих держав. Розбіжності в цій галузі права та їх причини є
предметом дослідження цієї роботи.
У період української державності 1917-1920 рр. земельне питання належало до
найпекучіших проблем, які вимагали розв’язання. Як Українська Центральна рада, так і
Українська національна рада ЗУНР намагалися знайти раціональний спосіб вирішення цього
питання. Але в представників кожної з цих інституцій влади були свої підходи і погляди на
шляхи вирішення земельної проблеми українських земель. Потрібно зазначити, що в деяких
аспектах підходи вищезазначених органів влади до вирішення аграрної проблеми були
принципово різними.
Так, Перший та Третій універсали Української Центральної ради (далі – УЦР)
проголошують «… щоб після того, як буде одібрано по всій Росії поміщицькі, казенні,
царські, монастирські та інші землі у власність народів … право порядкування нашими
українськими землями … належало тільки нам самим…» [1, c. 10-13] і, відповідно, громадяни
УНР оповіщаються, що «віднині на території УНР існуюче право власності на землі
поміщицькі й інші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значення, а також
удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі – касується» [1, c. 21-24].
Наприкінці січня 1918 р., на 9-й сесії УЦР нарешті було ухвалено довгожданий новий
земельний закон. Зокрема, він проголошував, що право власності на землі з їх водами,
надземними і підземними багатствами скасовується, а «право користування ними мають всі
громадяни УНР». Згідно з Розділом ІІ цього закону, навіть землі для приватнотрудового
господарства переходять у право користування [2, c. 68-73]. Якщо ІІІ Універсал скасовував
право власності тільки «на нетрудові землі за містами», то цей Закон скасовував «власність і
на селянські землі» [3, c. 82].
Різні законопроекти аграрної реформи розроблялися у політиці й Західноукраїнської
Народної Республіки (далі – ЗУНР). Діячі ЗУНР, зокрема земельної комісії при Раді
Державного Секретаріату, були значно виваженішими у своїх поглядах на вирішення
земельної проблеми, ніж їх колеги на Наддніпрянській Україні. Так, перший проект аграрної
реформи, оголошений С. Голубовичем 4 лютого 1919 р., передбачав узаконення приватної
власності. 8 травня 1919 р. був опублікований Земельний закон для ЗУНР. Головною метою
проведення земельної реформи було визнано наділення землею малоземельного і
безземельного селянства на правах приватної власності. У власність сільських громад
переходили водні ресурси, а також пасовиська і полонини [4].
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Які ж були причини настільки різних поглядів на право власності в цих регіонах
України?
По-перше, це принципова різниця у поглядах Західного та Наддніпрянського селянства
на ведення власного господарства. Л.Бачинський, зокрема, зазначав, що господарства,
передані у спільну власність, будуть занедбані через притаманний галицькому селянству
індивідуалізм [5, с.17-19], що унеможливлювало скасування приватної власності на Західній
Україні.
По-друге, особовий склад УЦР та УНРади був абсолютно різний, що й стало причиною
суттєвої різниці в земельних законах цих інституцій. В УЦР було обрано 249 депутатів від
селян та робітників, а від професійних, просвітних та економічних організацій – тільки 31 [6].
Якщо в Центральній раді переважали соціалістичні партії, то в Українській Національній Раді,
скликаній 18 жовтня 1918 р., був присутній всього один соціал-демократ, а переважну
більшість складали вчені, священики, адвокати, судді, журналісти тощо [7, c. 101].
Дослідники відзначають також досить високий фаховий рівень представників УНРади (42% з
майже 200 депутатів мали вищу освіту, а 52 особи – взагалі докторський ступінь). Цим
значною мірою пояснюється професійний підхід і виваженість подальших рішень УНРади [8,
c. 157].
По-третє, на Наддніпрянській Україні був більш відчутний вплив більшовицької
ідеології, яка пропагувала скасування приватної власності на землю. Проте, на відміну від
документів УЦР, більшовицькі акти приховували від селян справжню правду про поділ землі.
Адже в ленінському Декреті про землю, прийнятому 26.10.1917 р., більшовики схитрували,
використовуючи неюридичні терміни, які можна було тлумачити як завгодно. Більшовиками
було проголошено, що земля стає загальнонародним надбанням, але для простого селянина
поняття «загальнонародне надбання» означало його власність на землю, що ніяк не
відповідало дійсності. Тобто, у Декреті було сказано, що приватна власність на землю
скасовується, але не було чітко сказано, у чиїй власності вона мала бути. [9, c.114]. Суть
принципової різниці між більшовицькою політикою і політикою Центральної Ради можна
прослідкувати в Протоколі № 241 засідання Генерального Секретаріату від 6 грудня 1917 р.,
в якому, зокрема, зазначається таке: «Найбільша різниця між більшовиками і українським
правительством та, що в той час як на Московщині … земля, заводи, фабрики та інше добро
… попало в вир безладу, на Україні весь час ведеться планомірна праця і поволі все добро
переходить в народні руки» [10, c. 507]. Це твердження доводить той факт, що на відміну від
більшовиків, які проводили викривлену політику «соціалізації» землі, Центральна Рада мала
на меті справді наділити селян землею.
Виникає закономірне питання – що ж означало поняття «соціалізація» для Центральної
Ради, представників українства, та більшовиків? Вперше цей термін був ужитий в аграрній
програмі есерів у 1906 р. і розглядався ними як передача всієї землі в розпорядження органів
самоврядування і зрівняльний розподіл її по трудовій або споживчій нормі між селянами, які
вели господарство власною працею. Для з’ясування того, що вкладали представники УЦР в
поняття «соціалізація», можна проаналізувати ставлення окремих членів Центральної Ради до
проведення земельної політики. Так, М.Шаповал, міністр земельних справ, вважав, що
українських селян потрібно визволити від поміщиків, які тримають як знаряддя виробництва,
так і саму землю у своїх руках [11, c.20-22], віддати їх землю на загальну власність селян, які
працюватимуть лиш на себе [11, c.33], тобто передати землі без викупу в руки трудового
народу [11, c.116]. Чому ж тоді Центральна Рада, проводячи політику «соціалізації»,
протиставляє свою діяльність, як ми бачимо з вищезазначеного документа, більшовицькій
«соціалізації»? Тому що більшовики до «соціалізації» додали дещо інше – сільські комуни і
радянські господарства. За більшовицькими законами земля ніби теж «соціалізована» і
передана в обробіток селянства, але плодами землі розпоряджається не селянин, а партія
більшовиків. Від селян забиралося зерно, худоба, яйця тощо [12, c. 22]. І саме це стало
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причиною того, що українські хлібороби ненавиділи комуністів. А згодом, як говорить
М. Шаповал, більшовики, ставши володарем землі, перетворилися на господарів в
економічному сенсі, негайно відокремили селян від розпорядження землею і взяли на себе
«роль феодала» [13, c.44]. Тому, безперечно, ми не можемо говорити про великий вплив
більшовицьких ідей на земельну політику Центральної Ради, яка в корені відрізнялася від
більшовицької ідеології.
Повертаючись до причин, які зумовили розбіжності у земельному законодавстві
УНРади і УЦР, можна зазначити ще один факт. Як зазначає Олекса Кузьма, український
журналіст, письменник, історик національно-визвольних змагань 1918-1921 рр., стрижнем
внутрішньої стратегії діяльності ЗУНР була демократизація державно-політичного устрою
республіки [14, c. 96-107]. А так як діячі ЗУНР були людьми освіченими, то в поняття
«демократизація» вони вкладали ідеї європейських просвітників, зокрема Д. Локка, про те, що
невід'ємною складовою громадянського суспільства є природні права людини, до яких
відноситься і приватна власність.
Якщо порівнювати земельне законодавство ЗУНР і УНР періоду Центральної Ради, то
виникне закономірне питання: чи позитивно селяни Наддніпрянщини та Східної України
сприйняли відміну приватної власності? Чи насправді вони відмовилися від права приватної
власності на землю на користь права користування? Після поверхового та суб’єктивного
аналізу деяких документів періоду Української революції, зокрема, Резолюції повітового
селянського з’їду 14-15 квітня 1918 р. у м. Балті на Поділлі, дійсно може скластися враження,
що селяни всіляко обстоювали відміну права власності на землю. Так, вищезгадана резолюція,
з-поміж інших, містила такі положення: проводити земельну реформу виключно по закону
Центральної Ради і не звертати уваги на делегації куркулів у 200 чол. [15, c. 39]. Подібні
настрої можна знайти і в записах дебатів та дискусій з приводу цього питання взимку 1917 р.
в Центральній Раді. Зокрема, в протоколі сесії № 8 УЦР міститься безліч висловлювань
представників найбіднішого селянства щодо законопроекту про аграрну реформу Центральної
Ради, в якому пропонувалося залишити у приватній власності 40 десятин землі: «Все почти
единогласно против предлагаемого им законопроекта. Потому что не на все их вопросы
отвечает законопроект, не вполне уничтожающий частную собственность», «Селяни як раю
світлого чекають землі. А ви залишаєте окремим господарствам по 40 десятин. Так це ж ті
самі поміщики!» або «Частную собственность на землю необходимо уничтожить, доступ к
земле должен быть открыт каждому. Но не по 40 и не по 30 десятин, потому что земли на всех
не хватит!» [16, c.27]. Але насправді причина таких заяв є набагато глибшою, ніж здається на
перший погляд. Аналізуючи тогочасне соціальне становище селян, ми розуміємо, що селяни
відмовляли в праві власності на землю не собі, а поміщикам та куркулям. Звичайно, залишити
в приватній власності 40 дес. було неприпустимим для бідного селянина, в котрого у
власності було, припустимо, 2-3 десятини. Селяни, безперечно, не були проти того, щоб земля
належала їм, але єдиним способом, який міг забезпечити отримання ними землі, було
проголошення на законодавчому рівні повного скасування приватної власності на землю.
Адже, якби було проголошено збереження приватної власності, то земля ніколи б не
опинилася у власності селян, а залишалася б, як і в попередній період, у власності поміщиків.
О. Мицюк, відомий український юрист, соціолог, громадський діяч періоду
Української революції, наводить цікаві статистичні дані, які, на його думку, стали причиною
вищенаведених виступів селян проти земельної власності – станом на 1900 рік на Полтавщині
55 % селянських господарств мало орної землі в такій незначній кількості, що її не вистачало
навіть на хліб [17, c.17]. Це ще раз доводить, що для українських селян приватна власність –
це в першу чергу поміщицька власність на землю, а не їх власна (якої в найбіднішого
селянства майже не було), і саме проти неї вони виступали, говорячи, що «частную
собственность на землю необходимо уничтожить».
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Але українські селяни ніколи не виступали проти скасування принципу права
власності як такого. Як говорить О. Мицюк, «українське селянство призвичаїлося лише до
спільної власності на землю, і не далі. Наш селянин скорше піде спільну обробку ниви…, але
безперечно стоїть за повну власність на весь вироблений ним продукт праці» [17, c.19]. В
цьому аспекті Центральна Рада показала свою компетентність у розв'язанні земельного
питання, скасовуючи приватну власність на землю, а більшовики зі своїми комунами та
спільною власністю на одяг, гроші – ні, адже по своїй суті українці як були, так і залишаються
індивідуалістами.
Окрім принципово різного висвітлення поглядів на право власності, земельні закони
вищезгаданих держав відрізнялися й в інших аспектах. Автори Закону про аграрну реформу
ЗУНР більш демократично підходили до вирішення земельної проблеми. Проект закону про
земельну реформу Л. Бачинського передбачав примусовий викуп землі від власників
земельних угідь, більших за визначений максимум. Але найголовніше – тим, хто не міг
заплатити, надавалося відтермінування на 10-50 років [6]. Це надавало можливість практично
кожному малоземельному селянину стати власником хоч клаптика землі. Проте в остаточній
редакції Закону про аграрну реформу ЗУНР не зазначалося про порядок наділення землею
селян безоплатно чи за викуп, в той час як у ІІІ Універсалі Центральної ради чітко
зазначається, що земля має перейти до усього трудового народу без викупу. Ця норма
повторюється в IV Універсалі Центральної ради [1, с.39] та в Розділі ІІІ Земельного закону
Центральної Ради від 18.01.1918 р. [1, с.42] Цим Законом навіть було затверджено, що плата
за користування землею не встановлювалася (хоча попередніми проектами плата
передбачалась) [18, c.155]. Але причиною того, що Закон про аграрну реформу ЗУНР не
розглянув вищезазначених питань, є те, що керівництво ЗУНР віднесло їх розгляд на
майбутній сейм.
Особливістю Закону про земельну реформу, що діяв на території ЗУНР було те, що
законодавець не наважився чітко визначити певну верхню межу розмірів земельної ділянки,
яка не підлягала конфіскації у поміщиків. Навпаки, 29 квітня 1918 р., на останній сесії
Центральної ради було встановлено остаточну норму земельної ділянки, що може перебувати
у приватному володінні (не підлягати «соціалізації») - 30 десятин [19, с.326].
В Законі, виданому УНРадою, також визначалися категорії осіб, які позбавлялися
права на землю. До них, зокрема, належали дезертири з Української галицької армії та особи,
що скоїли злочини проти Української держави та її збройних сил. Аналогічного положення в
законодавстві УЦР, як не дивно, не було.
Потрібно зазначити ще один важливий аспект, що відрізняв два вищезгадані закони. В
Законі про аграрну реформу ЗУНР чітко встановлювалася черговість надання земельних
ділянок. Землею мали наділяти населення в наступній черговості: жовнірів-інвалідів, що
втратили своє здоров'я у війнах, ведених УНР; вдів і сиріт по тих, що полягли у цих війнах;
жовнірів-інвалідів зі світової війни 1914-1918 рр.; сиріт і вдів; інших безземельних і
малоземельних рільників [20, c. 81]. Але члени УЦР підійшли до цього питання значно
простіше, визначивши, що «в першу чергу задовольняються потреби місцевої малоземельної
та безземельної хліборобської людності, і в другу – потреби місцевої не хліборобської й
немісцевої людності» [1, c.43]. Причиною цього є насамперед те, що в складі УЦР, як
зазначалося вище, переважали безземельні та малоземельні селяни, і саме вони повинні були
отримати землю в першу чергу.
Отже, земельне законодавство ЗУНР та УНР принципово відрізнялося у багатьох
суттєвих питаннях, і причиною цього були соціальні аспекти розвитку цих держав, а також
вплив різних політичних ідей того часу. Так, в нормативно-правових актах Центральної Ради
простежується вплив ідей соціалізму, що відбилося на впровадженні принципу скасування
приватної власності на землю. Але було з’ясовано, що це пов’язано не з бажанням селян
відмовитися від власності на землю, а навпаки – з пошуком певного легального способу
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забрати землю у поміщиків. Проте було проаналізовано, що влада ЗУНР у відповідному
законодавстві стояла на принципі збереження права власності на землю, не дивлячись на
військову ситуацію в державі. В деяких інших аспектах земельне законодавство ЗУНР і УНР
також не було схоже. Це, зокрема, стосується рівня відповідності принципам демократії,
способів наділення селян землею, встановлення черговості отримання землі громадянами цих
держав тощо. І хоча Закон про аграрну реформу ЗУНР був прийнятий в той час, коли ЗУНР
була вже Західною областю УНР, і тому викликав гостру критику на Наддніпрянській
Україні, ми змогли прослідкувати непоступливість УНРади та галицького селянства в
принципово важливих питаннях проведення земельної реформи. Тому можна прийти до
висновку, що регулювання таких важливих суспільних відносин як земельні завжди має свої
особливості не тільки в різних країнах, а й в регіонах, досить подібних за своїм географічним
розташуванням, що потрібно враховувати в створенні сучасного земельного законодавства.
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ФУНКЦІЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Коморна Л.
(аспірантка Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи)
Під функціями систематизації екологічного законодавства України слід розуміти
такі відносно відокремлені напрямки їх однорідного впливу на стан екологічних
правовідносин, в результаті якого відбуваються відповідні бажані, соціально очікувані та
соціально корисні зміни існуючого стану цих відносин відповідно до поставлених цілей і
завдань зазначеної галузевої систематизації.
До функцій систематизації екологічного законодавства України доцільно, на наш
погляд, віднести такі, як:
 правотворча (або функція розвитку відповідної галузі законодавства);
 уніфікаційна (уніфікація термінології, принципів, правових підходів, «стиснення»
нормативного масиву);
 правозастосовча (поліпшення орієнтування в екологічному законодавстві в цілях
його оперативнішого, більш ефективного та правильного застосування на практиці);
 наукова (сприяння більш ґрунтовному та цілеспрямованому вивченню відповідної
галузі законодавства, проведенню подальших наукових досліджень у цій сфері тощо);
 регулятивна (визначення основних параметрів майбутньої моделі систематизованої
галузі законодавства);
 нормативно-моделююча (моделювання майбутніх норм екологічного права);
 інноваційна (наповнення нормативного матеріалу новими чи оновленими нормами
та інститутами екологічного права);
 інтегративна (сприяння інтеграції законодавчого матеріалу в рамках відповідної
галузі);
 комунікативна (посилення системних зв'язків всередині системи екологічного
законодавства та зв'язків з іншими галузями національного законодавства) (Не можна
погодитися з переліком функцій систематизації законодавства, наведеним у тексті проекту
Концепції реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин,
з огляду на змішування тут функцій відповідної підгалузі права (галузі інформаційного
законодавства) з функціями власне систематизації цього законодавства, що є концептуально
хибним. [Див.1]).
Значимість цих функцій визначається їх системним впливом на екологічне
законодавство у ході його систематизації, сприянням створенню несуперечливого та
узгодженого законодавчого масиву тощо.
При цьому варто зауважити, що систематизація екологічного законодавства України
відіграє важливу роль у реалізації правової реформи в державі.
Систематизація ж екологічного законодавства визначає і специфіку державного
управління в галузі охорони природи та природокористування, і посилення рівня
захищеності екологічних прав громадян.
Очевидно, не слід також применшувати і роль систематизації екологічного
законодавства України у розвитку економіко-правового механізму охорони довкілля в
Україні. Нагадаємо, що відповідна наукова концепція була розроблена в українській
юридичній науці В.В. Костицьким [2].
Згідно з цією концепцією в єдиному механізмі мають поєднуватися як економічні
(власне економічні) регулятори, так і правові чинники, які складають систем у, що об'єднує у
своїй структурі такі підсистеми, як організаційно-правова, інституційна, функціональна та
економічна (ресурсна).
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Систематизація екологічного законодавства сприяє дальшій інтеграції всіх цих
підсистем, більш злагодженій та ефективній роботі такого механізму, посиленню ролі
правових регуляторів у поєднанні власне економічних та юридичних інструментів
охорони довкілля та природокористування.
Така систематизація також надає відповідній державній політиці у цій сфері більш
чіткої цілеспрямованості, формальної визначеності, загальнообов'язковості, сприяє
оптимізації та підвищенню ефективності правового регулювання відносин у галузі екології,
застосуванню превентивних, оперативних, стимулюючих і примусових заходів до
юридичних та фізичних осіб щодо використання природних ресурсів та їх відходів і
юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.
У функціях систематизації екологічного законодавства, зокрема, відображаються
основні напрямки правотворчої діяльності, спрямовані на свідоме перетворення відповідної
галузі законодавства.
Функції систематизації екологічного законодавства структуруються відповідно до
засад та цілей систематизації (в їх основі лежать цілі і завдання цієї систематизації), а
відтак вони відбивають специфіку цієї галузі та специфічність урахування у такій діяльності
загальних закономірностей систематизаційного процесу як планомірного, цілеспрямованого
та системного правотворчого процесу уповноважених органів державної влади щодо якісного
перетворення відповідної галузі законодавства України відповідно до визначених цілей і
завдань його систематизації.
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ЕЛЕКТРОННЕ ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО
УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
Новицький А.М.
(кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник відділу НДЦ ПО
Національного університету ДПС України)
Анотація: В статті розглядаються перспективи запровадження єдиної державної
інформаційної системи, структурної частиною якої повинна стати інформаційна система ДПС
України.
Ключові слова: інформатизація, електронне оподаткування, електронне урядування.
Annotation: The article is devoted to the perspective of creation of a unified state
information system, the structural part of which should be the information system STS of Ukraine.
Фактичне становлення основних засад інформаційного суспільства не можливе без
формування правосвідомості всього населення нашої планети. Створення новітніх
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технологічних комплексних систем телекомунікації, зв’язку, вирішення наукових, технічних
проблем передачі контенту інформації між учасниками правовідносин зумовили необхідність
переосмислити традиційні підходи до регулювання суспільних відносин.
Останні десятиріччя показали переваги швидкого застосування знань, накопичених у
цифровому вигляді на електронних носіях. Широкий доступ до інформації здійснюється через
Інтернет – всесвітню мережу, за допомогою якої йде накопичення, перерозподіл і
використання контенту інформації. Саме за допомогою Інтернет значно скоротився час для
перетворення інформації в знання.
Метою даної статті ми визначаємо дослідження взаємодії інформаційних систем
електронного урядування в Україні та взаємозв’язок із цією системою інформаційної системи
ДПС України та їх правового регулювання. За робочу гіпотезу було визначено можливість та
необхідність їх поєднання з метою удосконалення роботи цих систем, уніфікації вимог до
роботи, полегшення взаємодії громадян із органами влади та окремими державними
органами, та відповідного правового забезпечення такої роботи.
Дослідження сфери суспільних інформаційних відносин здійснено на основі
теоретико-методологічних розробок у галузі інформаційного та адміністративного права
вчених І.В. Арістової, К.І. Бєлякова, В.М. Бутузова, В.Д. Гавловського, Р.А. Калюжного,
О.В. Копана, В.С. Цимбалюка, М.Я. Швеця та ін.
Можливість швидкого отримання потрібної інформації, здобуття необхідних знань,
сприяє більш ефективному та якісному прийняттю управлінських рішень. Питання
застосування на практиці можливостей Інтернет привернули увагу теоретиків і практичних
працівників органів державного управління. У світі виникла концепція «електронного уряду».
Необхідно зазначити, що в даний час існує багато різних підходів до розуміння розвитку
даної концепції, можливого застосування на практиці елементів системи «Електронний уряд»
та можливостей застосування моделей процесу управління – електронного урядування.
Проаналізувавши дефініції в наукових працях, можемо констатувати, що в сучасному
розумінні існує декілька фундаментальних підходів до характеристики даного поняття.
По-перше, «Електронний уряд» як система інформаційно-комунікаційного
забезпечення діяльності органів державного управління; забезпечення державних службовців
відповідним
програмним
забезпеченням,
достатньою
кількістю
відповідних
комп’ютеризованих робочих місць, забезпечення доступу до Інтернет та можливість передачі
інформації за допомогою сучасних засобів зв’язку.
По-друге, «Електронний уряд», як система надання електронних послуг громадянам
держави, суб’єктам підприємницької діяльності, іншим органам державного управління.
По-третє, «Електронний уряд» як система програмного забезпечення спрямована на
підвищення ефективності роботи органів державного управління.
По-четверте, «Електронний уряд», як концепція державного управління в
інформаційному суспільстві. Існують і деякі інші погляди на сутність даного феномену.
Аналізуючи дослідження феномену «Електронний уряд» необхідно зазначити, що дати
власне визначення даної дефініції намагаються науковці різних галузей. Тому і не дивно,
чому на перше місце в одних ставиться технічне та програмне забезпечення функціонування
програми (для технічних галузей науки), в інших – як удосконалення діяльності державних
органів (для державного управління) та інші.
На нашу думку, існує необхідність об’єднати зазначені пріоритети в одну систему та
визначити, що поняття «Електронний уряд» є інформаційною технологією забезпечення
концепції електронного урядування, яка має полісистемний характер і включає в себе різні
аспекти суспільних відносин, як то технічні, управлінські, гуманітарні, соціальні та інші.
Виходячи із даного висновку, необхідно забезпечувати правове супроводження
становлення, розвитку та достатнього функціонування полісистеми електронного урядування.
26

Саме тому вбачається необхідність розробці нормативного акта, який визначав би стратегію
розвитку всіх у напрямі, що охоплює зазначені поняття.
Аналізуючи положення Порядку надання інформаційних та інших послуг з
використанням електронної інформаційної системи «Електронний уряд» [3], відзначимо, що
під іншими послугами розуміються державні (адміністративні) послуги – послуги,
обов’язковість отримання яких установлюється законодавством та які надаються фізичним чи
юридичним особам органами виконавчої влади, створеними ними установами та
організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Надання цих послуг
безпосередньо пов’язане з виконанням основних функцій та завдань органом влади.
Досить перспективна форма надання адміністративних послуг, проте на сучасному
етапі вона практично не застосовується. Саме ця форма надання послуг державними органами
через засоби зв’язку, Інтернет передбачає можливість уникнення безпосереднього контакту
громадянина з державним службовцем на різних стадіях запиту, підготовки та надання
послуги. Візьмемо для прикладу діяльність Міністерства внутрішніх справ, як центрального
органу виконавчої влади щодо надання адміністративних послуг із видачі закордонних
паспортів. Для отримання цього документа громадянин зобов’язаний надати довідку про
відсутність судимості. Така довідка видається цим само відомством, лише іншим підрозділом.
Виникає абсурдна ситуація, коли громадянин повинен робити запит про отримання довідки у
відомстві, яке вимагає цю довідку для оформлення відповідних документів. Більше того,
послуга із надання довідки про відсутність чи наявність судимості надається на платній
основі.
Щодо взаємодії державних органів із юридичними структурами (бізнесом)
встановлюється аналогічна ситуація. Як приклад, візьмемо той само орган виконавчої влади –
МВС України. Для уникнення шахрайств під час оформлення кредитів за втраченими
паспортами, банки звернулися до МВС про надання бази даних втрачених паспортів.
Центральний орган виконавчої влади вважає дану інформацію своєю власністю і надає її
банківським установам на платній основі. Схожа ситуація виникає, коли за надання послуг
державного органу, крім сплати податків на їх утримання, необхідно сплатити кошти за
послуги, що надаються цим органом.
Йде явна комерціалізація надання адміністративних послуг органами виконавчої влади.
Очевидно, це є одна із досить вагомих причин гальмування розвитку відносин «Електронного
уряду», адже при його нормальному функціонуванні взагалі відпадає потреба в наданні
додаткових довідок, тому що вся інформація буде надана посадовій особі в автоматичному
порядку. Але це, в свою чергу, не перекриє можливість для додаткового “заробітку”
державному органу.
Електронне урядування, як складна система відносин, пов’язаних із інформатизацією
державного управління, як елемент реорганізації управлінських, адміністративних відносин у
державі повинний бути належним чином врегульований на правовому рівні. Задекларовані
очікувані результати не наступлять, якщо не буде відповідної мотивації для безпосередніх
суб’єктів, які в щоденній роботі будуть працювати в умовах електронного урядування. Для
того щоб система запрацювала, необхідно не тільки забезпечити правовий базис існування та
функціонування такої системи, таких відносин, а і забезпечити належне змістовне наповнення
цих відносин саме з боку державної служби. Як вбачається, повинні бути прийняті
зобов’язальні правові норми, встановлена відповідальність за невиконання цих норм. Лише
комплексний підхід до вирішення проблеми запровадження Концепції електронного
урядування зможе дати результат.
Як нами вбачається, розвиток всієї системи електронного урядування повинно бути
направлене не лише на розвиток інформатизації державних адміністрацій, це повинна стати
комплексна система взаємодії всіх державних органів, які не тільки надають адміністративні
послуги в електронному вигляді та здійснюють двохсторонній зв’язок, а і мають об’єднані
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системи між державними органами. Саме такі потужні електронні системи Державної
податкової служби, митної служби, МВС, НБ України , інформаційні системи інших
державних органів, всі кадастри тощо повинні стати структурними частинами загальної мегасистеми «Електронний уряд».
В той же час, для належної роботи даної системи необхідно встановити обов’язковість
можливості ідентифікації фізичної особи, для належного спілкування із державними
органами. На сьогоднішній день існує система електронних цифрових підписів. Проте їх
видають приватні комерційні структури. За отримання такого електронного цифрового
підпису потрібно платити кошти, постійно його обновлювати (раз в рік) знову за кошти,
складна система користування та інші причини, які заважають широкому запровадженню.
Податковий кодекс України, своїми положеннями про електронний документообіг, про
електронну подачу податкової звітності значно допоміг розвитку ЕЦП, проте цього ще не
достатньо. Можливо, що досить реальним, та набагато ефективнішим стало б впровадження
біометричних посвідчень особи з чіпом електронної ідентифікації особи. Таке посвідчення
можна використовувати в будь-яких випадках, коли необхідна ідентифікація особи,
наприклад як перепустка, як посвідчення особи. як електронний цифровий підпис при
ідентифікації фізичної особи в Інтернет тощо.
Досвід країн Балтії свідчить про запровадження таких посвідчень не тільки у
звичайних адміністративних відносинах, а навіть у виборчому процесі. Так в Естонії
проводяться вибори через Інтернет. Коли громадяни мають можливість голосувати, не
виходячи із дому, виключно застосовуючи електронну систему ідентифікації особи.
Запровадження аналогічної системи в податкових правовідносинах значно б
покращила електронну взаємодію між платником податків та податковим органом. Дала б
можливість більш акцентовано вирішувати проблеми оподаткування, зняла б проблему
анонімності та необхідності реагувати на просто наклепи тощо.
Досить перспективним напрямком розвитку відносин між владою та громадянами
через інформаційні мережі може стати формування електронного оподаткування. Розширення
можливостей загальної системи «електронного урядування» на конкретні відносини, а в
даному випадку на податкові правовідносини, дадуть можливість уніфікувати завдання та
розширити можливості всієї системи. Електронне оподаткування може стати окремим
сегментом загальної системи «Електронний уряд».
Нова парадигма регулювання суспільних відносин в інформаційному суспільстві,
пов’язаних з Інтернет, привертає все більше уваги, насамперед через значну ефективність
управлінської діяльності, зменшення часу на прийняття правильних управлінських рішень,
можливості контролювати діяльність державних органів, можливість ведення двостороннього
діалогу: представників органів влади та громадян держави. Крім того, досить важливою
ознакою зазначених правовідносин є надання адміністративних послуг державними органами.
Розширення можливостей щодо надання послуг громадянам, а ми говоримо про податкові
правовідносини (здача податкової звітності в електронному вигляді, надання податкових
консультацій через Інтернет, здійснення електронного документообігу між платниками
податків та податковими органами), дасть можливість більш широкого впровадження
інформаційно-комунікаційних відносин, здешевлення надання адміністративних послуг,
зменшення затрат часу на податкове консультування тощо.
Виникнення нових суспільних відносин вимагає їх правового врегулювання. Якщо
традиційне право зароджувалося та формувалося на звичаях, історично еволюціонувавши в
урегульовану систему суспільних відносин, то нові правила формуються досить швидко і не
повинні суперечити сталим поглядам суспільства на мораль.
На нашу думку, неналежне правове забезпечення і є однією із основних проблем
сучасних відносин, пов’язаних із формуванням системи «Електронний уряд» та відповідного
забезпечення функціонування державних органів у режимі електронного урядування.
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Становлення нових суспільних відносин в інформаційному суспільстві неможливе без
реалізації двостороннього зв’язку громадянина та держави. І саме держава, через свої владні
структурні органи повинна надати громадянину всі належні послуги. Після введення у
повсякденне користування розвинених інформаційно-комунікативних мереж цей
двосторонній зв’язок став більш можливим і доступним. Якщо раніше інформація від
державних органів надходила через друковані засоби масової інформації, пізніше через радіо,
телебачення, то сьогодні найоперативнішим засобом розповсюдження інформації став
Інтернет. Крім оперативності щодо надання інформації, Інтернет надає можливість
двостороннього зв’язку державного органу та громадянина. І це є досить важливим кроком у
становленні нових форм відносин з владними органами.
Необхідність широко інформувати населення про діяльність державних органів
змусила шукати нові форми висвітлення роботи цих відомств. Почали створюватися сайти
Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, окремих міністерств та
відомств. Згідно з Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади» [1] було введено обов’язкове ведення
органами державної влади та органами місцевого самоврядування Веб-сторінок та
оперативного (не пізніше п’яти робочих днів) розміщення на них офіційної інформації про
діяльність відповідних органів, виконання програм, планів, чинних та скасованих
нормативно-правових актів, форм і зразків документів, архівної та іншої інформації, а також
необхідність завчасно розмістити на таких Веб-сторінках проекти нормативно-правових актів,
повідомивши про це засоби масової інформації. У даному Указі, зокрема, на інформаційні
служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування покладалося
зобов’язання оперативно оприлюднювати інформацію про діяльність цих органів.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення електронної
інформаційної системи «Електронний Уряд»» [2] (пункт 6) одним з пріоритетних завдань
щодо розвитку інформаційного суспільства України визначено надання громадянам та
юридичним особам інформаційних та інших послуг шляхом використання електронної
інформаційної системи «Електронний уряд», яка забезпечує інформаційну взаємодію органів
виконавчої влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних
інформаційних технологій. Інформаційний сайт Державної податкової служби (sta.gov.ua) має
досить значний інформаційний ресурс. Проте із-за його великої насиченості буває досить
тяжко знайти необхідну інформацію, а на доступних сторінках сайту ДПС України не завжди
можна знайти оперативну, уточнену інформацію. Існують також проблеми з оперативним
поновленням інформації.
Можна зробити висновок про необхідність більш широко розуміння системи
електронного урядування. Розширення можливостей загальної системи повинно призведе до
уніфікації вимог, до об’єднання розрізнених інформаційних систем державних органів в
єдину інформаційну систему державного управління та підвищить ефективність її
застосування.
Тому вбачається необхідність розробки інформаційної системи Державної податкової
служби саме як структурної частини загальної системи інформаційної системи «Електронний
уряд» та відповідної правової регламентації, встановлення єдиних вимог до цієї роботи.
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ФІНАНСОВОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
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(Голова всеукраїнської громадської організації «Ліга оцінювачів землі»)
Анотація: В статті розглядаються досвід окремі європейських країн в сфері
правового регулювання процесів приватизації державних підприємств
Ключові слова: приватизація, міжнародний досвід, методи приватизації
Приватизація як процес характерна для країн Європи починаючи із кінця 1970-х років.
Як національна стратегія була вперше використана у Великобританії за ініціативи М. Тетчер,
яка з метою підвищення конкурентоспроможності державних підприємств розпочала їх
приватизацію.
Для України історія національної приватизації розпочалась у 1992р. із прийняттям
Закону України від 04.03.1992 № 2163-XII «Про приватизацію державного майна».
Актуальність питань приватизації для України на сьогодні залишається досить
високою, оскільки держава контролює значну частину природних монополій. У той же час
Україна потребує структурного оновлення економіки та впровадження інноваційних
технологій. Фінансування даних напрямків доцільно проводити в першу чергу із коштів,
отриманих від приватизації.
Серед дослідників, що обговорювали дану проблему, виділяється ряд вітчизняних
вчених та вчених із країн постсоціалістичного табору. Серед них Степашин С.В.,
Арупов А.А., Ковальчук А., Подберезкін А.І., Стєляєв С.П., Хохлов О.А. У зарубіжній
літературі також досить активно обговорюються питання приватизації державного майна.
Серед провідних зарубіжних вчених із питань приватизації В.-Д. Плессинг, М. Діфенбахен,
Л. Мінефі, Б. Барбер де ла Серре, М. Берне та інші.
Розгляд зарубіжного досвіду приватизації доцільно розпочати в першу чергу із
визначення поняття та основних методів приватизації, які характерні для європейських
держав та для України.
У «Сучасному економічному словнику» приватизація трактується як процес
роздержавлення власності шляхом продажу або безоплатної передачі об’єктів державної
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власності у власність колективів та приватних осіб шляхом утворення корпоративної або
акціонерної приватної власності. І. Бернар та Ж.-К. Коллі формулюють поняття приватизації
як практики передачі у приватний сектор (компаніям або приватним особам) державних
підприємств або змішаних компаній із переважною державною долею. Економічний словник
К. Пасса, Б. Лоуза та Л. Девічаса дає визначення приватизації як денаціоналізації
виробництва, яке передається із державної власності у приватну. Також у деяких працях
приватизація розглядається як процес із юридичної точки зору і описується як процес
придбання фізичними та/або юридичними особами права власності на об’єкти, що належать
державі, що здійснюється шляхом безоплатної передачі або продажу державної власності.
Згідно Федерального закону Російської Федерації від 21 грудня 2001 р. № 178-ФЗ «Про
приватизацію державного та муніципального майна» під приватизацією державного та
муніципального майна розуміється оплатне відчуження майна, що знаходиться у власності
держави, суб’єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у власність фізичних та
(або) юридичних осіб.
У світовій практиці на протязі останніх 30 років склався ряд форм та методів
приватизації державного майна.
Згідно досліджень К. Грехема, викладених у International Privatization Handbook,
виділяються наступні методи приватизації:
 корпоратизація (продаж підприємства юридичним особам);
 розміщення акцій компанії на фондовій біржі (є одним із найпоширеніших методів
починаючи із 1990-х років);
 ваучерна приватизація (за рахунок спеціальних інструментів, які виступали у формі
платіжного засобу при приватизації, зазвичай мають вказану номінальну вартість);
 викуп підприємства працівниками або вищим керівним складом;
 роздроблення підприємства та продаж частин (використовується коли
підприємство як цілісний комплекс є неефективним або збитковим).
Дослідниками також виділяються і інші методи приватизації, наприклад Г. Хіггінс
виділяє наступні методи приватизації:
 продаж активів (уряд продає активи підприємства приватним інвесторам);
 угоди про отримання послуг (уряд укладає угоди на отримання послуг від
приватних компаній);
 дерегулювання галузі економіки (уряд знижує рівень законодавчого регулювання
галузі, де раніше був монополістом з метою збільшення інвестиційної привабливості
підприємств, які планується приватизувати);
 угоди оренди (уряд надає у довгострокову оренду підприємства, які є
монополістами у галузі, однак зі стратегічної точки зору не можуть бути продані);
 оренда виробничих потужностей (за потреби уряд може орендувати виробничі
потужності приватних компаній, які раніше були приватизовані);
 утворення спільних підприємств (приватизація не усього підприємства, а лише його
частини із збереженням уряду як одного із акціонерів);
 ліквідація підприємств (ліквідація державних підприємств із подальшим продажем
або орендою їх активів приватними структурами для залучення приватних компаній у певну
сферу промисловості);
 ваучерна приватизація.
Проте, незважаючи на знану кількість методів приватизації, у кожній країні можуть
використовуватися лише ті, які дозволені національним законодавством про приватизацію.
Так, для України дозволеними є наступні методи приватизації:
 продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом;
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 продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах,
на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають
загальнодоступність та конкуренцію покупців;
 продажу на конкурсній основі єдиного майнового комплексу державного
підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного
товариства.
Для Росії характерний законодавчо закріплений значно інший перелік методів
приватизації, до яких віднесено наступні:
 перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство або у
товариство із обмеженою відповідальністю за умови, що вартість активів менша аніж середня
вартість активів ВАТ, встановлена законодавством;
 продаж державного або муніципального майна на аукціоні;
 продаж акцій ВАТ на спеціалізованому аукціоні;
 продаж державного або муніципального майна на конкурсі;
 продаж за межами Російської Федерації акцій ВАТ, що знаходяться у державній
власності;
 продаж акцій ВАТ через організатора торгів на ринку цінних паперів;
 продаж державного або муніципального майна шляхом публічної пропозиції;
 продаж державного або муніципального майна без оголошення ціни;
 внесення державного або муніципального майна у якості внеску в статутний
капітал ВАТ;
 продаж акцій ВАТ за результатами довірчого управління.
Як наглядно продемонстровано, кожна країна обирає саме ті методи приватизації, які
відповідають сучасній економічній ситуації в країні та дозволяють досягти поставлених цілей
приватизації державного майна.
Для детального дослідження досвіду приватизації європейських країн було обрано
Францію та Великобританію. Вибір було зроблено не випадково, оскільки Великобританія
була першою європейською країною, яка розпочала приватизацію державного майна а
Франція протягом усієї історії свого розвитку вирізнялась активними процесами
націоналізації та державного управління економікою і лише в середині 1980-х розпочала
процеси приватизації.
Великобританія як одна із провідних країн Європи характеризується початком
процесів приватизації у середині 1950-х років, коли було проведено першу приватизацію
національних сталеливарних підприємств . Проте, починаючи із 1967 р. сталеливарні
підприємства було повернено державі з метою їх модернізації та подальшої повторної
приватизації. За період державної власності було проведено значні зміни у управлінській та
виробничій структурі галузі, зокрема об’єднано усі сталеливарні підприємства у одне – British
Steel Corporation. Приватизація відбулася у 1988 р. коли дане підприємство стало інвестиційно
привабливим та конкурентоспроможним на міжнародному ринку. Усі процеси
супроводжувались значною державною к законодавчою так і фінансовою підтримкою,
оскільки уряд був у першу чергу зацікавлений у збереженні та розвитку національної
сталеливарної галузі.
Найбільші процеси приватизації у Великобританії спостерігались у період 1970-1985
рр. за періоду перебування при владі уряду М. Тетчер, яка проводила політику приватизації,
оскільки Великобританія однією з перших у Європі зіткнулась із проблемою низької
ефективності державного управління компаніями порівняно із приватними власниками. У
зв’язку з цим головними завданнями приватизації виступали не стільки фінансові прибутки
держави, скільки створення ефективного адміністративного апарату.
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У той же час уряд із метою створення вільного конкурентного середовища процесами
приватизації розпочинає поступове зниження свого рівня впливу на окремі галузі економіки,
що переростає у загальноєвропейську тенденцію у середині 1980-х років.
Слід відмітити, що уряд Великобританії у 1990-х роках зіткнувся із проблемою, що ряд
підприємств, проданих у кінці 1980-х років значно збільшили свої прибутки за рахунок
використання переважно монопольного становища на ринку. У зв’язку із цим у 1997 р. було
розроблено систему Windfall Tax (Податок із надзвичайного прибутку), головним завданням
якої було створення одноразового податку, який стягується із компанії через 5 років після її
приватизації. Також даною системою передбачалося стягнення даного податку із усіх раніше
приватизованих компаній на основі законодавчо закріпленого механізму розрахунку суми
оподаткування та сплати податку за ставкою 23% від нарахованої суми. На сплату
нарахованого податку надавалося 1 календарний рік із моменту нарахування. Як результат
урядом було отримано значні суми від приватизації, які сягали 5,2 млрд. фунтів стерлінга.
Також даний податок був досить схвально зустрітий населенням, адже головними
напрямками використання було задекларовано соціальну політику .
На сьогодні приватизаційні процеси у Великобританії значно сповільнились, що
зумовлено як загальносвітовими тенденціями сповільнення приватизаційних процесів, так і
значним скороченням державного сектору порівняно із 1980 р .
Франція упродовж багатьох століть дотримувалась політики націоналізації великих
підприємств та посилення державного контролю у сферах, які тим чи іншим чином можуть
впливати на загальний розвиток країни. Для цього Франція упродовж свого розвитку
провадила політику контрольованої економіки, тобто уряд скуповував перспективні, але
фінансово нестабільні компанії для підтримки проектів розвитку і в той же час активно діяла
стратегія націоналізації підприємств, що були лідерами у своїй галузі чи володіли значними
стратегічними ресурсами. Піку свого розвитку дана стратегія досягла у 1981-1986 рр. коли
державним сектором економіки створювалось 28% ВВП, 30% експорту, 49% капіталопотоків
та було зайнято 23% працівників
У той же час Франція не могла залишатись осторонь основних європейських тенденцій
приватизації. Серед внутрішніх причин приватизації дослідники виділяють наступні. Перш за
все це досить непостійна позиція уряду Франції як власника контрольного пакету акцій –
напрямок змінювався від отримання високого короткострокового прибутку до проведення
соціальних заходів, що приводили до збитків. Тобто уряд постійно переходив від ідей вільної
торгівлі та розвитку до соціальної контрольованої економіки, що лише негативно відбивалось
на розвитку підприємств.
До зовнішніх факторів дослідники відносять наступні:
 процеси дерегуляції ряду галузей у рамках Європейського Союзу, до яких в першу
чергу відносяться медіа компанії, енергогенеруючі компанії тощо;
 зовнішньоекономічна ситуація, яка впливає на рівень котирувань Паризької Біржі,
головним гравцем якої є уряд Франції;
 розвиток загальносвітових тенденцій розширення певного сектору економіки.
Так, Голова ради директорів Ейр Франс Мішель Бланк пішов у відставку після
заборони уряду на розширення компанії шляхом укладення угод злиття. Під тиском зовнішніх
та внутрішніх факторів урядом Франції було прийнято Закон про приватизацію (JO 1986b ),
яким було визначено основні положення механізму приватизації. Згідно нових положень
встановлювалося, що приватизація може проводитися лише за ініціативи уряду та згоди
прем’єр міністра. Також було введено положення, згідно якого приватизація малих та
середніх компаній потребувала лише Декрету уряду, тоді як приватизація великих або
стратегічних підприємств потребувала прийняття відповідного закону та проводилась у три
етапи.
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Загалом урядом Франції було видано 2 Закони про перелік підприємств, які можуть
бути приватизовані (JO 1986a; JO 1993). Згідно даних законів на приватизацію виставлялось
18 великих компаній та понад 80 малих та середніх.
Проте у ході процесів приватизації уряд Франції не забував про захист національних
інтересів і створював штучні умови для уникнення можливості повної приватизації
державних компаній закордонними інвесторами. Важливим кроком у цьому напрямку було
створення національних інвестиційних груп (Noyaux durs), які повинні були бути
найбільшими акціонерами приватизованих підприємств. Загалом дана ідея на думку
дослідників була перспективною, однак ситуація на внутрішньому фінансовому ринку
Франції внесла свої корективи. Так, для Франції у період створення інвестиційних груп був
характерний певний дисбаланс фінансових ресурсів, за якого великі банки, що діяли у Франції
стали лідерами практично усіх інвестиційних груп. У той же час частина великих банків уже
була приватизована іноземними інвесторами, що суперечило ідеям створення національних
інвестиційних груп. У результаті дана ідея була реорганізована Законом про реорганізацію
національних інвестиційних груп (JO1989), згідно якого національні інвестиційні групи
прирівнювались до фінансових. Також реорганізація дозволила залучити до національних
інвестиційних груп малих приватних інвесторів, що позитивно відбилось на інвестиційному
кліматі Франції та результатах ІРО великих компаній.
Процес приватизації у 2000-х роках відбувався під впливом нових факторів, які на
думку дослідників були властиві новому витку розвитку Європи. Так, згідно розвитку
конкурентного середовища у ЄС, уряд Франції зіткнувся із проблемою, що розвиток
конкуренції у галузях економіки, де присутній державний сектор призводить до значних
труднощів управління державними підприємствами, оскільки запровадження нових норм чи
стандартів розцінюється в першу чергу як способи непрозорої конкуренції з боку держави.
Однак опозиційні сили в уряді починають проявляти анти приватизаційні настрої і виносять
на обговорення питання стосовно доцільності приватизації прибуткових підприємств
мотивуючи свої позиції в першу чергу тим, навіщо змінювати систему, яка приносить
постійні прибутки і не потребує значних втручань. Особливо актуальною у період 2000-х
років стала проблема протидії профспілкових об’єднань державних підприємств процесам
приватизації. У період 2003-2004 рр. значна частина профспілкових організацій утворила
Єдину профспілкову організацію Франції, яка висловила крайній негативізм до процесів
приватизації та зайняла жорстку опозиційну позицію даним процесам.
Задля регулювання названих проблем у 2003 р. урядом Франції було створено Агенцію
управління цінними паперами держави (Agence des Participations de l’Etat), головними
завданнями якої є розробка довгострокових стратегій розвитку підприємств, які знаходяться у
власності держави та проведення заходів щодо контролю за впровадженням даних стратегій.
Загалом як показала практика діяльності даної Агенції, задумка була досить непогана, однак
практична реалізація виявила ряд недоліків, усунення яких потребувало досить значного часу,
що і призвело до низької продуктивності діяльності вказаної Агенції.
У результаті проведення приватизації у Франції було приватизовано 18 великих
підприємств та понад 500 малих та середніх компаній. За увесь період приватизації прибуток
країни склав понад 60 млрд. євро. Загалом можна сказати, що урядом Франції було проведено
досить успішну приватизацію частини державного сектору. На базі отриманого досвіду
урядом також було розроблено декілька нових проектів приватизації підприємств
енергогенеруючого сектору у відповідь на заплановані директиви ЄС стосовно реорганізації
даного сектору і створення єдиного європейського енергетичного простору.
Як висновок відмітимо, що у ході становлення та розвитку законодавчої бази
приватизації більшість розвинених країн в першу чергу проводять чіткий поділ основних та
допоміжних цілей приватизації із вивченням різних форм та методів приватизації з метою
визначення найбільш дієвого у економіко-політичних умовах країни. Загалом у світі
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виділилось два підходи до проведення приватизації – приватизація заради отримання значних
вільних фінансових ресурсів та масова приватизація, тобто проведення приватизації заради
створення конкурентного ринкового середовища (даний підхід передбачає в першу чергу
державні витрати на збільшення привабливості державних об’єктів які підлягають
приватизації). Наступним кроком розвитку приватизаційних процесів у розвинених країнах є
перенесення світових напрацювань у законодавчій сфері на національну законодавчу базу.
Головною особливістю приватизації у розвинених країнах є те, що у ході еволюції процесів
приватизації відбувається розвиток правової основи приватизації, тоді як основні методи
залишаються більш менш сталими.
Згідно досвіду європейських країн та директив розвитку приватизації ЄС для України
однією із перспективних галузей проведення приватизації є енергогенеруючий сектор, що
пов’язано із цілим рядом факторів. По перше, у більшості європейських країн
енергогенеруючий сектор знаходиться у приватній власності, що створює умови для
конкуренції у галузі та сприяє впровадженню нових енергогенеруючих технологій. По-друге
згідно висновків українських експертів національна енергогенеруюча сфера знаходиться у
досить поганому стані, оскільки фізичний знос основних фондів становить 50-90%, а
оновлення буде коштувати для держави близько 12-18 млрд. доларів США.
Уряду України при проведенні процесів приватизації також доцільно звернути увагу на
досвід Франції, які при проведенні приватизації перш за все звернули увагу на те, що
підвищеною увагою інвесторів користуються саме прибуткові компанії, і перед тим, як
приватизувати компанію у неї потрібно вкласти певні фінансові ресурси з метою отримання
додаткових прибутків та вигод соціального плану.
Також із досвіду даних країн доцільно взяти методику поділу великого холдингу, який
має низькі прибутки на ряд незалежних компаній, кожна із яких є прибутковою, а збиткові
частини розпродувати у вигляді активів на відкритих конкурсах або аукціонах. У той же час
кожне із новоутворених підприємств повинно бути життєздатним і не бути нерозривно
поєднаним із будь-яким іншим підприємством, утвореним при розформуванні холдингу. Це є
особливо актуальним, оскільки в Україні можна спостерігати процеси викупу основної
виробничої лінії холдингу із наступним банкрутством і викупом за значно заниженими цінами
решти об’єктів холдингу.

КОНКУБІНАТ У КЛАСИЧНОМУ РИМСЬКОМУ ПРАВІ
(ДИСКУСІЙНІ ПРОБЛЕМИ)
Дячук Л.В.
(кандидат історичних наук, доцент КНУ ім. Тараса Шевченка)
Анотація. В статті досліджуються дискусійні проблеми інституту конкубінату у
римському праві як джерельної основи врегулювання позашлюбних відносин у
візантійському законодавстві.
Ключові слова: конкубінат, адюльтер, класичне право, першоджерела, коментарі,
дискусійні питання.
Аннотация. В статье исследуются дискусионные проблемы института конкубината в
римском праве как источника регулирования внебрачных отношений в византийском
законодательстве.
Ключевые слова: конкубинат, адюльтер, классическое право, первоисточники,
коментарии, дискусионные вопросы.
Summary. In the article the debatable problems of institute of Concubinages in the Roman
law are probed as a spring basis of settlement of extramarital relations in Byzantium right.
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Конкубінат супроводжує людство з появи парної сім’ї, відповідних форм шлюбу та
соціального розшарування патріархального суспільства. Основою конкубінату стала,
передусім, соціальна нерівність. Однак, в процесі еволюції стародавніх суспільств
з’являються обставини, які породжують інші види суспільних відмінностей, зокрема,
пов’язані з сакральними традиціями, особливостями життя, ментальними стереотипами,
моральними пріоритетами тощо, які також стали онтологічною основою незаконних
подружніх відносин. Конкубінат з’являвся, окрім іншого, там, де існували форми шлюбного
обряду, що були доступні не усім категоріям соціуму. Так, уже на початку становлення
римської фази античної цивілізації з’являється сакральна форма укладення шлюбу
confarreatio. Вона, від початку становлення і до занепаду Римської держави, належала
виключно представникам аристократії (Gai. 1. 112) [1, с. 42 - 43; 84].
Кожний громадянин Риму в республіканський період історії міг обійняти будь-яку
посаду, але лише аристократи могли укладати шлюб за формою сonfarreatio. Окрім того,
тільки аристократи, що уклали шлюб за даною формою, могли, як і їх законні діти, стати
понтифіками або бути обраними на будь-яку сакральну посаду. Ті, хто не належав до
римського патриціату, не могли вступити з останніми у законний шлюб за формою
сonfarreatio. Такий традиціоналізм римського суспільного життя, окрім іншого, сприяв появі
різних форм особистих відносин осіб, які не могли укласти, з тих чи інших об’єктивних
причин, традиційний договір і вступити у законний шлюб. Римська шлюбна традиція
передбачала не тільки відповідність сакральним ритуалам, яким могли відповідати лиш
патриціанська категорія населення Риму, але й передбачала, як для патриціїв, так і плебеїв,
наданий або встановлений pater familias нареченої посаг (dos). Римська громадянка, яка не
мала за собою посагу, також не відповідала вимогам прадавньої шлюбної традиції.
Конкубінат відрізнявся від інших форм особистих відносин (adulter, stuprum) тим, що
його суб’єкти мали чітко виражене волевиявлення до постійного співжиття. Натомість
споріднювало конкубінат з іншими формами особистих моногамних відносин відсутність
жодних юридичних зобов’язань чоловіка та жінки, а також чоловіка та його позашлюбних
дітей. В певному сенсі конкубінат виглядав більш привабливіше для жінок, ніж законний
шлюб cum manu (становище жінки було не тільки підвладним, а й, при відсутності посагу,
могло стати зневажливим), оскільки в конкубінаті вони не потрапляли під будь-яку владу,
але конкубіна, на відміну від законної підвладної дружини, ніколи не могла стати mater
familias і сприйматись в контексті суспільно-сімейної честі (gonorem) чоловіка.
Необхідно зазначити, що лише на початку історії римського класичного права
конкубінат перетворився з переважно традиційного явища в юридичний феномен римського
класичного права, набувши в ранньовізантійський період (IV -VІ) форми правового інституту
(С. 5.26.1; 5.27.1 - 12). Конкубінат, разом з іншими інститутами римського права, увійшов у
візантійської правову систему, яка стала джерельною та правовою основою європейської
християнської цивілізації. Тому актуальність дослідження даної проблематики, окрім
необхідності засвоєння юридичного досвіду регулювання нелегітимних подружніх відносин, в
контексті різних періодів історії та в сучасному світі, має важливе теоретико-гносеологічне
значення для дослідження візантійського шлюбно-сімейного права, яке вперше в світовій
юридичній практиці розвивалось на засадах цінностей християнської парадигми та правової
доктрини.
Унікальність конкубінату, як дозволенної (терпимої) форми особистого співжиття,
полягала в тому, що так званий nudus conractus (нічим не забезпечений, «голий» договір) та
наявність постійних подружніх відносин, не породжували жодних юридичних прав та
зобов’язань.
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Проблеми конкубінату досліджувались, як правило, в контексті загальних курсів
історії або системи римського права (Ф. Шулін [2, с. 239], М. Хвостов [3, с. 396 - 398],
Н. Боголєпов [4, с. 238 - 239], Й. Покровський [5, с. 428 - 429], М. Казер [6, с. 328 - 329],
О. Підопригора [7, с. 90 - 91], Є. Харитонов [8, с. 283] та ін.). Однак, наприкінці ХІХ та в ХХ
століттях з’явились спеціальні дослідження з історії та юридичних аспектів конкубінату
(Friedl R. [9], Meyer P. [10], Plassard J. [11], K. Rebro [12], H. Wolff [13; 14]), що додатково
підтверджує актуальність даної проблематики, яка не втратила свого значення і понині [СКУ,
74, 1; 76, 3].
Якщо в архаїчні та докласичні часи конкубінат був частиною існуючої античної
традиції, що характеризується такими рисами як сакральність, незмінність та догматичність,
то в часи Октавіана Августа він став об‘єктом правового регулювання і зазнав принципових
корекцій та доповнень. Основними джерелами юридичного регулятивного механізму
конкубінату стали два нормативно-правових акти першого імператора - принцепса Риму,
ухвалені за традиційною процедурою: Lex Julia de adullteriis та Lex Julia et Papia Poppaea [15 ,
с. 105; с. 107 - 108]. Важливість юридичної процедури була обумовлена тим, що обидва
закони мали цілком виражений революційний характер (про революцію тут йдеться в
філософському розумінні, як про розрив поступовості). Це змусило Октавіана Августа
провести обидва нормативно-правові акти через народні збори, щоб надати їм правової форми
закону (lex).
Першими почали досліджувати різні аспекти конкубінату римські юристи класичного
періоду (Павло, Ульпіан, Марціан). Їх фрагменти, поряд з першоджерелами, складають
джерельну основу в період класичного римського права та юстиніанівського законодавства.
Основною формою досліджень були переважно коментарі до законів Октавіана Августа. В
силу відомої фрагментарності текстів римських юристів в науковій літературі у контексті
конкубінату виникли не стільки різне тлумачення проблеми, як протилежні позиції стосовно
відношення положень про конкубінат до обох законів та про зв’язок останніх з коментарями
класичних юристів. Стосовно першого склались дві позиції дослідників. Одні вважали
конкубінат своєрідним сурогатом шлюбу (Й. Покровський). Інші ж дотримувались думки, що
конкубінат в класичні часи ніколи не був законним явищем (В. Хвостов). Наша мета полягає
в тому, щоб з’ясувати та уточнити певні юридично-гносеологічні факти, аналіз яких
торкнеться, безперечно, юридичного змісту конкубінату в період римського класичного права
як юридичної основи відповідного інституту візантійського правової системи.
Мова, передусім, йде про те, що відомі дослідники історії римського права, Фрідріх
Шулін та Володимир Хвостов, розглядаючи положення про конкубінат як про форму
позашлюбних відносин, що, порівняно з іншими, не передбачала покарання за розпусту,
пов’язали її з різними законами Октавіана, при посиланні на ті ж самі коментарі законів
римських юристів. Так, посилаючись на відому норму Ульпіана (з 2-ої книги «Коментарів до
закону Юлія і Папія») (D. 25.7.1) та Марціана (з 12-ї книги «Інституцій») (D. 25.7. 3.1)
німецький вчений зазначив наступне: «Мати подібну жінку (невідомого походження або, яка
торгує власним тілом чи вільновідпущеницю) в якості конкубіни вважається більш
пристойним, чим одружуватися з нею і Lex Julia et Papia Poppaea прямо-таки санкціонував
конкубінат для тих випадків, коли, через нерівність станів, шлюб, був неможливим чи
осудженим» [2, c. 239 - 240]. Ця думка цілком узгоджується з нормою фрагмента Ульпіана (у
2-му параграфі), на яку, власне, Ф. Шулін посилається. «Якщо хто-небудь мав в якості
конкубіни жінку, засуджену за перелюб, то я не вважаю, – зауважує Ульпіан, – що він несе
відповідальність за законом Юлія про перелюб, хоч якщо він зробив цю жінку своєю
дружиною, то він несе відповідальність» (D. 23.7.1.2). Ф. Шулін, окрім цього, посилається на
фрагмент Марціана, очевидно вважаючи, що в ньому також коментується закон Юлія і Папія:
«Через конкубінат самим співжиттям перелюб не здійснюється. Бо, оскільки конкубінат
отримав назву через закони, то карається поза законом» (D. 25.7.3.1). Таким чином,
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процитована вище теза німецького вченого цілком корелюється з фрагментом Ульпіана з
коментаря Lex Julia et Papia Poppaea, а також, на загал, з приведеним фрагментом Марціана.
Однак, як зауважував Й. Покровський, посилаючись на Lex Julia de adullteriis, конкубінат не
карався лише тоді, якщо були наміри про постійне життя і також безшлюбний статус чоловіка
[5, c. 428 - 429], .
Натомість, В. Хвостов, посилаючись, перш за все, на фрагмент Марціана (та деякі інші
джерела) зазначив: «Юридичне значення ця відмінність (між різними формами особистих
інтимних стосунків) набула після Lex Julia de adullteriis, який встановив покарання за
adulterium і stuprum, але звільнив від подібних покарань осіб, що перебували в конкубінаті»
[3, с. 396]. Таким чином, обидва дослідники, пославшись на фрагмент Марціана (Шулін ще на
Ульпіана), виклали свою думку щодо основного положення про допустимість конкубінату,
але пов’язали його і власні тези з різними законами Октавіана Августа. Складності до
розуміння такої ситуації додає той факт, що «Учебник истории римского права» Ф. Шуліна
був виданий (1893 р.) під редакцією В. Хвостова; щоправда, до видання загального курсу
історії римського права Хвостова (1910 р.), в якому розташована відповідна оцінка правового
положення про конкубінат, з посиланням на Lex Julia de adulteriis, минуло 17 років. На жаль,
небагато ясності додають самі тексти обох законів Августа, опубліковані в Fontes Iurirs
Romani antique, оскільки вони мають значні прогалини, до числа яких потрапили відомі
правові положення [15, с. 105; с. 107 - 108].
Єдиний шлях вирішення даної проблеми – це детальний аналіз співвідношення
вказаних джерел та залучення інших, які опосередковано торкаються інституту конкубінату.
По-перше, стосовно позиції Ф. Шуліна слід зауважити, що вона цілком обґрунтована (окрім
посилання на Марціана), оскільки він використав фрагмент Ульпіана (2-й параграф) з
відповідною назвою – «Коментарів до закону Юлія і Папія» (в Дигестах неточність,
насправді їх троє – Юлій, Папій та Поппей). Щоправда в 2-му параграфі даного фрагменту
(основне джерело тези Шуліна), Ульпіан посилається, щодо юридичної відповідальності за
позашлюбні відносини, на закон Юлія про адюльтер. Однак, маловірогідно, щоб в коментарях
до Lex Julia et Papia Poppaea Ульпіан, раптом, почав тлумачити попередній закон. Насправді,
він лише оперся на його положення про юридичну відповідальність за розпусту, яка
наступала при усіх позашлюбних стосунках, окрім конкубінату. Щоб остаточно довести або
спростувати правильне тлумачення та посилання на відповідні джерела Ф. Шуліна, мусимо
звернути увагу ще на одну деталь, яка неначебто ставить під сумнів безпосереднє, або повне
відображення змісту відповідного положення про конкубінат Lex Julia et Papia Poppaea у 2-му
параграфі фрагмента Ульпіана. Отже, оцінка ситуації (відсутність покарання за конкубінат з
жінкою, що підлягала покаранню за перелюб), яка відображена в 2-му параграфі, подається
від першої особи. Це наштовхує на думку про те, що римський юрист надав логічної
довершеності положенню згаданого закону. Враховуючи таку можливість, ми все ж таки
вважаємо, що вираз non puto (я не вважаю) не дає підстави для сприйняття сентенції
Ульпіана, як його оригінальної думки, відмінної від першоджерела: по-перше, цьому не
сприяв жанр його твору (коментар до закону); по-друге, йдеться, очевидно (в контексті
жанру), про певний вибір позиції коментатора; по-третє, на оригінальність може претендувати
лиш лаконічна форма відповідного положення та його філологічно-юридичні якості
(зрозумілість, доцільність, переконливість) як засобу тлумачення закону.
Повертаючись до оцінок Ф. Шуліна, слід зазначити, що його уривок з підручника,
процитований вище, поділяється умовно на дві частини. Спочатку він подає відоме
положення в загальному плані, що корелюється з законом про adulterium (при тому, що він на
нього не посилається), а в другій частині тези безпосередньо вказує про зміст відомого
положення в Lex Julia et Papia Poppaea.
Натомість В. Хвостов, опершись на відповідну норму Марціана, однозначно вказує, що
конкубінат не став причиною виникнення юридичної відповідальності, як інші форми
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позашлюбних, карних відносин. Сама стилістика відповідної сентенції Марціана, як
додатковий аргумент на користь Хвостова, в більшій мірі відповідає Lex Julia de adullteriis,
оскільки об’єктом врегулювання проблеми останнього являється аморальні незаконні
відносини, а конкубінат використовується лиш як засіб вирішення проблеми. Про вірність
позиції В. Хвостова опосередковано свідчать також коментарі та дослідження римських
юристів Lex Julia de adullteriis (D. 48.5.14; D. 48.5.35).
Таким чином, немає сумніву, що існувало два відповідних правових положення про
конкубінат, які відповідно виражали зміст кожного з обох законів Октавіана Августа. Отже,
правове положення, за змістом і за формою наближене до сентенції Маціана та тези
В. Хвостова, спочатку з’явилось в Lex Julia de adullteriis, у якому об’єктом правового
регулювання були аморальні позашлюбні відносини. Конкубінат, з його характерним змістом,
став серед них виключенням і не підпадав під кримінальну відповідальність. Він, також,
розглядався як засіб уникнення проявів аморальності. Зрозуміло, що в даному контексті
В. Хвостов лиш чітко відтворив положення Lex Julia de adullteriis, що також відобразилось, як
підкреслювалось, в тексті Й. Покровського та в першій частині відповідної тези Ф. Шуліна.
Натомість, в Lex Julia et Papia Poppaea об’єктом правового регулювання став сам
конкубінат, який, як зазначив Ульпіан та відобразив у тексті Ф. Шулін, був засобом
уникнення юридичної відповідальності за розпусту. Отже, незалежно від суб’єктивних
нюансів, в об’єктивному сенсі ніяких протиріч між позиціями текстів дослідників не існувало,
оскільки йдеться про те, що у кожному з названих законів було відповідне до його доцільності
правове положення про конкубінат.
Інша справа, загальна оцінка конкубінату в період шлюбного законодавства Октавіана
Августа. Ф. Шулін оцінює конкубінат (на початку принципату), як суспільне, юридично
узаконене явище, що набувало поступово ознак шлюбу. Останнє, не являється спробою
видати бажане за дійсне, оскільки ще Марціан (на якого також посилався Ф. Шулін) зазначав,
що «конкубінат отримав свою назву через закони, то карається незаконно» (D. 25.7.3.1)
Німецький вчений з відповідним ентузіазмом навіть відзначив, що («повидимому») цей закон
передбачив спадкові права для конкубіни та її дітей, але не більш ¼ спадкового майна, якщо у
нього не залишались законні діти та дружина [2, с. 240]. На думку Й. Покровського, обмежені
спадкові права, про які йдеться у Ф. Шуліна, з’явилися в класичний період, але після
Октавіана Августа [5, с. 429]. Але в цілому, Й. Покровський був близьким до позицій Ф.
Шуліна, підкресливши що в добу принципату конкубінат вважали своєрідним сурогатом
шлюбу [ibid].
Натомість, В. Хвостов вважав конкубінат юридичним, але не узаконеним явищем. Він
заперечує, що Lex Julia de adullteriis надав йому законності: «Сожительство это, по прежнему
оставалось незаконным; конкубина не имела никаких права относительно своего сожителя, а
дети ее были незаконными, и родство между ними и их отцом в глазах права никакого
значения не имело. Отношение к конкубинату изменилось при христианских императорах» [3,
с. 396-397]. Між позиціями Йосипа Покровського та Володимира Хвостова, стосовно оцінок
конкубінату в часи Октавіана Августа, особливих протиріч немає, однак, щодо усього
класичного періоду, певні відмінності помічаються неозброєним оком. Але, на наш погляд, їх
оціночні судження цілком корелюються і, певним чином, доповнюють одна іншу. Так,
Й. Покровський звернув увагу на ментальне сприйняття конкубінату у римському суспільстві,
який уявлявся як сурогат шлюбу, а також на юридичні факти, що з’явились в процесі його
еволюції (спадкові права), але, навіть при нових ознаках конкубінату, дослідник не називає
його законним явищем. Водночас, В. Хвостов, як свідчить його текст, таких змін до уваги не
брав, оскільки мав на увазі виключно його формально-юридичне становище. Принципові
правові зміни він цілком вірно пов’язав з імператорським законодавством християнської доби.
Натомість, Й. Покровський в оцінках даного явища обмежився класичним періодом, який
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суттєво поступається пост-класичному періоду, за динамічними змінами, яких в часи
християнізації римського права зазнав конкубінат (С. 5.27.1 - 12).
Парадокс, однак, полягає у іншому. За відповідними законами Октавіана Августа
чоловік, який перебував у конкубінаті, не підлягав кримінальній відповідальності, але
оскільки конкубінат не мав юридичної сили шлюбу, а відповідна особа вважалась
неодруженою, то вона підлягала цивільній відповідальності – обмеженням у спадкових
правах. Це переконує в тому, що наявність конкубінату не суперечила, а, очевидно, навпаки
передбачала паралельний вступ у законний шлюб. Однак, за Lex Julia de adullteriis,
конкубінат, як зауважив Покровський, дозволявся лише для неодружених осіб. Таким чином,
дана проблема не була до кінця врегульована римськими юристам, а імператор фактично був
змушений був змиритися з полігамними відносинами окремої категорії чоловіків. Навіть в
часи Юстиніана, як зауважив Ф. Шулін, конкубінат «не був безумовним приводом до
розлучення для дружини» і причиною юридичної відповідальності за перелюб [2, с. 240]. Це
додатково підтверджує, що в часи принципату існувала і не заборонялась модель відносин
matrimonium et concubinatus.
Таке поєднання двох форм сумісного життя, як зауважив Фрідріх Шулін, посилаючись
на відоме джерело, існувало з початку римської історії: «В стародавні часи поряд з шлюбом
дозволений був і конкубінат» [2, с. 240]. Воно (поєднання), опираючись на традицію, було
незаконною, але допустимою нормою, задля досягнення основної мети Октавіана Августа (у
даному контексті): створення нормативно-правових умов для боротьби з розпустою (stuprum)
і перелюбом (adulterium) та зростання народжуваності у законних шлюбах. Ця ідея пізніше
реалізувалась на рівні поступового визнання окремих сімейних прав дітей, народжених в
конкубінаті. Така тенденція була характерною для усього періоду ранньої Візантії. В період
середньо-візантійського права (mittelbysantische Recht) наступила остання фаза врегулювання
позашлюбних відносин. В Еклозі (2. 9) Лева ІІІ (726 р.) конкубінат був замінений на спрощену
форму законного шлюбу (2.9), а за 89-ю Новелою та за нормою Прохірону (907 р.) імператора
Лева VІ Мудрого, був безальтернативно заборонений.
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ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ
Іванець М.Г.
(юрист)
Сфера моральної регуляції суспільних відносин, як відомо, явище багатопланове,
складне, комплексне. Вона має складну структуру та неоднозначні наукові тлумачення як в
етиці, так і в юриспруденції. Суспільна мораль може позначатися також і як «публічна
мораль» (Т. Нагель, А. Разін, Р. Рорті), «соціальна етика» (А. Ріх), «інституційна етика»
(Р. Хардін) тощо [1].
На нашу думку, відповідні підходи можуть бути коректно сформульовані на основі
глибокого юридико-догматичного аналізу положень чинного законодавства України, яке
вміщує вищезгадані понятійні конструкції. При цьому відзначимо, що має місце досить
широкий «інтервенціонізм» права, правового регулювання до сфери суспільної моралі.
Так, у Конституції України категорія моралі в багатьох випадках безпосередньо
визначається (частина 3 статті 24: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: …правовим
захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства…»; частина 2
статті 35: здійснення права на свободу совісті й віросповідання «може бути обмежене законом
лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення») [2].
Тобто вона, безумовно, має конституційну (конституційно-правову) цінність [3].
За класифікацією, вжитою у Кримінальному кодексі України, виокремлюються
злочини проти громадського порядку та моральності (Розділ 12, статті 293-304) [4]. Водночас,
аналізуючи зміст нормативних приписів, уміщених у згаданих статтях КК України, науковці –
автори Науково-практичного коментарю (зокрема, В.О. Навроцький) до відповідних
положень КК України до об’єкта відповідних злочинних посягань (проти моральності)
відносять саме моральні засади суспільства [5]. При цьому А.В. Ландіною також було
сформульовано висновок, що за кримінальним законодавством України охоронятися має саме
моральність, а не мораль [6].
Між тим, поняття моральних засад суспільства на нормативному рівні вжите і в
частині 4 статті 13 («при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних
засад суспільства») та в частині 2 статті 319 Цивільного кодексу України («при здійсненні
своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержуватися моральних засад
суспільства») [7].
Разом з цим, поняття «громадська мораль» вжите у пункті 5 статті 11 Закону України
«Про міліцію» [8].
Відповідно до частин 1-2 статті 8 Закону України «Про статус народного депутата
України» у своїй діяльності народний депутат повинен дотримуватися загальновизнаних
норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних
депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що
компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу. Неприпустимим є
використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним
нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і
держави [9].
Частина 4 статті 20 Закону України «Про охорону дитинства» забороняє пропагування
у засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження порнографії
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та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди моральному благополуччю
дитини [10].
Стаття 28 Закону України «Про видавничу справу» зазначає, що у видавничій справ і
забороняється виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію порнографічного
характеру і таку, що пропагує культ насильства і жорстокості, а також виготовляти чи
розповсюджувати видавничу продукцію, що проповідує релігійні віровчення, які загрожують
життю, здоров'ю, моралі громадян, порушують їх права і свободи [11].
Закон України «Про телебачення та радіомовлення» (ст. 2) гарантує дотримання
телерадіопрацівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі [12].
У частині 1 статті 35 Закону України «Про освіту» зазначається, що загальна середня
освіта забезпечує, серед іншого, також і формування загальнолюдської моралі. Водночас
згідно зі статтею 56 Закону до числа обов’язків педагогічних та науково-педагогічних
працівників віднесено обов’язок настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу
до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму,
гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших добро чинностей [13].
Згідно із ст. 5 Закону України «Про кінематографію» до основних принципів
кінематографії віднесено принцип захисту моральних і матеріальних інтересів суб'єктів
кінематографії [14].
Відповідно до статті 3 Закону України «Про культуру» до основних засад державної
політики у сфері культури віднесено, зокрема, сприяння утвердженню гуманістичних ідей,
високих моральних засад у суспільному житті [15].
Згідно із ч. 2 ст. 9 Закону України «Про дошкільну освіту» дитина має гарантоване
державою право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її
здоров'ю, моральному та духовному розвитку [16]. Ця норма, а також інші положення
згаданого Закону розкривають змістовне навантаження поняття морального розвитку.
Посилання на моральні засади суспільства як важливу правову категорію широко
використовується у тексті статей 3, 5, 7, 9, 11, 56, 97, 111. 151 та 155 Сімейного кодексу
України, тобто має суттєву прив’язку до шлюбно-сімейного законодавства і відповідного кола
правовідносин [17]. При цьому ця категорія у контексті реформованого шлюбно-сімейного
законодавства України досить докладно проаналізована Г. Мироновою, яка, зокрема,
наголосила на неповній відповідності правоположень СК моральним засадам суспільства,
проголошуваним самим СК, їх порушенні нормами згаданого Кодексу [18].
Важливість забезпечення моральності та моральних засад суспільства простежується
також і в контексті аналізу положень Закону України «Про основи національної безпеки
України». Зокрема, його статтею 3 до числа об'єктів національної безпеки віднесено
суспільство, у тому числі його духовні, морально-етичні цінності. При цьому серед вагомих
пріоритетів національних інтересів України названо розвиток духовності, моральних засад
Українського народу (ст. 6 Закону). Відповідно, серед основних реальних та потенційних
загроз національній безпеці України, стабільності в суспільстві названі, зокрема, прояви
моральної та духовної деградації суспільства та поширення засобами масової інформації
культу насильства, жорстокості, порнографії (ст. 7 Закону). У цьому зв’язку виглядає цілком
закономірним також і виокремлення з-поміж основних напрямів державної політики з питань
національної безпеки (ст. 8 Закону) таких напрямів, як, наприклад, забезпечення неухильного
додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист конституційного
устрою, вдосконалення системи політичної влади з метою зміцнення демократії, духовних та
моральних підвалин суспільства; створення ефективної системи соціального захисту людини,
охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров'я, ліквідації алкоголізму, наркоманії,
інших негативних явищ [19].
Водночас, як відомо, уперше законодавче визначення суспільної моралі було
закріплено у статті 1 Закону України «Про захист суспільної моралі». Відповідно до нього це
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система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних
духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок,
совість, справедливість [20].
Навіть побіжний аналіз лише деяких, а саме вищенаведених, сформульованих у
чинному законодавстві України позицій з приводу оформлення термінологічного апарату,
пов’язаного із захистом суспільної моралі, вказує на різногалузевість відповідних
законодавчих актів та неоднорідність відповідних термінологічних конструкцій. Понад те,
можна констатувати багатосенсовість конкретних втілень суспільної моралі в згаданих
законодавчих положеннях. Такими сенсами ми пропонуємо вважати ті особливі змісти, які
відображають фрагменти сутності явища дійсності, позначуваного терміном «суспільна
мораль».
Звернемося до аналізу вжитих у законодавстві України термінологічних конструкцій та
спробуємо сформулювати на основі їх дослідження відповідні висновки.
Так, науково-правові позиції з приводу співвідношення ключових понять «суспільна
мораль» та «моральні засади суспільства» чітко розподіляються на дві групи: відповідно до
першої позиції ці категорії ототожнюються, визначаються як синонімічні [21], тоді як інша
позиція ґрунтується на їхньому розрізненні [22]. При останньому підході диференціація цих
понять ґрунтується на тому, що: 1) суспільна мораль певною мірою відбиває основну
ідеологію суспільства, його цивілізаційні цінності на певній стадії розвитку; 2) її основи
відображено в конституційних засадах суспільного ладу; 3) суспільна мораль є вужчим за
змістом поняттям, її основні ідеї втілені в нормах публічного права, вона впливає й на
формування цивільно-правових інститутів чи норм і, зокрема, може асоціюватися в
цивільному праві з поняттям публічного порядку [23].
Зазначимо насамперед, що нині панівні у вітчизняній юриспруденції підходи до її
тлумачення мають по суті вузько-нормативістський характер і зводяться до інтерпретації цієї
форми моралі як деякої сукупності правил поведінки, тобто системи відповідних норм.
Саме такий підхід, до речі, застосований у статті 1 Закону України «Про захист
суспільної моралі», де остання тлумачиться як сукупність виключно норм [24]. Подальші
законопроектні напрацювання, зроблені та оприлюднені у цьому зв’язку, в цілому не
змінюють таку концепцію розуміння суспільної моралі [25].
В.В. Костицький слушно зазначає, що суспільна мораль є таким феноменом вищого
порядку, якому притаманне визнання усім суспільством або його переважною більшістю
відповідної системи цінностей та правил поведінки, які склалися внаслідок
загальносуспільного мовчазного консенсусу [26].
Як випливає з наведеного, проблематика категоріальної визначеності понять
«суспільна мораль» та «захист суспільної моралі» є необхідною для коректного з’ясування
засад адміністративно-правового захисту відповідної сфери суспільних відносин та реалізації
відповідних законодавчих ініціатив у цьому напрямі. Водночас розв’язання зазначеної
проблеми допоможе і мінімізувати наявне нині певне понятійне «розпорошення»
законодавства України, що регулює захист суспільної моралі та її складових елементів.
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ПРО ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
Костицький В.
(юрист)
Принципами організації і діяльності Національного Банку України є закріплені в
законі основні засади діяльності НБУ, які обов'язкові для виконання та найбільш повно і
всебічно відображають особливості побудови НБУ. Якщо у формально-юридичному аспекті
принципи права знаходять своє вираження у нормах права завдяки їх формулюванню в
статтях нормативно-правових актів, то принципи організації та діяльності НБУ можуть
одночасно бути і закріпленими в спеціальному законодавстві, і відображати загальносистемні
закономірності побудови та функціонування системи органів державної влади України в
цілому. Це означає, що принципи організації і діяльності НБУ не можна зводити лише до
безпосередньо закріплених у законі положень, вони мають значно ширший характер.
Наприклад, конституційний принцип поділу влади має безпосереднє відношення до
організаційної побудови НБУ, як незалежного та економічно самостійного органу державного
управління. Проте, як відомо, даний принцип безпосередньо не вписаний до спеціального
Закону України «Про Національний банк України».
Очевидно також, що принципи, на яких ґрунтується правовий статус НБУ, не можуть
бути вичерпані лише положеннями, що виражають особливості побудови НБУ. Такі
принципи повинні систематизувати найхарактерніші особливості організації і діяльності
НБУ, відображати статику і динаміку, що зумовлюють його статус.
Тому, враховуючи все викладене вище, принципи організації і діяльності НБУ можна
визначити, на нашу думку, як засадничі ідеї та положення, як закріплені безпосередньо в
законі, так і не регламентовані на нормативно-правовому рівні, які найбільш повно,
цілісно, системно визначають найхарактерніші особливості організації і діяльності НБУ та
зумовлюють його правовий статус.
Вчені також називають такі принципи організації і діяльності НБУ, як принципи
законності, незалежності, економічної самостійності, організації НБУ на базі державної
власності, здійснення діяльності без мети отриманні прибутку, централізації, вертикальної
структури управління системою НБУ, єдності системи НБУ та інші. Екстраполюючи до
статусу НБУ загальнотеоретичні дослідження щодо основних принципів органів державної
влади, можна сформулювати такі принципи організації та діяльності НБУ:
1)
економічна самостійність;
2) особливе місце в держаному механізмі (неможливість віднесення НБУ до жодної
з трьох гілок державної влади);
3) демократизм формування і функціонування НБУ;
4) верховенство права в організації та діяльності НБУ;
5) відсутність системи органів влади, підпорядкованих НБУ, та внутрішня
структурованість самого НБУ;
6) постійність і детермінованість складу і повноважень НБУ;
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7) конституційність і законність організації та діяльності НБУ;
8) поєднання засад колегіальності та єдиноначальності в організації і діяльності
НБУ (керівні функції розподілені між Радою НБУ, Правлінням НБУ та Головою НБУ);
9) відсутність у діяльності НБУ загальної і домінування спеціальної компетенції у
сфері фінансових правовідносин;
10) територіальність апарату НБУ (наявність філій - територіальних управлінь НБУ);
11) домінування принципу централізації та вертикального підпорядкування філій
центральному апарату НБУ;
12) подвійна підзвітність НБУ Президентові України та Верховній Раді України;
13) принцип невтручання органів законодавчої та виконавчої влади та їхніх
посадових осіб у виконання функцій і повноважень НБУ.
Варто зазначити, що деякі з цих принципів (наприклад, принципи невтручання,
подвійної підзвітності, економічної самостійності, централізації) безпосередньо закріплені в
Законі України «Про Національний банк України». Інші ж принципи виокремлюються
шляхом системного тлумачення інших правових норм даного Закону.

ПРОБЛЕМИ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ ТА ПРИНЦИП
СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА
Обрізко І.М.
(юрист)
Мірою ускладнення суспільних відносин, появи нових урегульованих правом їх сфер, а
відтак і мірою ускладнення судоустрійних систем (диференціації підсистем спеціалізованих
судів і появи нових, диференціації та збільшення нормативного масиву відповідного
законодавства тощо) така проблема дедалі більш рельєфно увиразнюється. Між тим, її
нерозв’язаність здатна негативно вплинути на судовий захист прав і свобод людини і
громадянина.
З цього приводу відомий французький вчений-адміністративіст Ж. Вігьє влучно
зауважував, що нині «громадянин все більше і більше відчуває необхідність в існуванні
гармонії між юрисдикціями. Будь-яка протидія або очевидна суперечність між двома
юрисдикціями може його спантеличити та підірвати довіру до правосуддя» [1].
Зазначимо також, що відсутність чіткості у такому розмежуванні негативним чином та
досить суттєво впливає на рівень доступності правосуддя. Адже ситуація, коли порушується
фундаментальне правило віднесення певного правовідношення до юрисдикції лише одного
суду, як відзначив О.М. Пасенюк, «може породити практику, коли жоден із судів не прийме
відповідний спір до свого розгляду, або коли такий спір приймають до розгляду одночасно
декілька судів. За таких умов можливості особи захистити своє право значно звузяться» [2].
Не можна також не погодитися і з думкою про те, що саме чітке визначення
підвідомчості справ органам адміністративної юрисдикції є вагомими елементом
організаційно-правової характеристики даного правового інституту, “тому що від чіткості їх
визначення в правових актах, зокрема і в КАСУ, залежить рівень демократичності цього
правового інституту, його реальна здатність захищати права та свободи громадян у
взаємовідносинах з органами публічного управління” [3].
Якщо звернутися до процесуальних кодексів, то ними дійсно визначені засади такого
відмежування. Для їх встановлення необхідно проаналізувати коло та специфіку повноважень
адміністративних судів у порівнянні з обсягом та специфікою закріплення компетенції інших
судових ланок.
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Так, ключовими у цьому сенсі виступають законодавчі положення, викладені у статтях
4 і 17 КАС.
Згідно з ч. 2 ст. 4 КАС юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі
публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового
вирішення.
Відповідно до ст. 17 КАС юрисдикція адміністративних судів
поширюється на
правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень
владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних
повноважень шляхом виборів або референдуму.
При цьому прямо визначено ряд видів публічно-правових спорів, на які поширюється
юрисдикція цього виду спеціалізованих судів. До них віднесені, зокрема: 1) спори фізичних
чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень
(нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2)
спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з
публічної служби; 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої
компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 4) спори, що
виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання
нечинними адміністративних договорів; 5) спори за зверненням суб'єкта владних
повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України; 6) спори щодо
правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.
Водночас частиною третьою цієї ж статті КАС встановлено, що юрисдикція
адміністративних судів поширюється не на всі категорії публічно-правових спорів, зокрема не
поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції Конституційного
Суду України; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочинства; 3) про
накладення адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту
(положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної
компетенції.
Аналіз відповідних положень КАС України дає змогу зробити висновок, що
законодавцем при відмежування компетенції адміністративних судів застосовано змішаний
підхід таксації таких повноважень. Так, якщо негативна таксація передбачає встановлення
законодавцем переліку справ, які виключаються з підвідомчості адміністративних судів, то
позитивна – чітке визначення переліку питань, які до їх компетенції безпосередньо належать
[4].
Проте, за всіх переваг такого підходу, його все ж не варто абсолютизувати, оскільки у
КАС викладений не чіткий перелік справ публічно-правового характеру, що належать до
підвідомчості адміністративних судів, а названі лише родові ознаки таких справ. Такий підхід
має як свої позитивні, так і негативні сторони. До позитивних сторін слід віднести підвищену
уніфікованість відповідних правових норм, що дозволяє потенційно зарахувати до сфери
підвідомчості адміністративних судів досить широку категорію справ. Проте негативним
проявом такого підходу до формулювання сфери підвідомчості справ адміністративним судам
є те, що занадто абстрактне формулювання категорій відповідних справ при загальній
нормативній невизначеності змісту категорії публічно-правового спору на рівні КАС
вимагатиме у кожному випадку від суду з’ясування того, чи може той чи той конкретний
публічно-правовий спір визнаватися підвідомчим саме адміністративному суду.
Значно складнішою і суттєвішою в теоретико-правовому та в практичному плані
виглядає проблема відмежування компетенції адміністративних судів в Україні від
компетенції господарських та від загальних судів (зокрема, у здійсненні останніми
судочинства в порядку цивільної юрисдикції). Судова практика, на жаль, спростовує окремі
висновки науковців про те, що існують лише «окремі труднощі при визначенні суду, який має
право розглядати окремі категорії публічно-правових спорів за участю суб’єктів владних
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повноважень» [5]. Швидше, навпаки: такі труднощі мають системний характер, адже існує
досить велика категорія справ, щодо яких відсутні чіткі приписи про їх юрисдикційну
належність. Йдеться, зокрема, про «спори з приводу державної реєстрації прав на нерухоме
майно; спори з приводу діяльності по розпорядженню об'єктами державної та комунальної
власності(наприклад, з приводу продажу, передачі в користування, передачі в концесію
тощо); спори щодо оскарження рішень Державного департаменту інтелектуальної власності
про видачу патентів та щодо оскарження самих патентів, які видані на основі цих рішень» [6];
податкові та земельні спори [7].
Разом з тим, як зауважує О. Ференц, на сьогодні практика вироблення Вищим
адміністративним судом України єдиних критеріїв зарахування справ, підвідомчих
адміністративним судам, неоднозначна та потребує істотного вдосконалення [8].
Т.О. Коломоєць слушно вважає, що «виокремлення критеріїв розмежування повинно
супроводжуватися нормативним закріпленням засад розподілу адміністративної та
господарської юрисдикції. Саме тому не варто підтримувати точку зору певної групи вчених
та юристів-практиків, які пропонують вирішити це проблемне питання лише на підставі
узагальнень судової практики, без внесення змін та доповнень до законодавства, враховуючи
те, що нормативно-правовий акт був і залишається основним джерелом права. Варто
нормативно закріпити перелік справ, які повинні розглядатися в порядку адміністративного
судочинства в адміністративних судах».
Зокрема, вчений пропонує у відповідних нормах КАС слід акцентувати увагу на участі
суб‘єкта публічної адміністрації та публічному спрямуванні (характері) справи до ГК та ГПК
України внести доповнення, що в порядку господарського судочинства в господарських судах
розглядаються справи, які виникають лише у сфері господарської діяльності (без участі
владних суб‘єктів), окрім справ, підсудних адміністративним судам у порядку
адміністративного судочинства. Загалом, з його точки зору, такий підхід поряд з
термінологічним уточненням понятійного апарату КАС, допоможе дещо зменшити напругу в
питанні розподілу юрисдикційних повноважень між адміністративними та господарськими
судами щодо розгляду справ за участю владних суб‘єктів у процесі господарської діяльності
[9].
Досить яскраво непослідовність законодавця щодо вирішення розмежування
підвідомчості справ адміністративним та господарським судам виявляється про аналізі
конструкції ст. 12 ГПК України, якою визначено компетенцію господарських судів. Зокрема,
відповідно до згаданої статті ГПК України їм підвідомчі: 1) справи у спорах, що виникають
при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо
приватизації майна, та з інших підстав (крім: спорів про приватизацію державного житлового
фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов; спорів про
встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо
ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;
спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції
Конституційного Суду України та адміністративних судів; інших спорів, вирішення яких
відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших
органів); 2) справи про банкрутство; 3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету
України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції; 4)
справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та
його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із
створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім
трудових спорів;5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери; 6) справи у спорах, що
виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за
винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів [10].
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Очевидно, слід підтримати слушні зауваження О.М. Пасенюка щодо того, що
віднесення справ за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати
з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції, до відання господарських судів
суперечить доктринальній ідеї щодо публічно-правової природи таких спорів та участі в них
суб’єкта владних повноважень [11].
Так само, навряд чи задовільним можна визнати формулювання ГПК щодо віднесення
до юрисдикції господарських судів і справ у спорах, що виникають із земельних відносин, в
яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до
компетенції адміністративних судів (п. 6 ст. 12 ГПК України). Адже з такої конструкції цієї
норми незрозуміло, де ж, власне пролягає межа між компетенцією адміністративних та
господарських справ.
Отже, у нинішньому вигляді конструкція компетенції господарських судів у
співвідношенні з компетенцією адміністративних судів України явно не відповідає існуючому
рівню адміністративно-правової теорії, не певною мірою враховує новації, закладені у
визначення правової природи публічно-правових спорів у КАС, а також не сприяє чіткому,
побудованому на єдності критеріїв, розмежуванні судових юрисдикцій. Така ситуація
потребує оперативного реагування законодавця.
Показовим у цьому сенсі є приклад з розробкою і внесенням на розгляд Верховної
Ради України законопроекту “Про внесення змін та доповнень до Кодексу адміністративного
судочинства України та Господарського процесуального кодексу України щодо розмежування
адміністративної та господарської судової юрисдикції” від 30.09.2009 р. (реєстр. №1403) [12].
Аналіз змісту закладених у ньому новацій не дозволяє визнати обґрунтованою з
правової точки зору позицію його авторів і суб’єктів внесення народних депутатів України
Д.М. Притики, Ю.А. Бута та О.Ю. Шустік, реалізовану у частині віднесення ними спорів у
сфері податкових правовідносин та щодо сплати інших обов’язкових платежів і зборів до
бюджетів, державних цільових фондів до числа спорів, підвідомчих господарським судам.
Уразливість їх позиції та неможливість її підтримки ґрунтується на тих самих мотивах, з яких
Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 9.09.2010 р. визначив неконституційність
норм закону про передачу спорів щодо соціальних виплат до компетенції судів цивільної
юрисдикції. До того ж ми приєднуємося до в цілому обґрунтованої критики рядом науковців
положень цього проекту та схожих законопроектних новацій як таких, що спрямовані не на
розмежування юрисдикцій адміністративних та господарських судів, а по суті мають на меті,
швидше, згортання системи адміністративних судів, тотальну ревізію їх компетенції тощо
[13].
Між тим, пошук критеріїв віднесення судових спорів до числа справ адміністративної
юрисдикції триває і на науково-теоретичному рівні.
Наприклад, у дослідженні О.В. Музи пропонується таке узагальнення напрямків
відмежування адміністративної юрисдикції від цивільного та господарського судочинства:
спори, що виникають у сфері публічно-правових відносин та зачіпають
приватноправові інтереси фізичних і юридичних осіб, мають розглядатися і вирішуватися
виключно за правилами адміністративного судочинства;
спори, що виникають у сфері публічно-правових відносин, мають розглядатися і
вирішуватися за правилами цивільного та господарського судочинства, якщо вони зачіпають
приватноправові інтереси фізичних та юридичних осіб;
спори, що виникають у сфері публічно-правових відносин, одні з яких носять
приватноправовий характер, мають розглядатися і вирішуватися за правилами цивільного і
господарського судочинства, а інші, що носять публічно-правовий характер, мають
розглядатися і вирішуватися за правилами адміністративного судочинства [14].
Не наводячи жодних аргументів на користь такого розмежування та своєї позиції,
автор, між тим, робить беззаперечний висновок про те, що третій підхід є найоптимальнішим
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варіантом вирішення проблеми відмежування адміністративної юрисдикції від інших
юрисдикцій на сучасному етапі розвитку адміністративного судочинства в Україні [15]
Водночас, з нашої точки зору, запропонований варіант віднайдення критеріїв
відмежування юрисдикції адміністративного суду від інших судових юрисдикцій
небездоганний з правової точки зору, навряд чи можливий у сенсі його практичного втілення,
оскільки він не передбачає способу імплементації відповідних пропозицій у законодавчу
площину, а має суто умоглядний, теоретичний характер. Реалізація ж його у пропонованому
вигляді навряд чи додасть визначеності законодавству України з цього питання, адже
пропоновані автором оціночні категорії, за їх невизначеності і змістовної широти,
неспроможні стати чіткими дороговказами у процесі відповідного правозастосування.
О.М. Пасенюк, докладно проаналізувавши критерії розмежування судових
юрисдикцій, назвав з-поміж них три основних, на його думку: 1) суб’єктний склад сторін
спору; 2) предмет спірних відносин; 3) характер спірних правовідносин [16]. Далі, цей автор
вказав на недостатність таких критеріїв та запропонував визнати зміни до законодавства
єдино можливим виходом з колізійності юрисдикцій, передбачивши в таких змінах зокрема,
віднесення до компетенції адміністративних судів усіх публічно-правових спорів [17].
І.В. Шруб, проаналізувавши підходи науковців до визначення компетенції
адміністративних судів, виокремила два основні варіанти вирішення зазначеного питання:
1) закріплення основних критеріїв публічно-правового спору; 2) закріплення перелікового
принципу визначення компетенції адміністративних судів [18]. При цьому дослідниця
запропонувала у ст. 3 КАС закріпити визначення публічно-правового спору як різновиду
юридичного конфлікту, що виникає з публічно-правових відносин між суб’єктами владних
повноважень та іншими суб’єктами права на підставі дійсного чи уявного порушення
суб’єктивних прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб [19].
З нашої точки зору, спроби вирішення проблеми відмежування підвідомчості справ
адміністративним судам через запровадження тих чи тих критеріїв такої підвідомчості з
наступною імплементацією їх до КАС не призведуть до вирішення порушеної проблеми у
принципі. Більш того, вони спроможні ще більше заплутати та посилити конфліктність при
практичному розмежуванні судових юрисдикцій.
Найбільш послідовним способом реалізації конституційних засад спеціалізації судової
системи та визначення, у зв’язку з цим, компетенції адміністративних судів стане визначення
такої компетенції за допомогою перелікового принципу. Такий перелік, очевидно, спершу не
буде вичерпним, проте він має охоплювати всі види адміністративних справ за такою
ознакою, як їх публічно-правовий характер і неможливість вирішення в іншому порядку
судового розгляду. Позитивним моментом такого підходу стане його наочність, що дасть
можливість однозначно орієнтуватися у компетенції адміністративних судів.
Наступним кроком повинен, з нашої точки зору, стати підхід до визначення закритого
переліку таких справ у КАС, а відтак установлення абсолютно визначеної компетенції
адміністративних судів. Висловлена ідея видається найбільш продуктивною, разом з тим, вона
потребує подальших ґрунтовних досліджень та конкретизації у відповідних законопроектних
напрацюваннях і науково-теоретичному супроводженні їх втілення.
Зрештою, процесуальне законодавство України, що охоплює ЦПК, КПК, КАС, ГПК
має ґрунтуватися на єдиному, уніфікованому підході щодо способу визначення підвідомчості
судів як органів державної влади з абсолютно визначеною компетенцією. Інакше ізольоване
вирішення даної проблеми лише шляхом викладення перелікового підходу щодо визначення
компетенції адміністративних судів у межах одного КАС проблеми принципово не вирішить.
Таким чином, проаналізувавши законодавство, наявну практику його реалізації,
узагальнену у відповідних документах вищих судових інституцій України, а також позиції
теоретиків-науковців і практичних працівників у питаннях розмежування юрисдикції
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адміністративних судів від конституційної юрисдикції та судів загальної юрисдикції, слід
дійти висновку про суперечливість та неоднорідність підходів у даному питанні.
Чинне законодавство України з даного кола питань містить численні суперечності.
Більше того, воно відрізняється браком єдиного уніфікованого підходу до способу
закріплення компетенції судів різних юрисдикцій, що зумовлює «перетинання» компетенції
та суперечливість законодавства порівняно з висновками адміністративно-правової теорії,
слабке врахування доктринальних положень останньої при конструюванні оптимальної
моделі компетенції системи адміністративних судів України, суб’єктивізм у законодавчих
підходах до розв’язання даної проблеми, що наочно засвідчує практика розгляду відповідних
справ Конституційним судом України упродовж кількох останніх років.
В Україні також відсутній інститут, який би опікувався проблемою розв’язання
конфліктів різних судових юрисдикцій та відповідно – розв’язував би такі конфлікти. Роль
Конституційного Суду України в даному питанні не слід перебільшувати, оскільки він
уповноважений вирішувати питання щодо конституційності чітко визначеного кола правових
актів та надавати офіційні тлумачення Конституції і законів України.
Тому, з точки зору забезпечення єдності судової практики у структурі функціонування
спеціалізованих судів, зокрема адміністративних, відповідна роль гаранта додержання єдності
такої практики, усунення суддівського “плюралізму” з вирішення публічно-правових спорів
об’єктивно могла б належати Верховному Суду України як найвищій судовій інстанції в
державі [20]. Водночас закріплення такої ролі потребує внесення необхідних змін до
законодавства, зокрема до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» та до
відповідних процесуальних кодексів (насамперед, КАС, ГПК та ЦПК України).
Разом тим, неоднорідність судової практики щодо відмежування юрисдикції
адміністративних судів свідчить про неможливість у подальшому спиратися лише на
нормативні та рекомендаційні приписи і роз’яснення з цього приводу, видані відповідними
судовими інституціями, зокрема Верховним судом України та вищими спеціалізованими
судами (зокрема Вищим господарським та Вищим адміністративними судами України). Такі
зміни, очевидно, слід оформлювати як зміни у відповідному матеріальному та
процесуальному законодавстві.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ
СОЮЗОМ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
Попко В.В.
(кандидат юридичних наук, асистент кафедри європейського та порівняльного права
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка)
Анотація. У статті розглядаються правові засади, на основі яких здійснюється
співробітництво України з Європейським Союзом у сфері торгівлі, вступу України до
Світової організації торгівлі, проблемні питання забезпечення вільного руху товарів між ЄС
та Україною.
Ключові слова: Європейське Співтовариство, Світова організація торгівлі,
економічна інтеграція, спільна торговельна політика, механізм регулювання відносин, товар,
продукція.
Аннотация. В статье рассматриваются правовые засады, на основе которых
осуществляется сотрудничество Украины с Европейским Союзом в сфере торговли,
вступления Украины во Всемирную организацию торговли, проблемные вопросы
обеспечения свободного движения товаров между ЕС и Украиной.
Ключевые слова: Европейское Сообщество, Всемирная организация торговли,
экономическая интеграция, общая торговая политика, механизи регулирования отношений,
товар, продукция.
Summary. The article examines the legal basis on which is based the cooperation between
Ukraine and the European Union in the sphere of trade, Ukraine's accession to the WTO, the
problematic issues of free movement of goods between EU and Ukraine.
Key words: European Community, World Trade Organization, economic integration,
common trade policy, the mechanism for regulation of relations, goods, product.
Органічне входження до світової економічної системи і найпотужнішого
інтеграційного угруповання, яким є Європейське Співтовариство, стало стратегічною метою
подальшого розвитку України. Водночас, перед нашим суспільством й державою постала
низка проблем трансформації структур національних економік, підвищення їх
конкурентоспроможності на світових ринках, лібералізації зовнішньо-торговельних відносин.
Україна як держава, що географічно розташована в європейському регіоні й має
історичні та економічні зв’язки з європейськими країнами, не може не враховувати у своїй
зовнішньоекономічній політиці регіональні інтеграційні процеси, які відбуваються в Європі.
Вона пов’язує перспективи свого подальшого розвитку з входженням в європейські
структури. Законодавчою базою європейського вибору включення України у світове
господарство є Угода про партнерство та співробітництво (УПС), яка була підписана 16
червня 1994 р. й вступила в силу 1 березня 1998 р. [5], а також Стратегія інтеграції України
до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України № 615/98 від 11 червня
1998 р. [6]. Серед найважливіших чинників, що мають сприяти активізації цього процесу, є
розширення торговельних відносин з країнами-членами ЄС та країнами-кандидатами на
повноправне членство.
Метою даної статті є вивчення правових засад регулювання відносин й укладання угод
між Світовою організацією торгівлі (СОТ) й Україною, дослідження правової природи правил
Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), їх інститутів та джерел. Автор ставить своїм
завданням проаналізувати механізм розв’язання протиріч у межах СОТ та наслідки цих подій
для економіки України.
У вітчизняній правовій науці докладно досліджені питання розв’язання суперечностей
у сфері торгівлі на міждержавному рівні, визначена необхідність перспективного розвитку
відносин України й СОТ та міждержавних європейських організацій, необхідність участі
53

нашої держави у міжнародних конвенціях, зокрема у сфері економіки та торгівлі. Однак
питання правових взаємовідносин СОТ й України, розв’язання протиріч у межах СОТ,
питання застосування у рамках вітчизняного правового поля норм й принципів СОТ допоки
недостатньо вивчені науковцями.
Невід’ємною частиною Генеральної Угоди з тарифів і торгівлі є Протокол до Угоди
про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами
(далі Протокол до УПС) та їх державами-членами про приєднання Чеської Республіки,
Естонської Республіки, Республіки Кіпр, Латвійської Республіки, Литовської Республіки,
Угорської Республіки, Республіки Мальта, Республіки Польща, Республіки Словенія та
Словацької Республіки до УПС та внесення змін до УПС, підписані 29 квітня 2004 р., які
вступили в силу 1 лютого 2006 р. Прийняття зазначеного Протоколу було спричинено
необхідністю внесення відповідних змін та доповнень до УПС у зв’язку з приєднанням до
Євросоюзу десяти нових держав-членів та втратою у зв’язку з тим чинності окремих їх
міжнародних угод (у тому числі угод з Україною), а також невідповідністю окремих положень
УПС нормам ГАТТ/СОТ.
У незалежній Україні вступ до СОТ став одним з пріоритетів зовнішньоекономічної
політики України і розглядався як системний фактор розвитку національної економіки,
лібералізації зовнішньої торгівлі, створення передбачуваного та прозорого середовища для
залучення іноземних інвестицій, що відповідає національним інтересам України.
На початку 2005 р. Президентом України проголошено вступ України до Світової
організації торгівлі одним із першочергових пріоритетів зовнішньоекономічної політики
нашої держави. Членство в СОТ було також умовою Європейської комісії для початку
переговорів щодо створення спільної торгівельної зони. Вступ України до СОТ став
необхідним практичним кроком на шляху до європейської інтеграції, отже, одним з головних
пріоритетів економічної політики та одним з головних завдань Уряду України.
Процес приєднання України до системи ГАТТ/СОТ розпочався 17 грудня 1993 р., коли
було прийнято рішення про створення Робочої групи з розгляду заявки України щодо
приєднання до ГАТТ/СОТ. Переговорний процес передбачав першочергове вирішення таких
питань: проведення багатосторонніх переговорів i підготовку звіту Робочої групи з розгляду
заявки України щодо вступу до СОТ, завершення двостороннього переговорного процесу з
доступу до ринків товарів i послуг та гармонізацію національного законодавства з нормами
СОТ. Було проведено 17 офіційних і чимало неформальних засідань Робочої групи з розгляду
заявки України про вступ до СОТ . На останньому засіданні 25 січня 2008 р. члени Робочої
групи ухвалили «вступний пакет» України: Звіт Робочої групи, розклади зобов’язань з
доступу до ринку товарів і послуг, проект рішення Генеральної ради і протоколу про вступ. 5
лютого 2008 р. вступний пакет розглянула і затвердила Генеральна рада СОТ. Як наслідок цих
дій Президент України та Генеральний директор Світової організації торгівлі підписали
Протокол про вступ України в СОТ.
Згідно із законодавством України відбулась ратифікація зазначеного Протоколу 10
квітня 2008 р., тобто Верховна Рада України ухвалила Закон № 250-VI «Про ратифікацію
Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі», в якому зазначалось:
«Верховна Рада України постановляє: Протокол про вступ України до Світової організації
торгівлі (981 049), підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 року, ратифікувати (додається)». 16
квітня 2008 р. Президент України підписав закон про ратифікацію Протоколу, і того ж дня
Міністерство закордонних справ направило СОТ повідомлення про це. З цього дня пішов
відлік 30 днів – офіційного терміну від повідомлення про ратифікацію до членства в СОТ.
Отже, 16 травня 2008 р. Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.
На шляху вступу в СОТ протягом 2005 - 2006 рр. було вирішено низку проблемних
питань, які уповільнювали переговори між Україною та Робочою групою СОТ. Зокрема, було:
 усунуто податкові пільги, що надавались окремим підприємствам промисловості;
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 встановлено однакові ставки акцизного збору на вітчизняні та імпортні транспортні
засоби відповідно до принципу національного режиму;
 скасовано вимогу продажу Національному банку України 50% валютної виручки
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при реалізації зовнішньоторговельних
контрактів;
 скасовано дискримінаційний підхід до іноземних компаній щодо використання
податкових векселів при розрахунках з бюджетом;
 скасовано режим ліцензування і квотування експорту деяких видів продукції;
 встановлено фіксовану плату за видачу експортних ліцензій, що відповідає вартості
надання зазначеної послуги замість плати в адвалерному еквіваленті до вартості контракту;
 скасовано додатковий збір при імпорті нафтопродуктів.
16 січня 2008 р. Україна і ЄС на переговорах у Лондоні врегулювали питання
експортних мит, знявши останню перешкоду на шляху України до СОТ. На цьому шляху
Україною було завершено двосторонні переговори про доступ до ринків товарів та послуг з 52
країнами-членами СОТ, прийнято більше п’ятдесяти законів необхідних для адаптації
українського законодавства до вимог Світової організації торгівлі [1]. Україна отримала
статус країни з ринковою економікою з боку ЄС та США, була скасована поправка Джексона–
Вейніка [2], завершені переговори з найважливішими країнами-членами СОТ.
Врегулювання торгівлі товарами між ЄС й Україною передбачено в окремому розділі
Угоди про партнерство і співробітництво – частині III. Водночас положення цієї частини УПС
не застосовуються до торгівлі текстильними виробами, що підпадають під дію глав 50-63
Комбінованої номенклатури, та ядерними матеріалами [3]. Крім того, на торгівлю вугіллям та
сталлю між Україною та ЄС не поширюється дія стаття 14 УПС, яка забороняє кількісні
обмеження імпорту.
Європейський Союз є найбільшим торговельним блоком світу, на який припадає п'ята
частина світової торгівлі товарами, а для України - другим по значенню торговельним
партнером, на долю якого приходиться близько 20% українського зовнішньоторговельного
обороту. Ринок ЄС є стратегічно важливим для України з огляду на географічний фактор і
загалом основним, на якому експорт ряду дуже важливих для України товарів, таких як
хімічна продукція, добрива, сталеливарна продукція, є з комерційної точки зору вигідним.
У сфері торгівлі товарами Угода про партнерство і співробітництво заклала основи для
вільного руху товарів між ЄС та Україною (ст. 10), про що свідчить запровадження
зазначеною Угодою режиму найбільшого сприяння у сфері торгівлі товарами між ЄС та
Україною у відповідності до статті 1 ГАТТ.
УПС не тільки забезпечує вільний рух товарів між ЄС та Україною але й передбачає
випадки та умови обмеження такого руху. Україна і ЄС не можуть встановлювати щодо
імпорту та/або експорту іншої Сторони мито й митні збори, що є вищими, ніж мито й митні
збори, які застосовуються до імпорту та/або експорту подібних товарів з будь-яких інших
третіх країн. Режим найбільшого сприяння сприяє застосуванню у сфері імпорту й експорту
між ЄС та Україною таких самих правил й формальностей, які договірні сторони УПС
застосовують у сфері торгівлі з будь-якими іншими третіми країнами. Це правило стосується
й митних правил й процедур, які можуть мати форму фізичних та фіскальних торговельних
бар’єрів.
При застосуванні режиму найбільшого сприяння у торговельних відносинах між ЄС та
Україною є певні винятки, які включають виняток у формі заборони застосування режиму
найбільшого сприяння у торговельних відносинах між ЄС та Україною до трьох видів пільг:
1) пільги, надані з метою створення митного союзу або зони вільної торгівлі, або пільги, що
випливають із створення такого союзу або зони; 2) пільги, що надаються окремим країнам
згідно з ГАТТ та іншими міжнародними угодами на користь країн що розвиваються; 3)
пільги, що надані прилеглим країнам з метою сприяння розвитку прикордонної торгівлі.
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Також існує виняток у формі заборони застосування режиму найбільшого сприяння
щодо торгівлі окремими видами товарів, щодо яких укладаються угоди про встановлення
кількісних обмежень. ЄС не застосовує кількісних обмежень по відношенню до українських
товарів за виключенням обмежень у торгівлі деякими видами сталеливарної продукції посилаючись на положення УПС. В червні 2007 р. Європейське Співтовариство також
застосувало попередні захисні заходи щодо імпорту сталі з усіх третіх країн, включаючи й
Україну, у вигляді тарифних квот по відношенню до деяких товарних найменувань
сталеливарних виробів – плоского прокату, гарячекатаний рулон, товстолистового та
сортового прокату [4].
Забезпечення вільного руху товарів між ЄС та Україною ґрунтується на свободі
транзиту товарів (ст. 11); звільненні від податків на імпорт та мита товарів, які ввозяться
тимчасово, у випадках та у порядку, обумовлених будь-якою іншою міжнародною конвенцією
з цього питання, що є обов’язковою для України та/або Співтовариства (наприклад, Митна
конвенція з питань сприяння ввезенню промислових зразків та рекламних матеріалів), а також
згідно з їх внутрішнім законодавством (ст. 13).
Стаття 15 УПС встановила заборону дискримінаційного внутрішнього оподаткування,
а також надання національного режиму товарам, що походять з території іншої сторони щодо
всіх законів, правил і вимог, які впливають на їх внутрішній продаж, пропонування для
продажу, купівлі, транспортування, розподілу або використання.
На свободу руху товарів між ЄС та Україною також впливають правила ГАТТ щодо
митної оцінки, митних зборів й формальностей щодо імпорту та експорту, маркування,
публікацій тощо.
У торговельних відносинах ЄС – Україна митна вартість товарів базується насамперед
на вартості транзакції (продажі, пропозиції для продажу) товарів. Водночас у випадку
неможливості встановити вартість транзакції митна вартість може встановлюватися за
іншими методиками, передбаченими в Угоді.
У ході торгівлі між ЄС та Україною заборонено дискримінаційне застосування
фіскальних зборів, тобто заборонена дискримінація товарів іншої договірної сторони під час
застосування до них фіскальних зборів щодо імпорту та експорту - вказані збори повинні
дорівнювати приблизній вартості наданих митних послуг (cт. 8 ГАТТ). Щодо товарів, які
походять з інших договірних сторін, до них повинні застосовуватися закони та правила щодо
маркування товарів не менш сприятливі ніж ті, які застосовуються до подібних товарів з будьяких інших третіх країн (ст. 9 ГАТТ).
ГАТТ передбачає обов’язкову офіційну публікацію законів, правил судових рішень та
адміністративних розпоряджень загального характеру, які стосуються класифікації або оцінки
товарів для митних цілей, ставок мита, податків або інших зборів, вимог, обмежень і заборон
щодо імпорту та експорту або переказу платежів за імпорт і експорт, або таких, що впливають
на продаж, розподіл, транспортування, страхування, зберігання на складах, огляд, розміщення
на виставках, переробку або інше використання товарів (ст. 10).
Визнаючи успіхи економічних реформ України, у жовтні 2000 р. Рада Міністрів ЄС
прийняла надзвичайно важливе рішення, що дозволяє українським компаніям, які можуть
продемонструвати, що вони оперують в умовах ринкової економіки, отримувати так званий
режим ринкової економіки в рамках антидемпінгового розслідування і до них буде
застосовуватись такий же підхід в цьому розслідуванні, як і до компаній з країни з ринковою
економікою. ЄС запроваджує антидемпінгові заходи щодо імпорту з України таких видів
продукції: труб, зокрема безшовних труб, мінеральних добрив, канатів і тросів, нітрату
амонію, карбіду кремнію тощо.
1 грудня 2005 р. під час проведення саміту Україна-ЄС Співтовариство визнало
ринковий статус економіки України, а також наголосило на необхідності укладання нової
угоди між ЄС та Україною. Перспективою подальшого розвитку торговельних відносин між
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ЄС та Україною є укладання угоди про зону вільної торгівлі з метою доступу українських та
європейських товарів до відповідних ринків та ліквідація торговельних бар’єрів, які мають
форму тарифних й нетарифних обмежень.
Україна більше не розглядається як неринкова економіка, а вважається країною з
перехідним типом економіки, до чиїх компаній можуть застосовуватись ринкові положення
законодавства ЄС при проведенні антидемпінгових розслідувань. Цей позитивний
еволюційний розвиток законодавства ЄС разом з положеннями УПС (ст. 19) створюють
основу для зменшення непорозумінь та уникнення проблем, пов'язаних з антидемпінгом.
Найсуттєвішою перевагою вступу України до СОТ є збільшення іноземних інвестицій
в економіку України, зменшення тарифних i нетарифних обмежень доступу українських
товарів практично на всі найважливіші товарні ринки розвинутих країн світу i, відповідно,
збільшення валютних надходжень від експорту вітчизняної продукції, одержання
українськими товарами режиму найбільшого сприяння, а також національного режиму щодо
внутрішнього оподаткування та регулювання у торговельному просторі всіх країн — членів
СОТ, тобто одночасне покращання умов торгівлі з багатьма країнами світу. Важливим
аспектом у цьому процесі є можливість захисту інтересів українських виробників згідно з
процедурою розгляду торгових спорів СОТ.
До політико-економічних переваг слід віднести те, що членство України в СОТ є
необхідною передумовою започаткування переговорів про створення зони вільної торгівлі та
забезпечення поступової інтеграції України до Європейського Союзу. Вступ до СОТ дає
змогу уникнути торговельно-економічної ізоляції України від країн Західної та Центральної
Європи, Східної Європи та Балтії, багато з яких вже сьогодні є асоційованими членами ЄС.
Членство в СОТ дає можливість уникнути витіснення української продукції з ринку ЄС та
приведе до збільшення надходжень до державного бюджету, яке відбудеться за рахунок
скасування податкових i митних пільг, зростання обсягів виробництва й активізації
торговельного обороту.
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СПРОЩЕНІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
(ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА)
Радишевська О.Р.
(кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник Науково-дослідного
інституту фінансового права)
Реалізація концепції розвитку малого підприємництва у державах-членах ЄС
розглядається як визначний фактор у забезпеченні конкурентоспроможності
національної економіки на світовому ринку, високої ефективності моделі вільного обігу
товарів та послуг на території Європи, а також як важливий соціальний фактор в умовах
гарантування зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць, проявами
геоекономічної Інтеграції у Європейське Співтовариство.
Сьогодні в Україні, як і в більшості європейських країн, одним із пріоритетних
напрямів реалізації державної політики залишається сприяння виникненню та підтримці
фізичних осіб-підприємців. Ключовим аспектом ініціатив, що здійснюються в цьому
напрямку, є покращення правового, особливо податкового, клімату через застосування
низки державних важелів правового регулювання та надання спеціальних податкових
режимів цим суб'єктам господарювання.
Доцільність переходу на спрощену систему оподаткування платників
прибуткових податків визначається з точки зору позитивних та негативних ознак
порівняно зі звичайними умовами здійснення підприємницької діяльності, за яких
основне податкове навантаження забезпечується податком з доходів фізичних осіб [1,
с. 571-575]. До основних переваг альтернативних форм оподаткування можемо віднести:
зменшення обов'язків суб'єктів податкових правовідносин щодо ведення документації та
здійснення контролю за господарською діяльністю; визначеність розміру податку
наперед, що дозволяє підприємцю розрахувати прибутковість такої діяльності, докласти
додаткові зусилля на розвиток виробничого процесу тощо.
Водночас можемо виділити й певні недоліки їх запровадження: нівелюються
принципи справедливості, рівності та загальності оподаткування; обмежуються
напрями податкової політики держави; існують деякі суперечності змісту та цілям
податкового права тощо. Тому застосування державою інституту спрощеного
оподаткування повинно мати вибірковий та тимчасовий характер, що імплантується в
конкурентоспроможне середовище виключно в обґрунтованих випадках,
Серед постсоціалістичних країн, що в 90-х роках XX ст. розпочали податкові
реформи, Польща є одним із визнаних лідерів: цьому сприяла як чітка політична
перспектива її членства в ЄС, так і радикальна модернізація національного
законодавства і його гармонізація з правом ЄС у сфері оподаткування. Починаючи з 1998
року, польським законодавцем активно запроваджувалися спрощені системи
оподаткування для фізичних осіб-підприємців. що й, безумовно, сприяло стабілізації
податкового середовища, розвитку малого та середнього бізнесу в країні.
На сучасному етапі у Республіці Польща діють чотири спрощені системи
оподаткування (ryczalty):
 податкова карта;
 фіксований податок з облікових прибутків;
 податок з прибутку духовних осіб;
 тоннажний податок.
Правові механізми перших трьох спрощених моделей оподаткування фізичних
осіб-підприємців регламентуються нормами Закону РП «Про спрощену форму
оподаткування деяких прибутків фізичних осіб» [2], який є профільним по відношенню
до Закону РП «Про податок з доходів фізичних осіб» і передбачає застосування
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податкових ставок 18% і 32% [3]. Порядок справляння тоннажного податку закріплено в
спеціальному Законі РП «Про тоннажний податок» [4].
У польській юридичній літературі теоретиками податкового права, зокрема
Р. Мастальським, А. Гомуловичем, Є. Малецкім, «ричалти» вважаються процесуальними
складовими податкового права РП, що полягають у своєрідній нейтралізації окремих
елементів правового механізму податків - податкової ставки, бази оподаткування,
порядку обчислення розміру податкового зобов'язання [5, с 497]. За технічним критерієм
їх диференційовано на три групи [6, с 122]:
а) квотна форма - розмір податку обчислюється за зовнішніми факторами:
місце і вид господарської діяльності, кількість найманих робітників (податкова карта);
б) процентна форма - діє спеціальна техніка визначення спрощеної бази
оподаткування і податкової ставки (фіксований податок з облікових прибутків);
в) умовна форма - розмір податкового зобов'язання встановлюється попередньо на
увесь податковий період на основі договору між платником та податковим органом
(тоннажний податок, податок з прибутку духовних осіб).
Податкова карта є однією з найпоширеніших у Польщі альтернативних форм
оподаткування фізичних осіб-підприємців. податкові надходження з якої зараховуються до
місцевих бюджетів РП. Особливістю ЇЇ правового режиму є те, що сплата податку
здійснюється у визначених квотах і не залежать від реально отриманого підприємцем
прибутку. Так, до бюджету гміни Вроцлав у 2010 році з податкової карти було зараховано
близько 1,7 млн. злт. (біля 0,6% від усіх податкових надходжень міста), а в 2011 році
заплановано отримати 1,5 млн. злт. [7].
Платником податкової карти є фізична особа, що самостійно здійснює господарську
діяльність без утворення юридичної особи, громадські організації, командитні,
партнерські, повні й прості товариства, кількість працівників в яких не перевищує 5 осіб.
Застосування цієї форми розрахунку з бюджетом можливе для осіб, що розвивають рідкісні
народні ремесла (копання колодязів, глинярство, кошикарство, вітражування, різьба по
дереву); надають побутові послуги й роботи, торгують гастрономічною продукцією,
алкогольними та тютюновими виробами, квітами; надають транспортні послуги одним
транспортним засобом; непрофесійно працюють у сфері освіти, охорони здоров'я,
ветеринарства, догляду за дітьми та хворими; здійснюють виробництво біогазу й
електроенергії у вітро- та гідростанціях потужністю до 5 тис. кв., а також отримують
прибутки з договорів найму (оренди).
Обов'язковою умовою переходу на податкову карту є дотримання особою
спеціальних умов, а саме: подати прохання до податкового органу; не залучати до своєї
діяльності позаштатних працівників та інші підприємства, крім спеціалізованих;
здійснювати господарську діяльність, дозволену Законом РП «Про спрощену форму
оподаткування деяких прибутків фізичних осіб»; один із подружжя підприємця не повинен
працювати в тій самій сфері; не виробляти продукцію, що підлягає оподаткуванню
акцизним податком. Заява про перехід на спрощену систем}' оподаткування подається за
зразком PIT-16 до 20 січня податкового року (або до початку здійснення діяльності) на ім'я
голови фінансового відділу податкової інспекції за місцем ведення господарської
діяльності [2].
Платники податкової карти звільняються від сплати інших податків та зборів, у т.ч.
податку на товари й послуги (Value Added Tax), якщо їх прибутки не перевищують 10 тис.
євро за попередній податковий рік. Чинним польським законодавством передбачена
особлива процедура звітності платників, ліквідовано ведення облікових книг, подачу
річних податкових декларацій, здійснення авансових внесків тощо. Водночас підприємці
зобов'язані вести реєстр найманих працівників, видавати касові чеки або рахунки на вимогу
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покупця, зберігаючи їх копії протягом 5 років, повідомляти податковий орган про зміни,
що впливають на визначення розміру податкового зобов'язання [8, с 153].
Ставки податкової карти є квотними, а податкова шкала, в більшості випадків, має
пропорційний характер, за винятком оподаткування ветеринарних та освітніх послуг [9].
Поряд із базовою ставкою застосовуються спеціальні ставки, що враховують особу
платника та вид діяльності, що оподатковується: знижені - для осіб віком від 60 років
(20%), для осіб зі ступенем інвалідності (10%), для осіб, що підписали трудовий договір і
не залучають до діяльності найманих працівників (80%). Підвищені ж ставки (10% - 40%)
застосовуються при залученні повнолітніх членів сім'ї, працевлаштуванні робітників для
продаж} товарів, підтримки чистоти на виробництві, здійсненні касових операцій та
бухгалтерського обліку, послуг водіїв. Ставки податку можуть додатково корегуватися
головою фінансового відділу податкового органу на власний розсуд або за поданням
платника. Обчислення та сплата податку здійснюється платником самостійно до 7 числа
кожного місяця.
Зважаючи на факультативну природу податкової карти, питання щодо її
застосування фізичними особами неодноразово було предметом судової практики [10, с
144]. Так, воєвудський адміністративний суд м. Гданська в одному зі своїх рішень звернув
увагу на особливий поденний порядок обчислення суми податку при тимчасовому (до 10
днів) припиненні господарської діяльності. Платник зобов'язаний подати до податкового
органу відомості про факт призупинення діяльності та запланований період перерви у
виробництві тощо.
Акцентуючи на перевагах використання податкової карти суб'єктами малого
підприємництва, польські вчені вказують і на ряд негативних аспектів, а саме: обмеження
чисельності найманих працівників, що не завжди є сприятливим для розвитку бізнесу,
обов'язок сплати податку підприємцем при погіршенні фінансово-економічних показників
або діяльність якого с тимчасово неприбутковою [11, с 43].
Отже, комплексний аналіз правового механізму податкової карти показує, що
польський законодавець не виділяє бази оподаткування, а окреслює лише умови, за якими
визначається її розмір - вид господарської діяльності, кількість працівників та
періодичність виробництва, кількість жителів ґміни, де ведеться діяльність.
Починаючи з 1998 року, в Польщі застосовується й інша форма спрощеного
оподаткування господарської діяльності фізичних осіб-підприємців - фіксований податок
з облікових прибутків, що зараховується до державного бюджету РП [2]. За офіційними
даними Міністерства Фінансів РП, у 2008 році цю систему розрахунку з державною казною
обрало 713 тис. суб'єктів для оподаткування близько 35,5 млн. злт. отриманих ними
прибутків [12, с. 4].
Платниками фіксованого податку можуть бути фізичні особи, повні та прості
товариства, що здійснюють діяльність, окрім сільськогосподарської, прибуток яких не
перевищив 150 тис. евро в попередньому до звітного податковому році. У Польщі
передбачено низку галузей національної економіки, підприємства яких не мають права
переходу на спрощену систему оподаткування: це, зокрема, діяльність аптек, ломбардів,
похоронних бюро, пунктів обміну валюти, діяльність з виробництва підакцизних товарів
тощо. Водночас з 2005 року платниками податку є виробники сільськогосподарської
продукції, що виконують несистематичну діяльність, а також особи, що отримують
прибуток за договором найму (оренди) нерухомого майна.
Податкова шкала фіксованого податку є пропорційною, а ставки-процентними, що
залежать від виду господарської діяльності (3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%).
Порівняно з податковою картою, у фіксованому податку можна визначити базу
оподаткування, застосувати предметні пільги, відрахувати податковий кредит, що
передбачено Законом РП «Про податок з доходів фізичних осіб» [3]. Звільняються від
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оподаткування прибутки з оренди приміщень готельного типу в сільській місцевості,
отримана фінансова допомога з бюджету РП та міжнародних організацій.
Платники податку зобов'язані весті: документацію для підтвердження прибутків
підприємства, оформляти звітність по основних фондах, зберігати копії рахунків
придбаних товарів, наданих послуг тощо. На прохання фізичної особи сплата податку
може здійснюватись як щомісячно, так і поквартально.
Після аналізу правового механізму фіксованого податку варто погодитися з думкою
вченого А. Хухлі, що він не є класичною системою спрощеного оподаткування, а лиш
особливою формою розрахунку з прибуткового податку [13, с 182].
Податок з прибутку духовних осіб - «ричалт», що передбачає оподаткування
прибутку специфічної групи платників - духовних осіб. Ця форма альтернативного
оподаткування застосовується до фізичних осіб, що є офіційними представниками
зареєстрованих у Польщі конфесій та віросповідань, які отримують прибутки зі своєї
пасторської діяльності. У першу чергу це стосується ксьондзів і вікаріїв католицької
церкви, що представляє релігійні інтереси більшості населення По льщі.
Розмір ставок податку залежить від трьох факторів: функцій особи в церкві,
кількості жителів у парафії, розміру ґміни чи міста, де знаходиться релігійний осередок.
Так, у 2011 році ставка податку для ксьондзів складає від 384 до 1374 злт.. а вікаріїв - від
118 до 446 злт. [9]. У 2008 ропі таку спрощену форму оподаткування обрало близько 20
тис. платників, податкові кошти яких надійшли до державного бюджету РП [12, с. 16].
Базова ставка податку може бути знижена рішенням податкового органу, якщо кількість
віруючих є відчутно меншою від інших віросповідань на території парафії, адже береться
до уваги загальна кількість жителів населеного пункту, а не кількість віруючих. Податок
сплачується поквартально за місцезнаходженням парафії до 20 числа місяця наст упного
після звітного кварталу за формою РЇТ-19А [2]. Прибутки духовних осіб, отримані з інших
джерел доходу, а також майно, що належить їм на правах приватної власності,
оподатковується на загальних підставах.
Після вступу Польщі до ЄС механізм оподаткування доходів духовних осіб не
змінився, але все більша увага з боку держави приділяється розширенню пільгового
портфеля, що пов'язаний із духовним життям поляків. Так, не оподатковуються кошти,
виділені на проведення релігійних культів, освітньо-виховні, благодійно-опікунські
релігійні заходи, організацію катехезисних читань, будівництво та реконструкцію
культових святинь усіх конфесій тощо [14: с 23].
У Польщі тоннажний податок - пільговий режим для оподаткування власників
морських суден, що виконують міжнародні перевезення, уведений в 2007 році як
альтернативна форма оподаткування прибутків підприємств у галузі торгового
мореплавства. У 2010 році до державного бюджету РП надійшло близько 10 тис. зл т., що
заплановано отримати й у 2011 році (0.001% бюджету країни) [15]. Першочергово податок
виконує стимулювальну, а не фіскальну функцію відносно вузького кола осіб, тому й
розмір надходжень на відносно низькому рівні.
Платниками податку є судновласники - фізичні та юридичні особи, місцем
проживання або реєстрації яких є територія РП, учасники акціонерних, повних і
командитних товариств, товариств з обмеженою та повною відповідальністю, іноземні
юридичні особи, що здійснюють діяльність у сфері торгового мореплавства на території
РП. Особа набуває статусу платника за умови, якщо вона зареєстрована в Державному
реєстрі суден РП, є власником (орендарем, фрахтівником) судна і має дійсний «Документ
про відповідальність».
Відповідно до ст. З Закону РП «Про тоннажний податок» [4], оподаткуванню
підлягають торгові морські судна, об'єм яких перевищує 100 т брутто, що
використовуються в морській навігації для виконання вантажо-пасажирських операцій,
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буксування, порятунку і підняття пошкоджених суден та видобутих матеріалів з морського
дна. Податок сплачується і судновласниками, що ведуть господарську діяльність у
морських портах і причалах: надають послуги з оренди контейнерів; навантаження,
розвантаження ті. ремонту морських суден; управління пасажирськими терміналами;
реалізації тог арів і послуг; діяльність морських агентів, маклерів, брокерів, а також
пов'язану з договорами лізингу і фрахтування.
Базою оподаткування є дохід судновласника, отриманий із визначених видів
господарської діяльності. Обчислення розміру оподатковуваного доходу оціночним
методом здійснюється платником самостійно за формулою: добова ставка доходу
помножена на кількість днів в експлуатації судна за місяць з урахуванням поділу суден на
4 групи: 1) до 1 тис. т - 0,5 євро за кожні !00 т; 2) від 1001 до 10 тис. т -0,35 євро за 100 т
більше 1 тис. т; 3) від 10001 до 25 тис. т- 0,20 євро за 100 т більше 10 тис. т; 4) від 25 001
т-0,10 євро за 100 т більше 25 тис. т.
Податкова шкала тоннажного податку є пропорційною, а ставка - лінійною 19%, як
і для податку з доходів юридичних осіб. Прибуток, отриманий з операцій продажу судна,
оподатковується ставкою 15% або ж 0%, якщо отримані кошти були використані протягом
3 років на придбання нового судна чи амортизацію основних фондів уже існуючого
підприємства. Не підлягає оподаткуванню діяльність у сфері освіти, науки і спорту,
розвідки, геологічних досліджень, видобутку мінеральних ресурсів, рибальства,
будівництва портів, вітроелектростанцій, трубопроводів, реконструкції портової
інфраструктури, пасажирських перевезень у межах порту тощо. Зауважимо, що
застосування широкого кола пільг при спрощених системах оподаткування суперечить
принципам законодавчої техніки, а тому їх доцільно застосовувати виключно у правових
механізмах обов'язкових до сплати платежів.
Платники вносять суми податку до 20 числа кожного місяця на рахунок голови
фінансового відділу податкового органу, а податкова декларація подається через
глобальну систему Інтернет щорічно до ЗО січня на наступний податковий рік.
Податковим періодом визначено термін у 5 років, ще автоматично продовжується на
наступні п'ять. Але такий довготривалий податковий період (10 років) вважаємо одним з
недоліків цієї форми оподаткування, адже він позбавляє судновласника права на зміну
умов оподаткування і особливостей ведення господарської діяльності.
Проте в останні роки польським урядом та вченими все гостріше ставиться питання
про скасування альтернативних форм оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб
[11, с. 87]. Представники польської доктрини пояснюють такий підхід поверненням до
основних принципів оподаткування -- простоти побудови податкової системи та рівності
всіх платників податків перед законом. Важливим аргументом «проти» є також факт
неспроможності відрахування підприємцем витрат виробництва, спрямованих на
отримання прибутку. Автори урядової Податкової стратегії РП 2004 року [16]
підтримують факт ліквідації фіксованого податку з облікових прибутків у Польщі,
пояснюючи це спадом зацікавленості населення (з 1226 тис. у 1994 р. до 713 тис. у 2008 р.)
[12, с 14]. Як альтернатива, уряд РП планує дозволити суб'єктам малого підприємництва (з
прибутками до 250 тис. євро) вести спрощений бухгалтерський облік, не подавати
щомісячних податкових декларацій для оподаткування доходу на загальних підставах,
розширити межі застосування податкової карти, заохочувати підприємців до використання
лінійної ставки 19%.
До прийняття Податкового кодексу України оподаткування прибутків вітчизняних
фізичних осіб-підприємців здійснювалося фіксованим прибутковим податком шляхом
отримання патенту, правовий механізм якого закріплений у розділі IV Декрету Кабінету
Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також єдиним податком,
який до моменту введення змін до розділу XIV Податкового кодексу України регулюється
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нормами Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва» [17].
Не вдаючись до детального порівняльно-правового аналізу, можемо відзначити, що
сучасні механізми оподаткування суб'єктів малого підприємництва у двох державах є
доволі схожими, проте й існують концептуальні розбіжності, які відрізняють вітчизняну
податкову систему від польської. Серед них виділимо оподаткування прибутку священиків
в Україні, що здійснюється на загальних підставах. На жаль, сьогодні не існує чітко
визначеного механізму регулювання фінансово-правових відносин між віруючими представниками церкви - державою. Неоподаткування пожертвувань від населення,
недосконалість трудового законодавства, невтручання держави в діяльність священиків не
є проявами особливого правового режиму, а навпаки, за трактуванням фінансово-правової
науки, прогалинами в законі, що коштують бюджету значних податкових коштів.
Також в Україні не існує аналогу тоннажному податку, як і відсутні спеціальні
податкові пільги чи режими стимулювання для суб'єктів торгового мореплавства судновласників, фрахтувальників, морських агентів. Вітчизняні судновласники сплачують
податок на прибуток підприємств у загальному порядку: у II кварталі 2011 року за ставкою
23%, а нерезиденти за угодами фрахтування - 6% [17].
Отже, соціальна спрямованість польського податкового законодавства, особливо це
стосується залучення до малого бізнесу інвалідів та людей похилого віку, є позитивним
фактором для інтеграції суспільства, яскравим прикладом відповідності державної
податкової політики нормам Конституції РП. Застосування «ричалтів» у Польщі сприяє
підприємцям у їхній виробничій діяльності, подоланню безробіття в особливо
депресивних регіонах, стимулює розвиток ремісництва, гарантуючи виконання податками
стимулювальної функції. Водночас в Україні існує низка суперечностей у національному
податковому законодавстві, що не дає можливостей повноцінно використовувати
альтернативні форми оподаткування прибутків суб'єктів малого підприємництва,
породжуючи все нові проблеми на практиці. Зрозуміло, що це потребує нагальної уваги з
боку вітчизняного законодавця. Адже сфера функціонування спрощених форм
оподаткування в Україні, порівняно з іншими державами-членами ЄС, є досить вузькою, а
рівень податкових ставок у декілька разів нижчий за європейський. Тому можемо
констатувати, що в Україні склалася ситуація, колії інституційне середовище спрощених
систем оподаткування має усі передумови для поліпшення податкового середовища для
малих підприємств, але механізми їх застосування вимагають доопрацювання, зокрема і з
використанням польського досвіду оподаткування.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ
РИЗИКАМИ: ПОНЯТТЯ І ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
Шереметьєва О.Ю.
(кандидат юридичних наук, доцент кафедри повітряного, космічного та екологічного права
Юридичного інституту Національного авіаційного університету)
Анотація. У статті формулюються поняття: валютний ризик, правове регулювання
валютних ризиків, правове управління валютними ризиками. Розглядається зміст цих
категорій, наводяться критерії, які, на думку автора, дозволяють сформувати підходи до
розмежування правового регулювання та управління валютними ризиками.
Ключові слова: валютний ризик, правове регулювання валютних ризиків, правове
управління валютними ризиками, валютно-фінансова криза.
Аннотация. В статье формулируются понятия: валютный риск, правовое
регулирование валютных рисков, правовое управление валютными рисками. Рассматривается
содержание этих категорий, определяются критерии, которые, с точки зрения автора,
позволяют сформировать подходы к разграничению правового регулирования и управления
валютными рисками.
Ключевые слова: валютный риск, правовое регулирование валютных рисков, правовое
управление валютными рисками, валютно-финансовый кризис.
Summary. The definitions have been formulated at the article: currency risk, legal regulation
of the currency risks, legal administration of the currency risks. The content of these categories has
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been considered, the criteria have been determined, which from the view of author, let us to form the
methods of approach to the differentiation of the legal regulation and administration of the currency
risks.
Key words: currency risk, legal regulation of the currency risks, legal administration of the
currency risks, exchange & financial crisis.
Остання світова валютно-фінансова криза висвітлила значення комплексного
дослідження процесу наростаючого загострення протиріч, притаманних валютним
правовідносинам, а також зростання на цьому підґрунті системи валютних ризиків на
світовому та національних рівнях. Розгортання саме цих процесів у часі та просторі, що
охоплюють багато країн світу, є, з нашої точки зору, передумовою та загальною
фундаментальною причиною формування й переростання валютно-ризикових ситуацій у
внутрішньодержавні (національні), регіональні, міжнародні (міждержавні) та світові валютнофінансові кризи. Причини формування валютно-фінансових криз, розкриття їх сутності,
класифікація, механізм прояву та розробки антикризових заходів знаходяться у центрі уваги
сучасної наукової думки [1-5 тощо].
Проте, слід відзначити, що у вітчизняній юридичній науці правовим аспектам теорії
валютного ризику приділяється недостатньо уваги. Значний внесок у теорію валютного
ризику був зроблений здебільшого представниками не юридичної, а економічної науки.
Однак, по-перше, економічний зміст відображає хоча й важливий, але лише один бік
валютного ризику. Як і будь-яке багатогранне явище, валютний ризик містить в собі також
політичні, правові та соціальні ознаки, що відображають його сутність. Незважаючи на це, а
також на об’єктивно сформовану в сучасних умовах потребу в системному підході до
дослідження валютних ризиків і вирішення проблем їх правового регулювання, правова
природа валютного ризику у взаємозв’язку з його політичним, економічним, соціальним
аспектами у правовій теорії досліджена недостатньо і потребує подальших наукових
досліджень з урахуванням тих зрушень, які відбулися й відбуваються у сучасній економічній,
і особливо у валютно-фінансовій, системі.
Вплив світової валютно-фінансової кризи на економіку України, а також поглиблення
політичних, правових, соціально-економічних, у тому числі валютних, протиріч, яке
відбувалося в умовах загострення в країні політичної боротьби, економічної нестабільності,
об’єктивно існуючої потреби реформування багатьох сторін життя українського суспільства,
посилили актуальність проблеми валютного ризику, правового регулювання та управління
валютними ризиками у вітчизняній правовій теорії як необхідної правової основи формування
валютно-фінансової політики держави і впровадження практичних рекомендацій, що
розробляються у відповідності з рішеннями Базельського комітету з банківського нагляду
Банку міжнародних розрахунків.
Це дає підстави зробити висновок, що розроблення правових аспектів теорії валютного
ризику є необхідним для підведення наукового підґрунтя під проваджувану державою
внутрішню та зовнішню валютну політику, її правове забезпечення, практичне вирішення
державою та усіма учасниками валютного, товарного ринків та ринку послуг завдань з
регулювання та управління валютними ризиками, які у процесі їх розгортання неминуче
призводять до кризових явищ національної та міжнародної валютної сфери [1- 6].
Деякі проблеми теорії валютного ризику викладені та обґрунтовані автором статті у
попередніх наукових публікаціях [6-9].
Метою цієї статті є визначення поняття та критеріїв розмежування правового
регулювання і правового управління валютними ризиками, розкриття їхньої ролі у
попередженні переростання валютних протиріч у валютні ризики, що, у свою чергу, можуть
розгорнутися у валютні кризи.
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Теоретико-методологічною основою проведеного автором дослідження правового
регулювання та управління валютними ризиками є наукові праці видатних українських
вчених, у яких досліджуються загальне поняття і зміст регулювання та управління у
понятійному апараті адміністративно-правової науки (В.Б. Аверьянов, Ю.П. Битяк,
В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, Є.Б. Кубко, Д.М. Лук’янець та ін.), наукові праці, присвячені
дослідженню проблем правового регулювання валютних відносин (Є.О. Алісов,
Б.Ю. Дорофєєв, Л.К. Воронова, А.В. Ємєлін, Ебке Ф. Вернер, Ж.В. Завальна, М.М. Зємцов,
О.А. Костюченко, Л.М. Кравченко, М.П. Кучерявенко, О.П. Орлюк, І.М. Платонова,
В.О. Пушін, М.В. Старинський, Г.А. Тосунян, О.О. Шапошников та ін.), а також праці
видатних економістів та соціологів, у яких досліджуються економічні й соціальні аспекти
регулювання і управління валютними ризиками та їх природа (В.А. Ющенко, В.І. Міщенко,
І.Ю. Івченко, Л.В. Сохань, І.П. Сохань та ін.).
У своїх публікаціях, спираючись на наукові дослідження валютних ризиків та
валютних відносин, проведені науковцями різних галузей науки (економістами, правниками,
політологами, соціологами), автор вперше у теорії валютного права сформулювала поняття
валютного ризику як правової категорії, під яким слід розуміти ситуативну характеристику
стану валютних правовідносин і валютних систем внаслідок загострення та стихійного
вирішення притаманних їм валютних протиріч, що відображає можливість настання
несприятливих наслідків – грошових втрат суб’єктів валютних правовідносин, власників та
інших утримувачів валюти в результаті коливань валютних курсів на національному і
світовому рівнях [6].
На підставі проведеного аналізу теоретичних підходів науковців щодо визначення
змісту понять «правове регулювання» і «управління», які визначають зміст діяльності органів
законодавчої і виконавчої влади та їх правовий статус, понять «валютне регулювання» та
«управління валютними ризиками» як специфічного виду діяльності відповідних суб’єктів
права, а також аналізу змісту нормативно-правових актів з валютного регулювання та
контролю [10-22], автор статті вважає, що під правовим регулюванням валютних ризиків, як
найважливішої складової валютного регулювання слід розуміти, діяльність держави,
уповноважених нею органів, об’єднань держав та міжнародних організацій, спрямовану на
правову регламентацію валютного правопорядку та способів розв’язання протиріч,
притаманних валютним правовідносинам та валютним системам з метою попередження або
мінімізації матеріальних втрат суб’єктів валютних правовідносин. Діяльність держав,
державних органів, об’єднань держав, міжнародних організацій, юридичних та фізичних осіб
у валютній сфері повинна відбуватися у правовому полі та регулюватися не тільки системою
принципів і норм, що регулюють відносини учасників валютної діяльності, але й
спеціальними нормативно-правовими актами з регулювання валютних ризиків, прийнятими
на міждержавному та внутрішньодержавному рівнях.
Як відзначив А.В. Ємелін «у епоху глобалізації економіки вкрай необхідне цілісне
уявлення не тільки про технічний бік валютних операцій, але і про правові основи здійснення
валютного регулювання та валютного контролю, без чого неможливе проведення ефективної
грошово-кредитної політики та забезпечення економічної безпеки держави» [23, С. 62].
Водночас стабільність курсу національної валюти та стан зовнішньоторговельного платіжного
балансу є визначальними критеріями економічної стабільності, особливо у державах, які
мають експортно-орієнтовану структуру економіки. Можна погодитися з висновком
А.В. Ємеліна, що суттєва дестабілізація будь-якого з цих параметрів загрожує фінансовоекономічному положенню країни на світовому ринку, її економічному, а іноді і політичному
суверенітету [22, С. 53].
На відміну від сформульованого автором поняття «правове регулювання валютних
ризиків», правове управління валютними ризиками, на нашу думку, слід розглядати, як
правомірну практичну діяльність всіх учасників валютної сфери в межах їх компетенції
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(держав, органів державної влади, союзів держав, міжнародних організацій, юридичних та
фізичних осіб), що ґрунтується на принципах і нормах міжнародного та національного
валютного права. Водночас слід зазначити особливе значення діяльності по управлінню
валютними ризиками держав, державних органів, міжнародних організацій, яка має бути
спрямована на проведення на рівні окремих держав та на міждержавному рівні валютного
контролю, всебічного аналізу валютних протиріч, оцінку можливих наслідків їх загострення
та вибір і використання правових способів, інструментів та методів розв’язання валютних
протиріч з метою попередження негативних наслідків валютних ризиків і захисту від
переростання валютних ризиків у світові та національні валютні кризи. При цьому, слід
враховувати, що до світових валютних криз відносять структурні кризи світової валютної
системи, які переплітаються з хронічними протиріччями міжнародних валютних відносин. До
національних (локальних) валютних криз відносять кризи, які зачіпають валюту окремої
держави [4, С. 57], але у процесі свого розвитку можуть істотно послабити валюту інших
держав внаслідок внутрішнього досить суперечливого взаємозв’язку і взаємозалежності
національних валютних систем практично усіх країн світу.
Крім цього, важливо мати на увазі, що в сучасних умовах управління валютними
ризиками має бути іманентним суспільству, особливо у випадку використання національної та
іноземної валюти як кредитно-розрахункового засобу, або як товару. Це висуває перед
державними органами виконавчої влади комплекс задач із удосконалення інституційноправових та організаційно-правових форм і засобів управління валютною сферою, особливо в
умовах світових валютно-фінансових криз. Зокрема, Національний банк України зазначає, що
процес управління ризиками має охоплювати всі види діяльності банку, які впливають на
параметри його ризиків та має бути безперервним процесом аналізу ситуації та оточення, в
яких виникають ризики, прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та/або
на рівень уразливості (експозиції) банку до таких ризиків [21]. Однак, такий підхід до процесу
управління ризиками охоплює виключно банківську діяльність, а діяльність інших суб’єктів у
різних сферах залишається поза увагою. Це суттєво звужує можливості Національного банку
України істотно впливати на процес розвитку валютно-кризових ситуацій у державі.
З нашої точки зору, найповніше сутність управління валютними ризиками як
важливого напряму управління валютною сферою знаходить своє відображення у
необхідності послідовного й постійного упорядкування взаємодії між елементами
національної валютної системи, а також впорядкування взаємодії між елементами
національних валютних систем різних країн та світової валютної системи. Для вирішення
поставленої задачі потрібно послідовно координувати співробітництво органів державної
влади окремих країн із виконавчими органами міжнародних організацій у валютній сфері,
насамперед МВФ, з метою:
по-перше, попередження загострення валютних протиріч, що викликають
дестабілізацію процесів формування курсів валют та виникнення на цій основі валютних криз
на світовому та національних валютних ринках;
по-друге, збереження і нормального функціонування існуючих валютних систем, а
також погодження напрямів їх розвитку.
Велике значення у цьому сенсі має обґрунтованість, науковість, відповідність
потребам сьогодення грошово-кредитної політики, яку провадять МВФ та органи державної
влади різних країн, у тому числі й України, спрямованої на забезпечення процесу вирішення
валютних й інших протиріч, які виникають між державами та усередині держав, забезпечення
валютного правопорядку у світовій валютній системі, формування достатніх для вирішення
цих завдань фінансових ресурсів на локальних, регіональних та світовому рівнях.
Проведений аналіз змісту понять «правове регулювання валютних ризиків» і «правове
управління валютними ризиками», дозволив автору статті зробити висновок, що правове
регулювання і правове управління валютними ризиками, слід розглядати як дві сторони (дві
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форми) реалізації єдиного процесу впливу держави й міждержавних об’єднань на валютні
правовідносини та їх суб’єктів з метою попередження виникнення валютних ризиків або
мінімізації їх негативних наслідків, захисту інтересів постраждалих сторін у випадку їх
настання, забезпечення стабільності курсів валют, попередження настання валютних криз, а
також забезпечення стабільних умов функціонування та розвитку існуючих валютних систем.
Однак, правове регулювання та правове управління валютними ризиками як дві
сторони (дві форми) впливу держави і міждержавних об’єднань на валютну сферу мають не
тільки спільні риси, але й істотні розбіжності. Ці розбіжності обумовлені специфікою кожної
з форм (сторін) впливу держав і міждержавних об’єднань на валютну сферу, враховуючи
зміст, функції, види та методи їхньої регуляторної і зміст, функції, види та методи їхньої
управлінської діяльності (табл. 1). Аналіз спільних рис та істотних розбіжностей правового
регулювання і правового управління валютними ризиками має не тільки теоретичне, але й
істотне практичне значення у процесі формування правового забезпечення щодо реалізації
проваджуваної державами антикризової політики.
Таблиця 1 Критерії розмежування правового регулювання та правового управління
валютними ризиками
Основні критерії
розмежування
регулювання та
управління валютними
ризиками

Правові форми впливу державних та міждержавних
інститутів на валютну сферу
Правове регулювання
Правове управління
валютних ризиків
валютними ризиками

1

2
Види
суб’єктів
Держави;
органи
регуляторної
та законодавчої влади держави;
управлінської діяльності
НБУ
(Правління
НБУ,
Департамент
валютного
регулювання
НБУ);
міжнародні
організації
(МВФ, Базельський комітет з
банківського нагляду Банку
міжнародних розрахунків)

Основні функції

Правотворча,
правоохоронна,
правозастосовна

Основний зміст діяльності
Розроблення
та
регуляторних
та закріплення у міжнародних
управлінських органів
та
національних
нормативно-правових
документах принципів і
норм, що встановлюють
валютний правопорядок у

3
Глави держав; державні
органи виконавчої влади; НБУ
(Департамент
валютного
контролю та ліцензування,
Департамент
з
управління
валютним
резервом
та
здійснення
операцій на відкритому ринку,
Управління
ризикменеджменту); Рада керуючих
МВФ; Базельський комітет з
банківського нагляду Банку
міжнародних розрахунків
Правореалізаційна
(виконавчо-розпорядна),
правозастосовна, контрольноревізійна, правоохоронна
Використання
й
застосування принципів і
норм валютного права, інших
галузей права, а також інших
засобів й інструментів у
інтересах
забезпечення
дотримання всіма учасниками
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Основний вид діяльності

Додаткові види діяльності

інтересах
забезпечення
збалансованості платіжного
балансу держав, стабільності
національних
валют,
розвитку валютних ринків та
захисту від валютних криз
Нормотворча
діяльність:
прийняття
законодавчих актів з питань
валютного регулювання
Діяльність
щодо
перевірки
виконання
державними
органами
виконавчої влади прийнятих
законодавчих
актів
з
валютного регулювання

Мета впливу на валютну
Встановлення
та
сферу
регламентація
валютного
правопорядку
з
метою
попередження загострення
валютних
протиріч
і
виникнення
на
цьому
підґрунті валютних ризиків
як основної передумови та
причини
формування
валютних криз усіх рівнів
Методи
впливу
на
На підставі прийняття
учасників діяльності у відповідних
нормативновалютній сфері
правових
актів
на
національному
та
міжнародному
рівнях,
формування
системи
правового
забезпечення
впливу держави на учасників
валютної діяльності з метою
дотримання ними правових
принципів
та
норм
національного
й
міжнародного
валютного
права,
встановленого
національного
й
міжнародного
валютного
правопорядку

валютної діяльності існуючого
валютного правопорядку

Виконавчо-розпорядна,
контрольно-ревізійна
діяльність
Нормотворча
діяльність
з
питань
забезпечення
виконання
прийнятих законодавчих актів
з валютного регулювання
шляхом
встановлення
додаткових положень (норм
права) підзаконного характеру
Всебічний, постійний
аналіз
стану
валютних
протиріч
та
прийняття
відповідних (термінових або
постійно
діючих)
превентивних антикризових
заходів з метою попередження
негативних
наслідків
валютних ризиків та захисту
від переростання валютних
ризиків у валютні кризи
Забезпечення
виконання
та
валютний
контроль за дотриманням
усіма учасниками валютної
діяльності принципів і норм
національного
та
міжнародного
валютного
права,
встановленого
валютного правопорядку за
допомогою
переконання,
заохочення та державного
примусу на національному
рівні й міжнародних заходів
на міжнародному рівні

Проведене дослідження дає підстави зробити такі висновки:
В умовах глобалізації сучасного світу, об’єктивно сформувалася потреба у системному
підході до дослідження валютних ризиків у взаємозв’язку з їх правовим, економічним,
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політичним і соціальним аспектами, їхньої сутності як форми прояву загострення та
стихійного вирішення протиріч у валютних правовідносинах та валютних системах, а також
як небезпечного явища, яке у процесі загострення та розвитку притаманних валютним
правовідносинам і валютним системам протиріч може набувати лавиноподібного, а у деяких
випадках стихійного характеру, зачіпаючи усі сторони життєдіяльності світової спільноти. У
цій якості валютні ризики, з точки зору автора, слід розглядати як основну (головну) причину
формування та розвитку не тільки локальних, але і світової валютно-фінансової кризи. В
зв’язку з цим, останніми десятиріччями загострилася потреба формування ефективної не
тільки економічної, але й правової системи регулювання та управління валютними ризиками.
Розбудова такої системи неможлива без проведення наукового дослідження і теоретичного
обґрунтування змісту понять «правове регулювання валютних ризиків» і «правове управління
валютними ризиками» та обґрунтування необхідності їх практичного застосування.
Розгортання руйнівного характеру світової валютно-фінансової кризи і скорочення часового
лагу настання нових валютно-фінансових кризових явищ, загострили потребу проведення
комплексного наукового дослідження у цьому напрямку.
Слід також відмітити, що проведене автором розмежування правового регулювання
валютних ризиків та правового управління валютними ризиками не є абсолютним. Їхній
взаємозв’язок і взаємодія досить чітко простежується у процесі розгляду усіх структурних
елементів, що містяться у запропонованій автором таблиці. Проведене розмежування
правового регулювання і правового управління валютними ризиками є теоретично й
практично необхідним для аналізу різних сторін процесу впливу держави як суб’єкта влади та
міждержавних інтеграційних об’єднань на валютну сферу. В цьому сенсі воно, безумовно, не
може використовуватися у тексті законодавчих актів або договорів, укладених державами.
Однак, на нашу думку, необхідність розмежування цих правових категорій слід мати на увазі
у процесі формулювання визначення у національних і міжнародних нормативно-правових
документах завдань, обсягів компетенції, повноважень, основних функцій, способів і засобів,
що використовують у своїй діяльності міжнародні організації, різні держави, державні й
міждержавні інститути, а також під час здійснення контролю за банківською системою та
діяльністю органів державної влади.
Такий підхід, з нашої точки зору, необхідно застосовувати у процесі вирішення задачі
щодо удосконалення системи валютного законодавства України. Чинне законодавство
України з валютного регулювання засноване не на законодавчому акті, прийнятому вищим
органом законодавчої влади держави, а на нормативно-правовому акті, прийнятому органом
виконавчої влади внаслідок існуючих на момент його прийняття історичних умов. На нашу
думку, усталена правова система регулювання і управління валютними ризиками не
відповідає умовам і викликам валютного ринку та не може повною мірою забезпечити
валютну безпеку держави та стабільність національної валюти, а, отже, і безпеку суб’єктів
валютних відносин, тобто їх захист від валютних ризиків, особливо в умовах світових
валютно-фінансових криз. Незважаючи на те, що давно виникла потреба систематизації та
кодифікації законодавства з валютного регулювання, основним нормативно-правовим актом у
цій сфері залишається Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного
регулювання і валютного контролю» [19], який не відповідає тим новим реаліям, у яких
відбувається розвиток економічних, соціальних, правових та політичних процесів в Україні.
Прийняття край необхідного для всіх учасників валютних відносин Закону «Про валютне
регулювання та валютний контроль» не тільки вирішить багато проблем, існуючих у валютній
сфері, але й створить необхідні правові передумови подальшого удосконалення валютного
законодавства – його кодифікації. Запропоновані автором визначення понять: «правове
регулювання валютних ризиків» та «правове управління валютними ризиками» можуть бути
використані у процесі удосконалення національного валютного законодавства щодо його
відповідності положенням ст. 6 Конституції України [24]. Автор розуміє складність й
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неоднозначність завдань, які стоять перед розробниками валютного законодавства, і звертає
увагу усіх заінтересованих осіб на необхідність проведення наукової дискусії щодо цієї
проблематики.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА
ПРИРОДООХОРОННОГО ПРАВА

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ З
ВИКОРИСТАННЯМ ВОДИ
Григорович Р.В.
(аспірант Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи)
Розглядаючи це питання, нам хочеться звернути увагу на такі основні його аспекти: поперше – це аналіз чинної нормативно-теоретичної бази України у досліджуваних відносинах;
по-друге – це зовнішня оцінка практичної реалізації цих норм, яка має місце у звітах
спеціально запрошених комісій, що працювали в Україні; по-третє – це дослідження успіхів і
недоліків правового регулювання господарської діяльності, пов’язаної з використанням
водних ресурсів як на теоретичному, так і практичному рівнях у сусідніх країнах; по-четверте
– це дослідження проблемних питань зовнішньо-економічної діяльності України, що
безпосередньо впливають на господарську діяльність пов’язану з використанням води.
Існуючий стан водних ресурсів та широке використання вод (водних об’єктів) в
Україні свідчить про необхідність детальнішого дослідження проблем водокористування для
забезпечення збереження, науково-обґрунтованого, раціонального використання вод для
потреб населення і галузей економіки.
Сучасний багатогалузевий господарський комплекс України вимагає використання
значних обсягів води. Використання води всіма галузями економіки у 2009 році становило
9360 млн. куб. м і характеризувалося наступними показниками:
комунальне господарство – 2181 млн. куб. м; промисловість – 4719 млн. куб. м; сільське
господарство – 2914 млн. куб. м.
Найбільшими водоспоживачами (зі щорічним обсягом понад 500 млн. куб. м. у розрізі
регіонів залишаються Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області та Автономна
Республіка Крим.
Згідно з даними державного обліку, на території лише однієї Івано-Франківської
області у 2009 році для використання було забрано з водних об’єктів 117,6 млн. куб. м. води, з
якої спожито свіжої води 103,36 млн. куб. м. [1].Протягом цього періоду в області галузями
економіки було використано:на виробництво – 75,7 млн. куб. м; на господарсько-питні
потреби – 21,8 млн. куб. м [2, с. 513].
Проте водні ресурси України використовуються не лише для тієї господарської
діяльності, яка теоретично й нерозважливо передбачена Законом України «Про питну воду і
питне водопостачання» [3].
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Згідно законодавства господарська діяльність у сфері питного водопостачання включає
[4; 5]:
– централізоване питне водопостачання міст, інших населених пунктів;
– питне водопостачання за допомогою пунктів розливу питної води (в тому числі
пересувних);
– виробництво фасованої питної води;
– питне водопостачання за допомогою індивідуальних та колективних установок
(пристроїв) підготовки питної води.
Ось, яку картину, що наведена в таблиці 3 та 4 побачила на практиці господарського
життя в Україні спеціально-уповноважена комісія ООН, яка працювала в нашій країні в
рамках проекту ПРОООН/ ГЕФ і підготувала тут програмний документ «Оцінка
національного потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні» [6].
Таблиця 1
Галузь

Структура водоспоживання в Україні, %
1960
1970
1980
1990

1995

2000

Повне водоспоживання
Промисловість

74,2

65,0

52,5

46,1

43,1

49,6

Комунальне господарство

6,3

7,5

9,8

10,7

15,0

25,8

Сільське і рибне господарство

19,5

27,5

37,7

43,2

41,9

24,6

Промисловість

38,2

33,3

25,6

16,4

18,3

12,2

Комунальне господарство

10,9

10,2

11,0

13,7

15,0

29,9

Сільське і рибне господарство

50,9

56,5

63,4

69,9

66,7

57,9

Безповоротне водоспоживання

Таблиця 2
Динаміка основних показників водозабезпечення і водовідведенняв Україні, млрд м3
Показники
1985
1990
1995
2000
Відношення
2000/1990
Використання свіжої води

30,6

30,2

20,3

12,2

0,40

в тому числі: для виробництва

16,5

16,2

9,6

16,1

0,37

для господарських і питних потреб

4,3

4,6

4,4

3,3

0,72

Відведено стічних вод

19,7

20,3

15,0

10,5

0,52

в тому числі: забруднених

(1,3)

3,2

4,6

3,3

1,03

з них без очищення

(0,2)

0,5

0,9

0,8

1,60

4,5

3,3

1,9

2,1

0,64

59,0

67,7

51,1

41,5

0,61

нормативно-очищених
Об’єм води у зворотному
повторному водопостачанні

і
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Потужність очисних споруд (на кінець

7,1

8,1

8,4

8,0

0,99

року)
На нашу думку, дослідження суті господарської діяльності, пов’язаної з використанням
водних ресурсів є неможливим без попереднього дослідження теоретико-правового аспекту
категорій, безпосередньо пов’язаних з нею.
Екологічним законодавством України застосовуються терміни „використання” і
„користування” природними ресурсами. Водним кодексом України також закріплені терміни
„використання води” та „водокористування”, які є схожими, однак не тотожними за своїм
змістом. Таким чином, згідно статті 1 Водного кодексу України водокористування – це
використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості,
сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на
забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів).
Використання води – процес вилучення води для використання у виробництві з метою
отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення
для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб
[7].Отже, поняття „водокористування” розглядається як загальне по відношенню до поняття
„використання вод”. Відмінність між ними полягає в тому, що поняття „водокористування” є
ширшим, а тому включає в себе елемент „використання води”. Під час фактичної реалізації
суб’єктивного права водокористування виникає водне правовідношення.
Водним кодексом України закріплено перелік водокористувачів, однак не закріплено
поняття водокористувача. Таким чином, відповідно до частини 1 статті 42 Водного кодексу
України водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і
громадяни України, а також іноземні фізичні і юридичні особи та особи без громадянства.
Тобто ці особи можуть мати і реалізовувати певні права і нести відповідні обов’язки.
Водними кодексами Російської Федерації [8, с. 73], Азербайджанської Республіки [9],
Республіки Білорусь [10], та Республіки Казахстан [11] закріплюється визначення
водокористувача як громадянина чи юридичної особи, яким надані права користування
водними об’єктами.
Водночас проектом Закону України „Про внесення змін до Водного кодексу України”
визначено, що водокористувач – фізична чи юридична особа, якій в установленому порядку
надано право використання водних ресурсів для задоволення власних потреб або комерційних
інтересів [12]. Ми підтримуємо авторів цього проекту щодо закріплення поняття
„водокористувача” у статті 1 Водного кодексу України.
До того ж, суб’єкти права водокористування класифікуються за різними ознаками на
певні групи, зокрема на: 1) первинні – ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне
обладнання для забору води; 2) вторинні (абоненти) – ті, що не мають власних водозабірних
споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають
стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними. Згідно частини 5 статті 42
Водного кодексу України вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних
вод у водні об’єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування [13].
Ще одним важливим поняттям, що дає нам можливість зрозуміти характер діяльності,
пов’язаної з використанням води є основне поняття Господарського права – поняття
господарської діяльності, яке можна знайти в різних нормативно-правових актах:в Законі
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року: господарська
діяльність – будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і
обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару; в Законі
України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року міститься таке
визначення: господарська діяльність – будь-яка діяльність особи, направлена на отримання
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доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня
участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.
Господарський кодекс в частині 1 статті 3 містить уніфіковане поняття господарської
діяльності: під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову
визначеність. Таким чином, звідси можна виділити основні ознаки господарської діяльності:
– особливий суб’єктний склад (господарську діяльність здійснюють суб’єкти
господарювання);
– особлива сфера здійснення господарської діяльності (сфера суспільного
виробництва);
– зміст господарської діяльності (виробництво та реалізація продукції, виконання
робіт, надання послуг. Все це здійснюється не для особистих потреб виробника, а для
задоволення потреб інших осіб – споживачів в широкому розумінні);
– вартісний характер результатів господарської діяльності, що мають цінову
визначеність (реалізуються за плату, функціонують як товар);
– професійні засади господарської діяльності;
– поєднання приватних інтересів виробника та публічних інтересів (державних,
суспільних тощо).
Господарська діяльність тут – це діяльність, що здійснюється на професійних засадах
суб’єктами господарювання з метою виконання їх завдань і функцій і пов’язана з
використанням водних ресурсів, виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням
послуг з метою їх реалізації за певну плату.
Будь-яка діяльність здійснюється за певними принципами – основними засадами,
положеннями. Господарська діяльність здійснюється на загальних принципах, перелік яких
встановлено в статті 6 ГКУ:
– забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів
господарювання;
– свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
– вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України;
– обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю
забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у
підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки
суспільства і держави;
– захист національного товаровиробника;
– заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Різноманітність господарської діяльності дозволяє виділити такі її основні види
залежно від мети, способу організації і здійснення господарської діяльності відповідно до ч. 2
статті 3 ГКУ: господарську комерційну діяльність і некомерційну господарську діяльність.
Відповідно до статті 12 ГКУ некомерційна діяльність здійснюється суб’єктами
господарювання державного чи комунального секторів економіки в галузях, в яких
заборонено займатись підприємницькою діяльністю. Підставою здійснення такої діяльності є
рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування. Некомерційне
господарювання – це також самостійна господарська діяльність суб’єктів господарювання без
мети одержання прибутку, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших
результатів.
Здійснення суб’єктом господарювання некомерційної господарської діяльності
обумовлює визначення джерел отримання коштів для покриття тому вона не може
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здійснюватись без відповідного фінансування, яке зазвичай надається власником майна,
засновником суб’єкта такої діяльності, спонсорами або державою.
Однією з ознак некомерційної господарської діяльності є самостійність її здійснення.
Некомерційна господарська діяльність здійснюється з метою задоволення певних суспільних
потреб незалежно від прибутковості такої діяльності. Такою є діяльність частини казенних,
лікувально-оздоровчих, рекреаційних, експериментальних та інших планово-збиткових
підприємств, природно-заповідних об’єктів, підприємств водопостачання населення та інших
підприємств, які фінансуються за рахунок держави. На суб’єктів господарювання
некомерційної форми діяльності поширюються загальні вимоги щодо регулювання
господарської діяльності з урахуванням особливостей її здійснення.
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних
результатів з метою одержання прибутку є комерційною (підприємницькою) діяльністю, а
суб’єкти такої діяльності є підприємцями. Підприємництво є основним видом господарської
діяльності. Підприємницька діяльність – це самостійна, ініціативна діяльність суб'єктів
господарювання (підприємців) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку, що здійснюється систематично та на власний ризик з використанням
водних ресурсів на засадах спеціального природокористування. Основні засади здійснення
підприємницької діяльності встановлюються Главою 4 Господарського кодексу України, а
особливості здійснення окремих видів підприємницької діяльності визначаються актами
господарського, цивільного, екологічного та природоресурсного законодавства.
Законодавством визначено характерні риси підприємницької діяльності, які
відрізняють її від некомерційної: наявність мети в отриманні прибутку; ініціативність;
ризиковий характер; особиста відповідальність суб’єкта господарювання у разі невиконання
або неналежного виконання зобов’язань; самостійність здійснення підприємницької
діяльності.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
Ковальська М.
(аспірантка Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи)
Поява людства обумовила виникнення та постійне існування взаємозв’язків людини і
природи, потреби у забезпеченні сприятливого для її існування навколишього середовища.
Взаємодія суспільства з природою завжди була і залишається найголовнішою умовою
існування людської цивілізації[126;].
Роль природи в житті людей постійно зростає, оскільки все те, що виробляє і споживає
людина, створюється шляхом використання природних ресурсів. Не випадково охорона
довкілля та раціональне використання природних ресурсів є конституційною вимогою, що
зафіксовано в Основному Законі України [2].
Природа залишається невичерпним джерелом для життя людини, наукових знань,
духовності, екологічної освіти, культури та виховання людей. Вона має величезну цінність як
першоджерело матеріальних благ і невичерпне джерело здоров’я. У взаємодії з природою в
людині розвиваються і утверджуються доброта, чуйність, гуманність, повага, вміння бачити і
розуміти прекрасне. Вивчення явищ природи відкриває перед людьми її таємниці, збагачує їх
новими знаннями; завдяки постійному спілкуванню з природою світі зроблено абсолютну
більшість наукових відкрить [3; 72].
Однак взаємодія людини і природи супроводжується такими жорстокими для довкілля
явищами, як виснаження і вичерпання природних ресурсів, забруднення повітря і води,
порушення екологічних зв’язків у екосистемах, що призводять до насування екологічної
кризи та інших катастрофічних явищ.
Як активний творець людина своїми знаннями і працею істотно впливає на живу і
неживу природу, нею багато зроблено для відтворення природних ресурсів та поліпшення
стану природи. Завдяки введення в дію очисних споруд, впровадженню систем зворотного
водопостачання безвідходних і маловідходних технологій, запровадження зщакмінників
природної сировини значно зменшується забруднення вод і атмосферного повітря [4]
Так виникає окрема система знань - екологія, що вивчає взаємодію суспільства з
навколишнім природним середовищем. Термін «екологія» - походить від грецьких слів
«ойкос» - будинок, житло і «логос» - наука, тобто наука про місце проживання. Цей термін
був запропонований ще в 1866 р. німецьким біологом Геккелем з метою визначення науки,
предметом якої є взаємодія живих організмів, у тому числі й людини, між собою і довкіллям
(навколишнім природним середовищем), у якому проживають живі організми.
Одним із проявів цілісності права поряд з його поділом на публічне і приватне та їх
єдністю є формування комплексної субгалузі права «екологічне право», яке поєднує в собі і
форми публічного права, і форми приватного права, включає як норми екологічного
законодавства, так і норми інших галузей права. [5]. В основі екологічного права лежить
природне право людини на придатне для життя і безпечне для здоров’я і життя довкілля. Це
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право кореспондує відповідний обов’язок держави, який нині закріплений у ст. 16
Конституції України: забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги
на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи
планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.
Ця норма публічного права знайшла свій розвиток в Цивільному кодексі України, який
вступив у дію з 1 січня 2004 року. У статті 293 Цивільного кодексу України «право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля», зокрема, зазначається : «Фізична особа має право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на достовірну інформацію про стан довкілля,
про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її збирання та
поширення». 2. Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводить до нищення,
псування, забруднення довкілля, є незаконною. Кожен має право вимагати припинення такої
діяльності. Діяльність фізичної та юридичної особи, яка завдає шкоду довкіллю, може бути
припинена за рішенням суду. 3. Фізична особа має право на безпечні для неї продукти
споживання (харчові продукти та предмети побуту). 4. Фізична особа має право на належні
безпечні, здорові умови праці, проживання, навчання тощо». Стаття 293 Цивільного кодексу
України, яка також встановлює право особи на екологічну безпеку, але є дещо вужчою за
своїм змістом. Поєднання норм публічного і приватного права як прояв єдності права і його
поділу на галузі, але, перш за все, його цілісності, особливо яскраво простежується в
екологічному праві.
Поряд з економічними, біологічними, технічними та іншими напрямами розвитку
екології, розвиваються правові питання в галузі екології. На державному рівні приймаються
державно правові акти, які регулюють державне використання природних ресурсів, охорону
довкілля, спрямовані на захист життя та населення, тобто на забезпечення екологічної безпеки
для людини та середовища, що її оточує. Так поступово складається система правових норм і
інститутів яка дістала назву екологічного права.
Екологічне право – комплексна галузь права, якою регулюється суспільні відносини в
галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів ( екологічних відносини). У значенні «екологічне право» вживається й
інші термінологічні конструкції, зокрема : «право навколишнього середовища»,
«природоохоронне право», «енвайронментальне право». Це свідчить про те, що дана галузь
права є складним правовим утворенням і перебуває у процесі становлення. [6]
Екологічні норми права регулюють суспільні відносини, які мають характер
екологічних правовідносин. Ці правовідносини мають відповідні суб’єкти і об’єкти.
Підставою виникнення екологічних правовідносин є юридичні факти
[7].Екологічні
правовідносини – це суспільні відносини, що врегульовані нормами екологічного права, які
виникають, існують і припиняються відповідно до вимог і на підставах, передбачених
законодавством.
Еколого-правові відносини охоплюють відносини, які пов’язані з вилученням енергії
та природних ресурсів з природного середовища; використанням корисних властивостей
природного об’єкта; внесенням у природне середовище речовин або енергії, які раніше не
існували в природі або існували у незначних обсягах.
До еколого-правових відносин також відносяться суспільні відносини, що виникають
у зв’язку з перетворенням природного об’єкта, наприклад, з метою створення штучних
водойм, парків, будівництва шляхів тощо, або ж ті, які пов’язані з охороною природних
об’єктів, що використовуються, і довкілля у цілому[8].
За об’єктами природи, на охорону та раціональне використання яких спрямована
регулююча дія права, та за галузевою спрямованістю правового регулювання виділяються такі
природоресурсові відносини: земельні, гірничі, водні, фауністичні, а також відносини в галузі
охорони атмосферного повітря та рослинного світу, включаючи ліси.
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За спрямованістю на забезпечення екологічної безпеки виділяються еколого-правові
норми, присвячені сферам, де виникають і мають вирішуватись екологічні проблеми промисловість, транспорт, енергетика.
Відповідно ж до законодавства та залежно від характеру правових відносин, виділяють
матеріальні та процесуальні еколдого-правові відносиини, а за колом суб’єктів цих відносин
виділяються правовідносини, учасниками яких є держави, органи державної влади, органи
місцевого самоврядування , громадські організації, фізичні та юридичні особи й ін.
Підставою виникнення екологічних відносин є юридичні факти, що виступають як
події (відбуваються поза волею людини), або дії (результат вольової поведінки людини).
Прикладами подій є промислова аварія, надзвичайна екологічна ситуація, екологічна
катастрофа, стихійне лихо. Діями, які виявляють себе як правомірні або як правопорушення, є
виконання природоохоронних заходів, загальне використання природних ресурсів, отримання
дозволів на викиди забруднюючих речовин, організація проведення обов’язкової екологічної
експертизи, недотримання умов спеціального природокористування, що визначенні у
дозволах на його здійснення, недотримання умов надання органами державної влади іншим
особам інформації про здійснення природоохоронних заходів та стан довкілля, порушення
вимог щодо проведення рекультивації природних ресурсів.
До підстав припинення екологічних правовідносин відносяться відповідні
адміністративні акти, припинення існування чи діяльності юридичної особи, відмова від
природокористування, закінчення строку договору, ліцензій, судове рішення і ін.
За допомогою права визначаються і здійснюються організаційні, економічні, технічні
та наукові пріоритети досягнення екологічної безпеки України. Це потребує глибокого
вивчення властивостей, якими наділене право взагалі та екологічне зокрема. На жаль,
тривалий час у науковій літературі екологічні проблеми якщо і не ігнорувалися, то й не
досліджувалися належним чином. Це стосується і правової науки.
Щоб вивести Україну з екологічної кризи, правовій науці та юридичній практиці
потрібно зробити набагато більше у сфері екологічних відносин, ніж це було здійснено
дотепер. Важливо враховувати й те, що науково – технічна революція постійно підвищує
інтенсивність впливу людей на природу і, зрештою, робить вічну проблему взаємовідносин
між людиною і природою особливо актуальною. Якщо суспільство не зупинить ці згубні
екологічні процеси, воно приречене, втратить майбутнє[9].
У цих умовах активна екологічна діяльність кожної держави набуває особливого
значення. Найпершим завданням держави є створення обґрунтованого і детально
розробленого природоохоронного законодавства та забезпечення впровадження його в життя.
Необхідно створити такий правовий механізм, за якого нанесення шкоди природі,
нераціональне використання ресурсів були б не вигідними підприємствам та іншим
природокористувачам.
Важливим правовим заходом у сфері екологічної безпеки може бути також розробка
державної та місцевих програм запобігання і подолання екологічно небезпечних наслідків,
викликаних природними явищами чи створеними діями людини. [3]
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ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Корнєєв Ю.В.
(кандидат юридичних наук, доцент кафедри повітряного, космічного та екологічного права
Юридичного інституту Національного авіаційного університету)
Анотація. У статті розглядаються поняття, ознаки та особливості юридичної
відповідальності за екологічні правопорушення на залізничному транспорті.
Аннотация. В статье рассматриваются понятия, признаки и особенности юридической
ответственности за экологические правонарушения на железнодорожном транспорте.
Юридична відповідальність нерозривно пов’язана з питаннями щодо охорони довкілля,
забезпечення екологічної безпеки тощо. Адже, саме завдяки інституту юридичної
відповідальності у теорії права здійснюється виконання еколого-правових норм та
попереджується їх порушення, гарантується захист прав суб’єктів екологічних правовідносин
тощо. Тому юридична відповідальність відіграє важливу роль і у механізмі гарантування
додержання екологобезпечних вимог у процесі діяльності залізничного транспорту.
Отже, якщо за основу виокремлення взяти критерій сфери застосування юридичної
відповідальності, то відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в процесі
діяльності залізничного транспорту слід розглядати як підвид галузевої юридичної
відповідальності у сфері охорони довкілля, яка в свою чергу виступає різновидом юридичної
відповідальності загалом [1, с. 20].
Таким чином, родові ознаки і критерії визначення юридичної відповідальності,
вироблені теорією права, певною мірою застосовуються і при характеристиці відповідальності
за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту, водночас, даний вид
відповідальності характеризується видовими і спеціальними ознаками. Тому слід детальніше
зупинитись на аналізі даних ознак юридичної відповідальності.
Як стверджує С.С. Алексеєв, історично поняття «юридична відповідальність»
з’явилось у юридичній науці у зв’язку з необхідністю відобразити застосування юридичних
санкцій, які виражають суспільний осуд поведінки правопорушника і переслідують мету
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глибокого впливу на нього, його волю, свідомість, ціннісні орієнтації, морально-психічні
мотиви вчинків [2, с. 276].
Різноманітність поглядів щодо розуміння сутності і змісту юридичної відповідальності
як правового інституту свідчить про багатоаспектність і різноплановість його в теорії права.
Але більшість науковців є одностайними в тому, що юридичну відповідальність слід
визначати через призму правопорушення, тобто питання щодо юридичної відповідальності
виникає при вчиненні порушення правових норм. З огляду на це, ми пропонуємо зміст
юридичної відповідальності розглядати за такими напрямками:
1. За характером впливу: юридична відповідальність – це міри чи заходи державноправового впливу, примусу за вчинене правопорушення, які пов’язані з накладенням на
винного обмежень особистісного, майнового чи організаційного характеру;
2. За обов’язковістю: юридична відповідальність – це специфічний обов’язок
перетерпіти відповідні обмеження особистого чи майнового характеру за вчинене
правопорушення;
3. За суб’єктами правовідносин: юридична відповідальність – це правовідношення
між особою, яка порушила приписи правової норми з одного боку, і державою в особі її
компетентних органів – з іншого;
Спільною рисою даних визначень є те, що вони при характеристиці юридичної
відповідальності роблять основний акцент на правопорушенні, тобто юридична
відповідальність нерозривно пов’язана з фактом вчинення чи наявності порушення правових
норм і приписів. З аналізу запропонованих дефініцій юридичної відповідальності можна
виділити наступні її сутнісні родові (загальні) ознаки:
 по-перше, юридична відповідальність носить державно-правовий характер,
оскільки виступає формою реагування держави на правопорушення;
 по-друге, юридична відповідальність має примусову основу, тому що завжди
поєднана із застосуванням чи можливістю застосування примусових державних заходів;
 по-третє, юридична відповідальність носить обмежувальний характер, бо в
переважній більшості випадків передбачає застосування до правопорушника особистих,
майнових, організаційних чи інших обмежень.
Водночас, у правовій науці поряд з юридичною відповідальністю, яка виникає як
наслідок вчиненого правопорушення, дискутується і думка про існування так званої
«позитивної відповідальності», тобто відповідальності за виконання своїх обов’язків
відповідно до норм законів.
Розширене розуміння позитивної відповідальності, віднесення її за межі права і
перенесення у соціальну площину, як ми вважаємо, свідчить про те, що юридична
відповідальність є окремим елементом, частиною, видом відповідальності в цілому або ж
соціальної відповідальності. Дана позиція свого часу була висловлена М.С. Строговичем,
який юридичне поняття відповідальності розглядав як конкретизацію її загального
(філософсько-методологічного) поняття з огляду на специфічні умови і ознаки права, тобто як
відповідальність за правильне виконання особою, покладених на неї законом, обов’язків [3, с.
72-73].
Питання щодо розподілу юридичної відповідальності на позитивну і ретроспективну
пов’язане з питанням про види відповідальності. Отже, С.Н. Братусь, підтримуючи позицію
поділу юридичної відповідальності на позитивну і ретроспективну, вважає, що позитивна – це
цивільно-правова, а ретроспективна – адміністративна і кримінально-правова
відповідальність. [4, с. 95]. Б.Л. Назаров стверджує, що позитивна відповідальність є проявом
правового становища суб’єкта права, його обов’язку здійснювати передбачену нормами права
корисну для суспільства діяльність [5, c. 29]. Тобто, позитивна відповідальність виникає із
зобов’язань щодо відшкодування шкоди заподіяної у процесі вчиненого правопорушення, а
ретроспективна є наслідком за вчинене адміністративне правопорушення чи злочин.
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Відповідальність за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту
виступає різновидом саме ретроспективної юридичної відповідальності. Хоча в екологоправовій науці останніх років обґрунтовується необхідність застосування та подається
визначення і позитивної відповідальності у галузі охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів. Довести доцільність такої позиції можна, зважаючи на
специфіку сфери її застосування, оскільки процес відновлення, покращення якісного та
кількісного стану довкілля в цілому і його окремих елементів зокрема, був та залишається
досить складним, і в деякій мірі неможливим та незалежним від людини та суспільства. Тому
дуже важливо присікти і попередити правопорушення у сфері охорони довкілля шляхом якраз
утвердження принципів позитивної відповідальності, щоб забезпечити здійснення позитивних
дій щодо раціонального використання природних ресурсів і дотримання вимог екологічної
безпеки. Тобто, ймовірність існування екологічних ризиків і можливі невідворотні наслідки
екологічних правопорушень можуть слугувати аргументами на користь інституту позитивної
відповідальності у сфері охорони довкілля. Важливість даного інституту пояснюється ще й
тим, що, як стверджує Л.В. Решетник, позитивна відповідальність в сфері екології носить, в
основному, майновий характер і є правовою та економічною гарантією забезпечення,
реалізації основного екологічного права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля
[6, с. 84].
Юридичній відповідальності за екологічні правопорушення у сфері залізничного
транспорту притаманні родові ознаки юридичної відповідальності загалом та видові ознаки
відповідальності за правопорушення у галузі охорони довкілля.
Що ж стосується видових ознак юридичної відповідальності за правопорушення у
галузі охорони довкілля, то слід зазначити, що науковцями пропонується визначення даного
поняття і відповідно його ознак, зважаючи на загальні (родові) ознаки юридичної
відповідальності. Тобто, юридичну відповідальність за екологічні правопорушення
розглядають і як міри державно-правового впливу і як правовідношення, і як засіб охорони
навколишнього природного середовища, і як специфічний обов’язок перетерпіти обмеження
тощо. Така неоднозначність у розумінні сутності поняття відповідальності за правопорушення
у сфері охорони довкілля пояснюється знову ж таки складністю інституту відповідальності в
теорії права. Тому ряд дослідників погоджуються з тим, що даний вид відповідальності слід
розглядати комплексно у трьох хоча і різних, але взаємопов’язаних значеннях:
а) як державний примус до виконання правових приписів екологічного законодавства;
б) як правовідношення, яке реалізується в межах охоронних екологічних відносин, які
виникають між державними органами і правопорушником з приводу вчиненого екологічного
правопорушення;
в) як правовий інститут, який є системою правових норм в яких закріплюються види,
засоби і порядок застосування державою примусових мір впливу до правопорушника з метою
забезпечення екологічної законності і правопорядку [7, с. 185-186].
Можна виділити наступні видові ознаки, характерні юридичній відповідальності у
сфері охорони довкілля, раціонального природокористування і забезпечення екологічної
безпеки:
1. Сфера застосування, тобто сфера охорони навколишнього природного середовища
та його окремих компонентів;
2. Підстава виникнення – екологічне правопорушення;
3. Комплексність – даний вид відповідальності реалізується і забезпечується
кримінально-правовими, цивільно-правовими, адміністративними засобами тощо. Слід
відзначити, що вперше питання про комплексний характер відповідальності у сфері екології
було порушено і досліджено В.В. Петровим [8, с. 146].
Перелічені вище ознаки можна однаковою мірою застосувати і для характеристики
юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту,
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хоча даний перелік ознак не є вичерпним і науковцями пропонуються інші ознаки [9, с. 1516]. Але все ж таки вони не відображають повністю змісту і специфіки даного виду
відповідальності. Тому пропонуємо визначати юридичну відповідальність за екологічні
правопорушення у досліджуваній сфері з огляду на такі її специфічні особливості:
а) галузева ознака, яка полягає в тому, що юридична відповідальність за порушення
вимог екологічної безпеки застосовується за екологічні правопорушення у галузі залізничного
транспорту;
б) детермінуюча ознака – даний вид відповідальності, виникає на підставі порушення
чи недотримання екологічно безпечних вимог в процесі діяльності і експлуатації об’єктів
залізничного транспорту;
в) диференційована ознака – юридична відповідальність у даній сфері встановлюється
за правопорушення з огляду на ті природні об’єкти, що зазнають негативного впливу з боку
залізничного транспорту, тобто у чинному законодавстві України поки що відсутні норми, які
б безпосередньо стосувалися механізму накладення юридичної відповідальності за
негативний вплив залізничного транспорту на довкілля в цілому.
При цьому дані ознаки доцільно розглядати в комплексі, оскільки лише їх сукупність
дасть змогу зрозуміти природу і сутність цього правового інституту.
Визначальною ознакою юридичної відповідальності у досліджуваній сфері є підстава її
виникнення, тобто екологічне правопорушення.
Проблема прийнятності екологічних правопорушень нерозривно пов’язана з
проблемою існування екологоправової відповідальності як самостійного виду
відповідальності. І оскільки, як зазначає Ю.С. Шемшученко, виокремлення природоохоронної
чи екологоправової відповідальності – це в значній мірі умовність, тому немає достатніх
підстав стверджувати про самостійність цього виду відповідальності. Адже відповідальність у
сфері охорони довкілля є комплексним міжгалузевим інститутом, який забезпечується
кримінально-правовими, цивільно-правовими, адміністративними і іншими засобами. Але, у
юридичній літературі обґрунтовується наукова позиція про прийнятність і розгляд
екологічних правопорушень як різновиду правопорушень в цілому [10, с. 173]. Так, у чинному
законодавстві України поки що не визначено поняття цього інституту. З аналізу ст. 70 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» можна зробити висновок, що
екологічне правопорушення – винне, протиправне діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на
екологічний правопорядок і заподіює шкоду навколишньому природному середовищу або
створює реальну загрозу заподіяння такої шкоди.
Виступаючи різновидом правопорушень, зміст екологічних правопорушень
визначається загальними і спеціальними ознаками. До загальних ознак правопорушень
більшість учених у галузі теорії права відносять: суспільну небезпечність чи шкідливість
діяння; протиправність діяння; винність суб’єкта правопорушення; деліктоздатність суб’єкта
правопорушення; накладення на суб’єкта правопорушення юридично визначених негативних
наслідків.
Специфіка екологічних правопорушень, на відміну від інших видів правопорушень,
пояснюється їх: екологічною протиправністю; екологічною небезпекою (шкідливістю);
екологічною спрямованістю.
Екологічна протиправність полягає в тому, що екологічне правопорушення
направлене, в першу чергу, на порушення чи недотримання еколого-правових норм і вимог,
наприклад, вимог екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту .
Екологічна шкідливість проявляється через характер шкоди, який спричиняється при
здійсненні правопорушення, тобто екологічне порушення завжди спричиняє чи становить
реальну загрозу спричинення шкоди довкіллю та його окремим елементам.
Екологічна спрямованість характеризується тим, що екологічні правопорушення
завжди спрямовані на негативні зміни якісного та кількісного стану довкілля.
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Екологічні правопорушення, які вчиняються у процесі діяльності залізничного
транспорту є підвидом екологічних правопорушень в цілому. Тому їм притаманні загальні і
спеціальні ознаки останніх. Зрештою, екологічні правопорушення у сфері залізничного
транспорту також характеризуються, властивими лише їм специфічними ознаками.
Особливості екологічних правопорушень у сфері залізничного транспорту
характеризуються своїм нерозривним зв’язком з процесом діяльності і функціонуванням
залізничного транспорту. Також екологічні правопорушення на залізничному транспорті
пов’язані із забезпеченням роботи даного виду транспортної системи України, тобто для того,
щоб здійснювати функції пасажиро- і вантажообороту залізничним транспортом, необхідно
використовувати в великих масштабах природні ресурси (постійно і безперебійно), а це, як
наслідок, призводить до забруднення довкілля та його елементів. Екологічні правопорушення
у сфері залізничного транспорту виникають як наслідок порушення, недотримання,
невиконання чи неналежного виконання екологічних вимог щодо діяльності даного виду
транспорту. Як правило, екологічні правопорушення у зазначеній сфері спричиняють шкоду
таким елементам довкілля як повітря, водні об’єкти, землі, ґрунти, рослинний і тваринний
світ, тобто вони є проявом негативного впливу залізничного транспорту на стан довкілля.
Загальновідомим в теорії права є положення, що природа правопорушень визначається
через їх склад, який включає такі обов’язкові елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт,
суб’єктивна сторона. Екологічні правопорушення у сфері залізничного транспорту також
характеризується наявністю цих елементів. Важливість складу екологічних правопорушень
полягає в тому, що тільки сукупність всіх його обов’язкових елементів свідчить про наявність
та існування правопорушень і саме склад правопорушення є підставою притягнення особи
правопорушника до юридичної відповідальності. Відсутність хоча б одного з елементів
складу правопорушення призводить до відсутності складу правопорушення, а отже немає
ніяких підстав для притягнення до юридичної відповідальності.
Об’єктом правопорушення виступають ті суспільні відносини, блага та інтереси, які
прийняті під охорону правової норми. Об’єктом ж екологічних правопорушень прийнято
вважати навколишнє природне середовище. При цьому пропонується розглядати загальний і
спеціальний об’єкти екологічних правопорушень [11, с. 131]. Загальний – це в цілому
встановлений законодавством екологічний правопорядок, а спеціальний об’єкт є похідним від
загального і диференціюється на види залежно від видів природних ресурсів прийнятих під
правову охорону. Що ж стосується спеціального об’єкта екологічних правопорушень у сфері
залізничного транспорту, то ним, на наш погляд, повинні виступати суспільні відносини, які
забезпечують дотримання вимог екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного
транспорту.
Об’єктивна сторона правопорушення відображає його зовнішній прояв, оскільки
характеризується протиправним діянням, суспільно шкідливими чи небезпечними наслідками
і причинним зв’язком між діянням та наслідками.
Діяння охоплює собою активну поведінку у формі дії, і пасивну поведінку у формі
бездіяльності. Наслідком або ж результатом протиправної (активної чи пасивної) поведінки є
заподіяння шкоди природним ресурсам або створення реальної загрози її заподіяння. Що ж
торкається екологічних правопорушень у сфері залізничного транспорту, то їх об'єктивна
сторона здійснюється у формі дії або бездіяльності, тобто у неналежному виконанні,
невиконанні чи недотриманні вимог екологічної безпеки у процесі експлуатації даного виду
транспорту.
Суб’єктивна сторона на відміну від об’єкта і об’єктивної сторони правопорушення
відображає його внутрішню сторону, оскільки виявляється у ставленні суб'єкта
правопорушення до вчиненого діяння у формі умислу чи необережності. Специфіка
суб’єктивної сторони екологічних правопорушень в цілому полягає в тому, що в переважній
більшості випадків, суб’єкт правопорушення не усвідомлює, не передбачає протиправності
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свого діяння, хоча повинен був і міг їх усвідомити, передбачити і тому спричиняє шкоду
природним ресурсам, тобто ставлення до наслідків виступає у формі необережності. При
притягненні до юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у сфері
залізничного транспорту можливі випадки застосування відповідальності і без вини суб’єкта
правопорушення, тобто мається на увазі об’єктивна безвинна відповідальність, що наступає за
самим фактом заподіяння шкоди. Але ці особливі умови будуть досліджені у підрозділі 3.4.
дисертаційного дослідження зокрема, при розгляді питання щодо цивільно-правової
відповідальності за екологічні правопорушення.
Суб’єктом екологічного правопорушення можуть виступати фізичні і юридичні особи,
які наділені такою необхідною ознакою як деліктоздатність, тобто можливістю особи нести
юридичну відповідальність за свої діяння і їх наслідки. Суб’єктами екологічних
правопорушень у сфері залізничного транспорту можуть виступати громадяни України, які
працюють на залізницях України, а також юридичні особи – підприємства залізниць, які
забезпечують функціонування даного виду транспорту і відповідно до ст. 1 Закону України
«Про залізничний транспорт» представляють собою статутні територіально-галузеві
об’єднання, до складу яких входять підприємства, установи та організації залізничного
транспорту і які при централізованому управлінні здійснюють перевезення пасажирів та
вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення у сфері залізничного
транспорту в свою чергу поділяється на види, в яких знаходить подальшу конкретизацію.
Найпоширенішим критерієм класифікації юридичної відповідальності в цілому в теорії права
виступає галузева ознака, тобто галузева належність правової норми. Відповідно до даного
критерію юридичну відповідальність поділяють на конституційну, кримінальну, цивільну,
адміністративну, дисциплінарну, матеріальну тощо.
Таким чином, до видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у
сфері залізничного транспорту слід віднести адміністративну, кримінальну, цивільно-правову
та дисциплінарну.
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ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАД ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Корнєєва К.Ю.
(аспірантка Інституту законодавчих передбачень та правових експертиз)
Анотація. У статті розглядаються основні визначення та склад земель
лісогосподарського призначення згідно чинного законодавства України та юридичної
літератури. Проводиться аналіз складу земель лісогосподарського призначення.
Аннотация. В статье рассматриваются основные определения и состав земель
лесохозяйственного назначения согласно действующему законодательству Украины и
юридической литературы. Проводится анализ состава земель лесохозяйственного назначения.
Відповідно до п.1 ст. 19 Земельного кодексу України «землі України за основним
цільовим призначенням поділяються на категорії». В окрему категорію земель відносяться
землі лісогосподарського призначення [1].
«Землі лісогосподарського призначення», як окрема категорія земель запроваджена
чинною редакцією Лісового кодексу України (з унесенням відповідних змін до Земельного
кодексу України), на заміну раніше існуючій категорії земель – «землі лісового фонду». При
цьому ставилося за мету точніше відобразити склад таких земель, врахувати зростаюче
значення передачі для здійснення лісогосподарської діяльності нелісових земель, зайнятих
сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями,
малопродуктивними землями тощо, які надаються в установленому порядку та
використовуються для потреб лісового господарства. Таким чином було також забезпечено
віднесення до єдиної категорії земель усіх земель, на яких розташовані земельні лісові ділянки,
а також інші земельні ділянки, надані для ведення лісового господарства.
Землі лісогосподарського призначення становлять окрему категорію земель України, що
передбачає наявність особливого правового режиму таких земель та цільового призначення. За
своїм змістом цільове призначення земель лісогосподарського призначення являє собою
встановлені законодавством та конкретизовані відповідними органами влади допустимі межі
використання лісових земельних ділянок громадянами та юридичними особами. Землі
лісогосподарського призначення повинні використовуватися для закладення, вирощування,
відновлення та охорони лісових насаджень, а також для використання інших лісових ресурсів.
Тому і Земельний кодекс України, і Лісовий кодекс України вимагають від власників та
користувачів лісу дотримання вимог законодавства про цільове використання лісових
земельних ділянок як обов'язкової умови здійснення всіх без винятку лісових прав [2].
Землі лісогосподарського призначення є одним з елементів екологічних систем лісів, що
беруть участь в природному функціонуванні всієї екосистеми. Земля виступає тут в двоякому
значенні: як просторовий базис, на якому росте лісова рослинність, і як засіб виробництва, що
живить кореневу систему лісів ґрунтовими компонентами (вологою, корисними речовинами та
ін.) [3].
Загальна площа земель лісогосподарського призначення України складає 9400,2 тис. га,
з них: площа хвойних лісів (сосна, ялина) складає - 3969,1 тис. га (42,2%), площа
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твердолистяних порід (дуб, бук) складає – 4064,7 тис. га (43,2%), площа м'яколистяних порід
(береза, осика) складає – 1282,1 тис. га (13,6%) [2].
Згідно зі ст. 5 Лісового кодексу України до земель лісогосподарського призначення
належать лісові землі на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові землі, зайняті
сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями,
малопродуктивними землями тощо, які надані в установленому порядку та використовуються
для потреб лісового господарства.
Віднесення земельних ділянок до складу земель лісогосподарського призначення
здійснюється відповідно до земельного законодавства [4].
Земельний кодекс України також відносить до земель лісогосподарського призначення
землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які
надані та використовуються для потреб лісового господарства. Однак землі, зайняті зеленими
насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також окремими
деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних,
дачних і садових ділянках, до складу земель лісогосподарського призначення не входять[1].
Проте, це визначення носить загальний характер та мало придатне для практичного
застосування. Лісовий кодекс України більш детально розкриває сутність земель
лісогосподарського призначення через їх склад.
Землі лісогосподарського призначення складаються з двох видів земель: лісові землі
(ділянки) та нелісові землі (ділянки).
Лісові землі (ділянки) це «земельна ділянка лісового фонду України з визначеними
межами, яка надається або вилучається у землекористувача чи власника земельної ділянки для
ведення лісового господарства або інших суспільних потреб відповідно до земельного
законодавства» [4].
У свою чергу, зміст поняття «лісовий фонд» визначається у ст. 1 Лісового кодексу
України як «усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за
основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них»
[4].
Ст.4 Лісового кодексу України передбачає, що «до лісового фонду України належать
лісові ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше 0,1
гектара». До лісового фонду України, за цією нормою, не належать «зелені насадження в
межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені в
установленому порядку до лісів» та «окремі дерева і групи дерев, чагарники на
сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках» [4].
Лісові землі (ділянки) можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а також постійно або
тимчасово не вкриті лісовою рослинністю – галявини, пустирі, зруби, згарища, загиблі
насадження, ремізи, ландшафтні поляни, біополя тощо.
До не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок ЛК відносить також лісові ділянки,
зайняті не зімкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками і плантаціями, а також
лісовими дорогами та просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими
осушувальними канавами і дренажними системами [4].
Для режиму лісових земель важливим є режим лісів, які на них знаходяться, з
урахуванням їх поділу згідно з ч. 1 ст. 39 Лісового кодексу України за екологічним і соціальноекономічним значенням на категорії:
1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні
функції);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні
та оздоровчі функції);
3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (виконують
особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);
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4) експлуатаційні ліси [4].
Необхідно зазначити, що поділ лісів на категорії вперше в Україні було запроваджено
чинним Лісовим кодексом України. До 2006 року Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. у
ст. 36 передбачав поділ лісів за екологічним і господарським значенням на дві групи – першу і
другу. До першої групи належали ліси, що виконували переважно природоохоронні функції, а
також ліси на територіях природно-заповідного фонду, ліси, що мали наукове або історичне
значення (включаючи генетичні резервати), лісо плодові насадження, субальпійські деревні та
чагарникові угруповання. До другої групи належали ліси, що поряд з екологічним мали
експлуатаційне значення і для збереження захисних функцій, безперервності та не
виснажливості використання яких встановлювався режим обмеженого лісокористування [4].
Порядок поділу лісів на групи, віднесення їх до категорії та виділення особливо
захисних земельних ділянок лісового фонду був урегульований постановою КМУ від 27 липня
1995 р. № 557, яка в подальшому втратила чинність у зв’язку із затвердженням постановою
КМУ Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок від 16
травня 2007 р. №733.
Ліси, що зростають на одній території і відповідають умовам і ознакам віднесення до
різних категорій, належать до тієї з них, для якої у визначеному законодавством порядку
встановлений режим більш обмеженого лісокористування.
Під час поділу лісів на відповідні категорії встановлюються межі лісових ділянок
кожної категорії.
Межі лісових ділянок, визначених для віднесення до однієї з категорій, проводяться по
природних межах, квартальних просіках, лініях зв’язку і електромереж та інших чітко
визначених на місцевості розмежувальних лініях [4].
Лісові ділянки відображаються в матеріалах лісовпорядкування, встановлення
спеціальних межових знаків на межах лісових ділянок законодавство не передбачає.
Нелісові землі (ділянки). Склад нелісових земель визначений безпосередньо ч.1 ст. 5
Лісового кодексу України: це землі, «зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й
болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в
установленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства» [4].
Необхідно проаналізувати, що законодавець розуміє під поняттям сільськогосподарські
угіддя. У чинному земельному законодавстві термін “сільськогосподарські угіддя» трапляється
нерідко і досить часто згадуються окремі види сільськогосподарських угідь, проте точного
визначення, що слід розуміти під сільськогосподарськими угіддями, немає, притому права і
обов’язки, пов’язані з використанням сільськогосподарських угідь, становлять головну
специфіку правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
Сільськогосподарські угіддя, у свою чергу, поділяються на рілля, сіножаті, пасовища,
перелоги, землі, зайняті багаторічними насадженнями, садами, виноградниками та інше [4].
Сільськогосподарські угіддя це землі, які є територіальним базисом, необхідним для
організації сільськогосподарського виробництва і пов’язаних з ним видів діяльності. На
практиці сюди відносять землі під господарськими будівлями, під виробничими спорудами,
землі, які перебувають у стадії відновлення їх родючості.
Іншою складовою нелісових земель є болото – надмірно зволожена ділянка земної
поверхні, вкрита вологолюбними рослинами, наприклад, мохом, з залишків яких звичайно
утворюється торф. Болота розвиваються в місцях, де характер рельєфу зумовлює надмірне
зволоження, в країнах з вологим кліматом вони можуть утворюватися і на вододілах [5].
До малопродуктивних земель відносяться сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких
характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх
господарське використання за призначенням є економічно неефективним [1].
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В юридичній літературі пропонувалась інша структура земель лісогосподарського
призначення. Наприклад, поділ земель цієї категорії на землі, покриті лісами, земельні площі,
призначені для вирощування лісів, та землі, необхідні для потреб лісового господарства » [6].
Проте такий поділ не є зовсім точним, оскільки склад поняття «потреби лісового
господарства» включає лісовирощування, розміщення будівель та споруд, прокладання доріг
та ін. З цього випливає, що в поняття «земель, необхідних для потреб лісового господарства»
входять «земельні площі, призначені для лісовирощування». Ці землі можуть бути виділені в
якості елемента структури земель лісогосподарського призначення в тому випадку, коли поряд
з ними в складі земель, необхідних для потреб лісового господарства, виділити землі, які
використовуються для лісовирощування. Співвідношення земель, які призначені та які
використовуються для вирощування лісу, дасть картину ефективності використання земель для
лісовідновлення та лісовирощування.
Крассов О.І. відзначає, що закріплення в законодавстві такої структури земель лісового
фонду обумовлено різним цільовим призначенням двох зазначених видів земель. Лісові землі
призначені для вирощування лісів, раціонального та ефективного їх використання та
відтворення. Для цих же цілей використовуються і ті землі лісового фонду, які не покриті
лісовою рослинністю (вирубки, гарі і т.д.). Вони також призначені для лісовідновлення, тому
відносяться до лісових земель. Нелісові землі – землі, котрі не тільки не зайняті лісом, але і не
призначені для його вирощування. Їх цільове призначення полягає в обслуговуванні потреб
лісового господарства –влаштування просік, доріг та інше [7].
Отже, поділ земель лісогосподарського призначення на лісові та нелісові землі має
важливе значення для лісового господарства, основною метою якого є лісовідновлення, та
залежить від специфіки ведення такого. Лісове господарство є галуззю народного
господарства, завданнями якої є лісовирощування, збереження та використання лісів, при
цьому воно включає в себе елементи лісової промисловості (різні види рубок лісу), сільського
господарства (побічне лісове користування, лісогосподарське землекористування),
капітального будівництва (дорожнє та інше будівництво).
Підсумовуючи вище сказане, робимо висновок, що земельні відносини як суспільні
відносини щодо володіння, користування та розпорядження лісовими землями спрямовуються
на забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових ресурсів з урахуванням
екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, в переважній більшості
випадків проявляються як земельно-лісові відносини. Це обумовлено тим, що земля, земельні
ділянки є, по-перше, операційним базисом для закладення та зростання лісових насаджень та,
по-друге, земельна ділянка разом із наявною на ній лісовою рослинністю та іншими
природними ресурсами складають єдиний природний комплекс – ліс. Саме тому лісові
(земельно-лісові) суспільні відносини регулюються головним чином нормами двох галузей
права – лісового та земельного.
Лісовий кодекс України закріпив принцип пріоритету норм лісового законодавства над
нормами земельного законодавства у сфері регулювання лісових суспільних відносин взагалі
та здійсненні прав на лісові земельні ділянки зокрема. Це означає, що норми земельного
законодавства застосовуються до регулювання лісових земельних відносин за умови, що ці
відносини не врегульовані нормами лісового законодавства.
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МІСЦЕ ПРИРОДООХОРОННИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СЕРЕД
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ
Лапечук П.І. (к. с/г. н., провідний науковий співробітник відділу приватного права НДІ
приватного права і підприємництва НАПрН України)
Кочин В.В. (молодший науковий співробітник відділу приватного права НДІ приватного
права і підприємництва НАПрН України)
Анотація. Стаття окреслює ознаки природоохоронних громадських організацій, які
надають можливість віднести їх до суспільно корисних непідприємницьких організацій.
Більш того, обґрунтовується думка про неможливість надання таким непідприємницьким
товариствам широкого кола адміністративних повноважень.
Ключові слова: природоохоронні громадські організації, непідприємницькі товариства,
суспільна користь, «третій сектор».
Аннотация .Статья выделяет признаки природоохранных общественных организаций,
которые дают возможность отнести их к общественно полезным некоммерческим
организациям. Более того, обосновывается мысль о невозможности наделения таких
некоммерческих обществ широким кругом административных полномочий.
Summary. Article outlines features of environmental non-profit organizations, which enable
them include to non-governmental organizations. Moreover, substantiated the idea of the
impossibility giving for such a non-profit societies a wide range of administrative powers.
Громадянське суспільство надає особі широке коло можливостей реалізовувати свої
права та здійснювати обов’язки. Одним з таких механізмів є формування у державі так
званого «третього сектору», який відокремлюється від діяльності держави та підприємництва
і має на меті задоволення як приватних, так і публічних інтересів осіб у тих випадках, коли
держава не здатна цього зробити.
Ключовим елементом «третього сектору» беззаперечно є непідприємницькі
товариства. Одні з них створені для реалізації приватних інтересів засновників (приватно
корисні організації), решта – інтереси широкого кола осіб, які можуть не бути засновниками
чи учасниками (членами) такої організації (публічно корисні організації).
Останні, у свою чергу, можуть створюватися як об’єднання громадян, соціальні
служби, благодійні організації тощо. Як свідчить практика, найбільшого поширення на
сьогодні набули громадські організації як вид об’єднання громадян (89 %) [9, с. 22], хоча
зважаючи на велику їх різноманітність та часом невизначеність правового положення ця
величина може бути неточною.
Відповідно до положень Конституції України людина, її життя і здоров’я, безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3). Більш того, статтею 50 Основного
Закону передбачено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Отже, проблемою у випадку
незабезпечення зазначеного принципу є створення та діяльність громадських організацій
природоохоронного спрямування.
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Метою цієї статті є визначення ролі природоохоронних громадських організацій у
механізмі реалізації людиною екологічних прав, з’ясування особливостей правового
положення цих формувань у «третьому секторі».
На сьогодні, питання «третього сектору» та непідприємницьких організацій привертає
увагу науковців, адже з одного боку це приватноправова проблема, оскільки стосується
визначення організаційно-правової форми юридичної особи приватного права, з іншого –
публічноправова, оскільки стосується механізмів взаємозв’язку держави та «третього
сектору», питання оподаткування, надання пільг та гарантій тощо.
З огляду на це, питання непідприємницьких організацій досліджували такі вчені як
О.В. Батожська, В.І. Борисова, С.Л. Буко, М.К. Галянтич, Т.О. Ковдій, В.В. Лисенко,
В.В. Луць, К.В. Негребецька, В.Д. Примак, Д. Ратцен, Д. Мур, М. Дарем та ін.. Правове ж
регулювання громадського впливу на екологічну політику вивчали В.І. Андрейцев,
Г. Гошовська, М.В. Гуменний, О.А. Лук’янихіна, Г.В. Мороз, О.А. Федько та інші.
Все ж, вказаній проблемі, зважаючи на її міжгалузевість, не приділялася достатня
увага. Отже, новизною статті є доведення позиції про те, що природоохоронні громадські
організації (формування) є публічно корисними товариствами, враховуючи мету їх створення
та надані державою права та повноваження.
На думку Г.В. Мороз, екологічна громадськість – це соціально активна частина
суспільства (окремі громадяни, їх об’єднання чи групи, інші юридичні особи приватного
права, територіальні громади, органи самоорганізації населення), зацікавлені в безпечному
стані навколишнього природного середовища та його покращенні, яка бере участь у реалізації
державної та регіональної екологічної політики, використовуючи усі незаборонені чинним
законодавством форми, методи і способи [8, с. 6].
Зважаючи на окреслену мету статті, слід зупинитися на законодавчих можливостях
діяльності екологічних громадських організацій. Так, відповідно до Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (далі  Закон) одним із основних принципів
охорони навколишнього природного середовища є гласність і демократизм при прийнятті
рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування
у населення екологічного світогляду (п. «ж» ст. 3).
Для реалізації цього принципу громадянам надаються такі права (ст. 9 Закону): участь
у обговоренні та внесенні пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів
щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно вплинути на
стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування (п. «б»); участь у розробці та здійсненні заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного
використання природних ресурсів (п. «в»); участь у публічних слуханнях або відкритих
засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на
стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів та у проведенні
громадської екологічної експертизи (п. «є»).
На нашу думку, окремому громадянину досить важко практично реалізувати ці права.
Саме для цього особи наділяється таким правом як об’єднання в громадські природоохоронні
формування (п. «д» ч. 1 ст. 9 Закону). Тому, слід визначитися що ж собою являє таке
«громадське природоохоронне формування».
Закон України «Про об’єднання громадян» визначає поняття об’єднання громадян як
добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної
реалізації громадянами своїх прав і свобод (ст. 1).
Вважаємо, що більш доречним та сучасним при визначенні поняття «громадська
організація», є такі терміни як «об’єднання», «асоціація» чи «самоорганізація». Законодавець
робить спроби відмежувати регулювання організації та діяльності таких громадських
формувань як політична партія та громадська організація [12]. В цілому можна ствержувати,
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що незалежно від формулювання поняття громадської організації вона залишається
непідприємницьким товариством (статті 85-86 Цивільного кодексу України).
І.М. Кучеренко вперше запропонувала наступні види непідприємницьких товариств:
громадське товариство, товариство співвласників, заклад, непідприємницьке товариство з
обмеженою відповідальністю, з додатковою та повною відповідальністю [6, С. 222]. Проте, у
законодавстві система непідприємницьких товариств і досі залишається невизначеною.
У науковій літературі зустрічається поділ непідприємницьких товариств відповідно до
мети діяльності на ті, що не мають за основну мету одержання прибутку для його наступного
розподілу між учасниками і безпосередньо спрямовують свою діяльність на задоволення тих
чи інших потреб дестинаторів (третіх осіб, для задоволення потреб яких створюються дані
юридичні особи) або своїх духовних чи інших інтересів. Тим самим, погоджуючись з думкою
В.І. Борисової, непідприємницькі товариства можна поділити на приватно корисні та
суспільно корисні [4, С. 117-118].
Громадськість (у тому числі і громадські організації) мають такі можливості у сфері
реалізації суспільно корисних (публічних) інтересів, які можна поєднати у поняття екологічна
політика: соціальна спрямованість та відповідність потребам; довіра громадян; орієнтація на
результат та згуртованість інтересів; порівняно низька потреба в ресурсах; креативність;
здатність швидко реагувати на зміни [7, с. 27].
Відповідно до роз’яснення Міністерства юстиції України від 24.01.2011
«Характеристика громадських формувань як інститутів громадянського суспільства»
законодавством України досить повно визначена адміністративна правосуб’єктність
громадських організацій, що дає широкі можливості залучення громадських організацій до
державного управління. Таким чином, можна зробити висновок, що законодавтвом
передбачені умови для функціонування публічно корисних непідприємницьких організацій.
Так, екологічні права громадян гарантуються участю громадських об’єднань та
громадян у діяльності з охорони навколишнього природного середовища (п. «в» ч. 1 ст. 10
Закону). Вказані громадські об’єднання варто віднести до суспільно корисних
непідприємницьких товариств за наступними підставами.
По-перше, вони беруть участь в управлінні в галузі охорони навколишнього
природного середовища. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону таке громадське управління
здійснюється громадськими об’єднаннями і організаціями, якщо така діяльність передбачена
їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України.
Закон передбачає лише дві умови до громадських організацій для реалізації ними
управління: мати за статутну мету охорону навколишнього природного середовища; бути
зареєстрованими відповідно до законодавства. Остання умова відповідно до статей 14-15
Закону України «Про об’єднання громадян» реалізується шляхом легалізації громадської
організації шляхом її реєстрації, а отже, як результат, така громадська організація повинна
бути юридичною особою.
Видається, що такі обмежені вимоги надають природоохоронним громадським
організаціям широкі управлінські повноваження (ст. 21 Закону), а саме: брати участь у
розробці планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища,
розробляти і пропагувати свої екологічні програми; брати участь у проведенні спеціально
уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями
природоохоронних планів і заходів; проводити громадську екологічну експертизу,
обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;
виступати з ініціативою проведення республіканського і місцевих референдумів з питань,
пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, використанням природних
ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки; вносити до відповідних органів пропозиції
про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду; брати участь у заходах
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міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного
середовища; брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних
питань.
На сьогодні в Україні налічується близько 500 активних громадських екологічних
організацій, серед яких 20 природоохоронних всеукраїнського рівня. Однак, фактична
взаємодія між органами влади та громадскістю відбувається через Громадську раду, що діє
при Мінприроди [5, с. 269]. На нашу думку, таку практику слід також запроваджувати і на
місцевих рівнях, що забезпечуватиме повну реалізацію екологічних прав громадян, а також
перетворить суспільні вимоги на ефективний важіль управління соціальними процесами, про
що зазначає Г. Гошовська [5, с. 266].
В.І. Андрейцев виділяє такі напрями державного екологічного контролю: інспекційні
(перевірчі), розпорядчі, організаційні, аналітично-інформаційні, правозахисні та юрисдикційні
[3, с. 259]. Таким чином, природоохоронні громадські організації власне не мають та не
повинні мати владних повноважень, натомість їх реалізують громадські інспектори з охорони
навколишнього природного середовища, які відповідно до ст. 31 Закону: а) беруть участь у
проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок
додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, додержання норм екологічної безпеки та
використання природних ресурсів; б) проводять перевірки і складають протоколи про
порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подають їх
органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та
правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності; в) подають допомогу
органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища в
діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням.
Отже, варто також погодитися з Д. Скрильніковим, який виділяє інформаційну,
попереджувальну та каральну форми екологічного контролю. Остання у свою чергу
притаманна лише державним органам влади, які повноважні застосовувати державний примус
[10, с. 138-139].
Якщо проаналізувати зміни, які відбулися у статусі громадських інспекторів, то варто
відмітити позитивні тенденції розвитку цього інституту. Так, відповідно до п. 1 Положення
про громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища,
затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України від 04.08.1994 № 81 громадські інспектори призначалися також і відповідними
органами громадських природоохоронних формувань. Натомість, чинне Положення про
громадських інспекторів з охорони довкілля, затверджене наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 20.03.2002 № 276/6564 передбачає, що інспектори (п. 3. 3)
призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього
природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з
керівниками струкурних підрозділів органу Мінприроди та виявлення претендентом знань з
основ природоохоронного законодавства.
Отже, досить логічним є можливість передавати частково свої повноваження
(делегувати), а не самостійно наділяти повноваженнями через громадські формування, що
суперечить принципу розподілу влади (статті 5, 6 Конституції України).
Варто додати, що на сьогодні спостерігається тенденція до розширення екологічних
прав громадян, зокрема, гарантувати їх захист, посилити роль громадських інспекторів з
охорони навколишнього природного середовища шляхом введення нових та вдосконалення
чинних положень у статей 3, 9, 10, 21, 36, 60 Закону [13].
Проте, на нашу думку, реалізувати такі повноваження громадські інспектори повинні
лише спільно з представниками органів Мінприроди, а самостійність здійснення окремих дій
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можливе лише в межах добровільної перевірки документів, складання протоколів про
порушення природоохоронного законодавства та доставлення осіб, які вчинили
правопорушення природоохоронного законодавства до відповідних органів. Натомість,
доповнення ст. 36 Закону щодо розширення законодавчих прав громадських інспекторів з
охорони навколишнього природного середовища (особливо щодо вилучення знарядь та
продукції), а також надання їм адміністративних повноважень, які повинні належати
виключно органам державної влади та їх посадовим особам, призведе до зловживань з їх боку,
анархії та свавілля при здійсненні екологічного контролю.
Отже, природоохоронні громадські організації через громадських інспекторів
здійснюють суспільнокорисну діяльність шляхом полегшення виконання державних функцій.
Таким чином, ці формування є дієвим елеметом у громадянському суспільстві.
На думку Р.Ю. Шульги, загалом правозахисні організації можуть здійснювати
подвійний вплив на прийняття та реалізацію закону в межах громадянського суспільства: як
представники громадскості, так і беручи участь у законодавчій діяльності на принципах
професіоналізму, взаємоповаги та загальних «правил гри» [11, с. 567].
Іншою не менш вагомою ознакою суспільної корисності (публічності)
природоохоронних організацій є їх публічне стимулювання. Відповідно до ст. 48 Закону
надаються пільги при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян в разі
реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони
навколишнього природного середовища, при переході на маловідхідні, ресурсо- і
енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання і
устаткування для утилізації та знешкодження відходів, а також приладів контролю за станом
навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих
речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього
природного середовища (п. «а»); звільняються від оподаткування фонди охорони
навколишнього природного середовища (п. «г»).
Так, чинний Податковий кодекс України (ст. 157) зберіг положення Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 7.11 ст. 7) щодо віднесення громадських
організацій, які проводять екологічну діяльність, до неприбуткових організацій, а саме щодо
звільнення їх від оподаткування.
Висновки
Отже, зважаючи на викладене можна виділити ознаки природоохоронних громадських
організацій (формувань) як суспільно корисних непідприємницьких товариств:
1) природоохоронні громадські організації (формування) мають на меті реалізацію
суспільних (публічних) прав та інтересів, зокрема беруть участь у здійсненні державної та
місцевої природоохоронної політики;
2) таким організаціям, зважаючи на їх приватноправове положення, неможливо
надавати здійснення окремих управлінських повноважень (рейдів, вилучення об’єктів,
накладання стягнень тощо);
3) таким громадським організаціям обгрунтовано мають надаватися пільги (податкові,
організаційні), матеріальна допомога чи інше стимулювання їх діяльності.
З огляду на це, варто висловити такі пропозиції щодо удосконалення чинного
законодавства:
1) доповнити статтю 3 Закону відповідним пунктом, який встанолюватиме принцип
участі громадскості у здійсненні екологічної політики;
2) збільшити перелік умов, які дозволяють природоохоронним громадським
організаціям брати участь в управлінні шляхом внесення змін до ч. 4 ст. 16 Закону,
доповнивши її словами «та, які пройшли відповідну акредитацію у органах Мінприроди».
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Вбачається, що перспективи використання цього дослідження забезпечать належну
участь громадскості, зокрема через такі непідприємницькі товариства, у громадських радах не
лише на всеукраїнському, а й на місцевому рівнях.
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СУБ'ЄКТИ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ЗАХИСТІ ПРАВ
ПРИРОДОКОРИСТУВАЧІВ
Ткаченко О.
(аспірантка Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи)
Органи державної влади (спеціально уповноважені та загальної компетенції) та органи
місцевого
самоврядування за законодавством України
управляють
процесами
природокористування на всіх рівнях від державного до місцевого.
У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» зазначено:
«Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна складова
сталого економічного та соціального розвитку України» [61, с.24-26].
Отже, визначена роль владних повноважень компетентних органів не визначає
повною мірою сучасних цілей державного управління, цілісної перспективи розвитку в
означеній сфері, не сприяє утвердженню екологічних пріоритетів у суспільстві.
У цьому контексті для здійснення діючої екологічної політики на кожному рівні
здійснення владних повноважень необхідною умовою є розробка економічного механізму
раціонального природокористування і природоохоронної діяльності, котрий містить цілу
низку інструментів впливу на матеріальні інтереси підприємств. У той же час, економічні
інструменти так само реалізуються посередництвом нормативного впливу владних
суб'єктів, саме тому роль суб'єкта владних повноважень є основною у реалізації правових
механізмів захисту прав природо користувачів.
Незаперечним фактом є те, що роль суб'єкта владних повноважень при захисті прав
природокористувачів реалізується через державне управління і державне регулювання
системами захисту. Серед них слід виділити дві особливості. Державне управління
здійснюється посередництвом впливу владних структур на систему прав і гарантій природо
користувачів, а державне регулювання включає у себе нормативно-правову регламентацію, у
тому числі і шляхом судових рішень та інших приписів органів судової влади.
З огляду на це, у першу чергу важливим є аналіз ролі суб'єкта владних повноважень,
що реалізується шляхом державного впливу.
Під управлінням якістю навколишнього середовища також розуміється певний рівень
розвитку природоохоронної діяльності держави, який забезпечує ефективну діяльність всього
механізму влади та комплексну реалізацію функцію держави у галузі охорони природи,
раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Такий
підхід дозволяє комплексно, з урахуванням усіх зв'язків та відносин суспільства і природи,
тепер і на перспективу, здійснювати найбільш гармонійне задоволення біологічних,
економічних, соціально-культурних потреб як окремої особи, так і всього суспільства.
Суб'єктами реалізації владних повноважень тут виступають органи державної
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також у визначених законом
випадках органи правосуддя та громадські організації.

НОРМАТИВНІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Шкімба О.
(юрист)
Під джерелами права взагалі слід розуміти акти компетентних державних органів, які
встановлюють або санкціонують норми права, а також праові звичаї, судовий прецидент, який
лягаєє в основу наступних судових рішень. Тим не менш, найбільш поширеним у практиці
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правового регулювання є нормативно-правовий акт як джерело права. Інакше кажучи,
джерело права - це зовнішня форма вираження правотворчої діяльності держави, за
допомогою якої воля законодавця стає обов'язковою для виконання.Джерела екологічного
права тут – форми вираження еколого-правових норм – нормативні акти, що містять екологоправові норми, призначені для регулювання екологічних правовідносин.
Під джерелами права спід розуміти нормативні акти, які є юридичною базою для
регулювання суспільних відносин та розраховані, як правило, на тривалий термін застосування, охоплюють інтереси багатьох учасників суспільних відносин.
Джерела екологічного права є правовою основою реалізації екологічної функції
держави, виражають і закріплюють екологічну політику Української держави, сприяють її
розвитку.
Джерела екологічного права являють собою зовнішню форму вираження правотворчої
діяльності держави, з допомогою якої воля законодавця стає обов’язковою для виконання.
Найбільш поширеним в Україні видом джерела екологічного права також є нормативноправові акти органів державної влади, які містять правові норми, розраховані на багаторазове
застосування при регулюванні відповідних суспільних відносин [1, с. 156].
У зв’язку із вищенаведеним можемо запропонувати наступне визначення джерел
екологічного права: джерелами екологічного права слід є ухвалені уповноваженими
державними органами нормативно-правові акти, а також правові звичаї, принципи та акти
міжнародного права, які регулюють суспільні екологічні відносини щодо власності,
використання, захисту, відтворення природних об'єктів та охорони навколишнього
природного середовища з метою задоволення екологічних, рекреаційних, соціальних,
економічних та інших інтересів суспільства .
Нормативно-правові акти як джерела екологічного права – це акти державної
(публічної) влади, якими надається юридична оцінка фактів об’єктивної дійсності,
встановлюються або санкціонуються, змінюються або скасовуються правила поведінки
суб'єктів екологічних правовідносин і.
Отже, нормативно-правовим актом є джерело права, яке являє собою основу правового
регулювання екологічних відносин шляхом встановлення правових екологічних приписів.
Особлитвістю нормативно-правових актів як джерел екологічного права є те, що вони
містять еколого-правові норми, а також мають відповідати певним вимогам:
 нормативно-правовий акт, щоб бути джерелом права, має бути прийнятим
уповноваженим на це органом у визначеній законодавством формі (наприклад, виключно
законами, що приймаються Верховною Радою України, мають регулюватися суспільні
відносини з питань охорони довкілля, визначені у статті 92 Конституції України);
 нормативно-правовий акт має ухвалюватися за визначеною законодавством
процедурою (зокрема, процедура ухвалення законів визначена Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України; ухваленню Указів Президента України з відповідних
питань має передувати їх контрасигнація; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України, який є колегіальним органом, з відповідного питання приймаються на його засіданні
шляхом голосування; рішення Ради національної безпеки й оборони оформляються указами
Президента України).
За юридичною силою всі джерела поділяються на закони та підзаконні акти [2, с. 248].
Серед нормативно-правових актів як джерел екологічного права найважливіше місце
посідає закон, як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що ухвалюється єдиним
державним органом законодавчої влади – Верховною Радою України.
До законів відносяться Конституція України, яка є Основним Законом держави, та інші
закони, що приймаються на основі Конституції України єдиним органом законодавчої влади в
України – Верховною Радою України (стаття 75 Конституції України).
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Підзаконні акти приймаються, відповідно до законів, у розвиток законів (кодексів), їх
окремих положень уповноваженими на те органами. Це, зокрема, може бути Кабінет
Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади у випадках прямо передбачених відповідними законодавчими актами. Так, відповідно до Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" Кабінет Міністрів України уповноважений
визначити порядок здійснення державного моніторингу навколишнього природного
середовища (стаття 22); порядок встановлення нормативів та справляння екологічних
податків - плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища
(стаття 44).
Підзаконні нормативно-правові акти приймає й Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України (Мінприроди України) відповідно до законів або з метою
конкретизації положень постанов Кабінету Міністрів України. Прикладами тут можуть бути
затверджені наказами Мінприроди України Положення про участь громадськості у прийнятті
рішень у сфері охорони довкілля (від 18 грудня 2003 р.), Положення про порядок надання
екологічної інформації (від 18 грудня 2003 р.) тощо.
Підзаконні акти приймають й інші центральні органи виконавчої влади з питань своє
компетенції у галузі охорони довкілля. Джерелами екологічного права є акти відповідних
міністерств, державних комітетів, відомств, органів господарського управління й контролю,
наякі чинним законодавством покладено функції організації раціонального і ефективного
природокористування, а також охорони навколишнього природного середовища. До таких
органів належать Міністерство екології та природних ресурсів, Комітет з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державний комітет України з питань земельних відносин та інші. Так, наприклад,
Міністерство аграрної політики України видало Наказ від 26 лютого 2004 року № 51 «Про
затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського
призначення» [11].
Підзаконні акти міністерств, комітетів та відомств мають відомчий, а інколи
міжвідомчий характер. В останньому випадку ці нормативно-правові акти є обов'язковими
для виконання всіма міністерствами, комітетами, департаментами, відомствами, юридичними
і фізичними особами на території України.
Джерела права поділяються також за колом осіб, на яких розповсюджується,
регулююча сила нормативно-правових актів (законодавство про освіту, пенсійне
законодавство); за часом дії (безстрокові, тимчасові), за територіальною ознакою (діють на
території Україну чи поширюються на окрему місцевість), та за іншими ознаками.
З врахуванням юридичної сили та правової спеціалізації екологічно-правові акти
можуть відображати структуру державної (публічної) влади, вони характеризують правовий
статус і компетенцію органів влади, що їх приймають [4, с. 32].
Залежно від спеціалізації та призначення нормативно-правових актів, що регулюють
суспільні екологічні відносини, вони поділяються на дві групи.
До першої групи нормативно-правових актів належать такі, які регулюють ті чи інші
спеціалізовані екологічні відносини, наприклад Закон України «Про тваринний світ» [5].
Другу групу становлять акти, присвячені регулюванню певних екологічних відносин у
складі інших правовідносин, наприклад Закон України від 14 лютого 1992 року «Про
колективне сільськогосподарське підприємство» [6].
Особливістю екологічного права є високий рівень кодифікованості джерел
екологічного законодавства, започаткований основним нормативно-правовим актом, яким
став Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [7], що
акумулював у собі правові норми, спрямовані на регулювання суспільних відносин у галузі
охорони природи, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки, охорони генетичного фонду живої природи, ландшафтів та об'єктів,
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пов'язаних з історико-культурною спадщиною держави, економічного забезпечення охорони
навколишнього природного середовища.
Органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади, згідно із Законом
України від 21 травня 1997 року «Про місцеве самоврядування в Україні» [13], приймають
нормативно-правові рішення і розпорядження, які не повинні суперечити Конституції України
(ст. 144) [14, ст. 14] та чинному екологічному законодавству і є обов'язковими для виконання
всіма суб'єктами на підпорядкованій цим органам території.
Рішення, що приймають органи місцевого самоврядування про вирішення питань, що
мають місцеве значення, мають підзаконний характер. Зокрема, відповідно до Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" [3], органи місцевого самоврядування з урахуванням
екологічних вимог затверджують проекти планування та забудови населених пунктів, їх
генеральні плани та схеми промислових вузлів, затверджують місцеві екологічні програми,
приймають рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення, обмеження у випадках загрози для здоров'я населення здійснення
загального природокористування (наприклад, встановлюють заборони на купання у
водоймах) тощо.
Система джерел певної галузі права також залежить від масиву тих суспільно-правових
відносин, які нею охоплюються, а останнє значною мірою зумовлюється назвою галузі, яка і є
основою для визначення об’єкта правового регулювання.
На завершення відмітимо, що джерела права являють собою зовнішню форму
вираження правотворчої діяльності держави, з допомогою якої воля законодавця стає
обов’язковою для виконання. Найбільш поширеним в Україні видом джерела права є
нормативно-правові акти органів державної влади, які містять правові норми, розраховані на
багаторазове застосування у діяльності, спрямованій на регулюванн екологічних суспільних
відносин. Під нормативно-правовими актами слід розуміти акти органів державної (публічної)
влади, якими встановлюються (санкціонуються), вводяться в дію, змінюються чи
скасовуються правила поведінки суб’єктів правовідносин у суспільств, що вирізняє
нормативно-правові акти від актів застосування права та від інших індивідуальних актів,
розрахованих на одноразове застосування (дію), [19, с. 144].
Джерела екологічного права містять правові норми, що регулюють суспільні
екологічні відносини з врахуванням вимог сучасної екологічної політики держави, та є
нормативною основою реалізації екологічної функції держави.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

ЗАЙНЯТІСТЬ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ
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Анотація. В статті наводиться огляд питань удосконалення зайнятості засуджених
в умовах реформування економіки, розглядаються форми зайнятості, а також даються
рекомендації по удосконаленню трудової зайнятості засуджених в умовах ринкових
перетворень.
Ключові слова: зайнятість засуджених, працевлаштування, працевикористання,
ефективна раціональна та повна зайнятість
Аннотация. В статье приводится обзор вопросов усовершенствования занятости
осужденных в условиях реформирования экономики, рассматриваются формы занятости, а
также даются рекомендации по усовершенствованию трудовой занятости осужденных в
условиях рыночных преобразований.
Ключевые слова: занятость осужденных, трудоустройство, трудоиспользование,
эффективная рациональная и полная занятость.
Summary. In the article a review over of questions of perfection of employment is brought
convict in the conditions of reformation of economy, the forms of employment are examined, and
also given recommendation on perfection of labour employment convict in the conditions of market
transformations.
Key words: employment of convict, employment, trudoispol'zovanie, effective rational and
complete employment.
Проблема трудової зайнятості засуджених існувала завжди, але особливо гостро вона
постала сьогодні за умов переходу до ринкової економіки. У зв’язку з переходом до ринкової
економіки і розладом господарського механізму, традиційні форми зайнятості засуджених
почали зазнавати істотних змін. Значно погіршилося матеріально - технічне забезпечення.
Бракує сировини, палива, потрібного обладнання. Тому цілком закономірно, що на
підприємствах установ виконання покарань скорочуються обсяги виробництва, погіршується
його ритмічність. Щодо повної працезайнятості вже й говорити нічого. У той же час
безробіття не повинно поширюватися на цю категорію осіб. Ось чому, на наш погляд,
сьогодні одним з перших завдань мусить бути вирішене питання про переведення усієї
системи виконання покарань на фінансування з державного бюджету та розширення прав цих
установ щодо подальшого розвитку ними підприємницької діяльності. З цією метою доцільно
приватизувати власне виробництво цих установ, надати їм пільги та субсидії, а також
розширити орендні стосунки. Слід активніше використовувати робочу силу засуджених у
сільському господарстві, в малих, орендних та кооперативних підприємствах. Вже давно
назріла потреба в прийнятті нового законодавства в умовах формування ринку та ринкової
інфраструктури, вільного ціноутворення, свободи підприємництва та конкуренції. Тобто,
мусить бути сформульований новий концептуальний підхід до діяльності усієї системи
установ виконання покарань. Потрібна розробка нових економічних та правових умов, що
сприяють нормальному функціонуванню робочої сили засуджених. Слід прийняти новий
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кримінально-виконавчий кодекс, у якому нові правові норми повинні поєднуватися з
принципами демократизації, гуманізму, диференціації та індивідуалізації виконання покарань.
За умов ринкової економіки особлива увага повинна бути приділена проблемі
звільнення з пенітенціарних установ та побутовому влаштуванню засуджених після
відбування ними покарання. У зв’язку з цим треба, щоб місцеві Ради та органи внутрішніх
справ здійснювали контроль за трудовим та побутовим влаштуванням звільнених через
центри зайнятості. Тому в законодавстві України необхідно передбачити обов’язковість
прийому осіб, звільнених з місць позбавлення волі, і які направляються воєнкомами місцевих
рад на роботу, протягом місячного терміну з моменту звернення до підприємства, організації
чи установи. При відмові в таких випадках, адміністрація може бути притягнення до
адміністративної відповідальності.
Зайнятість – складна соціально-економічна категорія, і її слід розглядати в різних
аспектах – економічному, правовому. Демографічному, фізіологічному тощо. В соціальноправовому аспекті зайнятість слід розуміти як реалізацію права на працю, в соціальнодемографічному – як використання трудових ресурсів з урахуванням статево-вікової
структури, в соціально-фізіологічному – як зайнятість населення в залежності від вікових меж
з урахуванням суспільно-нормального рівня інтенсивності праці.
Проблемами зайнятості засуджених в пенітенціарних установах України займаються І.
Г. Богатирьов, Л. А. Жук, О. Г. Колб.
Так І. Г. Богатирьов, розглядаючи виправні роботи як один із видів покарань, не
пов’язаних з позбавленням волі, вважає, що зайнятість засуджених в вільний від роботи чи
навчання час на безоплатних суспільних корисних роботах не забезпечує досягнення мети
покарання через недосконалість механізму його виконання, коли законодавчо не визначено
суб’єкта, який відповідав би за результат виправлення та ресоціалізації [1, с. 90].
А. Л. Жук вважає, що організація трудової зайнятості засуджених та організація
виробництва в установах виконання покарань можуть ефективно розвиватися на основі
науково-технічного прогресу та підвищення якості продукції на базі сучасних досягнень
науки та техніки, для чого необхідна розробка цільової комплексної програми розвитку
матеріально-технічної бази пенітенціарних установ [2, с. 23].
О. М. Неживець вважає, що працевлаштування засуджених не за фахом в установах
виконання покарань призводить до негативного ставлення до праці. Під час перекваліфікації
засуджений втрачає свою кваліфікацію, забуває колишню професію, а навчається в установі
виконання покарань новій, і гарний фахівець перетворюється в поганого, часто відмовляється
від праці, порушує трудову дисципліну і режим [3, с. 67-68].
О. Г. Колб, розглядаючи запобігання злочинам в установах виконання покарань,
вважає, що моральна та фізична застарілість матеріально-технічної бази пенітенціарних
установ є основною причиною недостатнього використання праці засуджених [4, с. 55, 85].
Соціально-економічними формами прояву зайнятості вважаються повна, раціональна,
ефективна і оптимальна зайнятість.
Повна зайнятість відображає певні виробничі відносини, котрі складаються між
людьми з рівної потреби і можливості планомірного з’єднання кожного носія індивідуальної
робочої сили з засобами виробництва.
Раціональна зайнятість включає організацію процесу формування, розподілу і
використання робочої сили з урахуванням статево-вікових та професійно-кваліфікаційних
характеристик працездатного населення, його розміщення на території, спрямоване на
підтримку збалансованості суспільного виробництва з трудовими ресурсами.
Ефективну зайнятість не можна ототожнювати ні з повною, ні з раціональною
зайнятістю. Зайнятість може бути повною і раціональною, і в той же час неефективною:
ефективна зайнятість – це максимум кінцевого результату при мінімумі витрат. Вона
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визначається використанням всіх виробничих ресурсів і залежить, в першу чергу. Від витрат
робочої сили та економії робочого часу.
Оптимальна зайнятість характеризується ефективним та раціональним розподілом та
використанням працездатного населення по сферах зайнятості, при якому можливе найбільш
ефективне використання живої матеріалізованої праці з метою задоволення особистих та
суспільних інтересів.
В умовах формування в країні ринкової економіки на форми зайнятості впливають
найрізноманітніші фактори. Велике значення відіграло прийняття закону України «Про
зайнятість населення». У ньому передбачені економічні, правові та організаційні проблеми
регулювання зайнятості, працевлаштування осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, їх
підготовка, перепідготовка тощо. Державний департамент пенітенціарної служби прийняв ряд
нових нормативних актів, що реформують кримінально-виконавчу систему і регулюють
зайнятість і місцях позбавлення волі. В числі інших нормативних актів можна назвати
постанови Кабінету Міністрів від 05.11.1991 року «Про першочергові заходи щодо
забезпечення
життєдіяльності
виправно-трудових
установ,
лікувально-трудових
профілакторіїв в умовах переходу до ринкових відносин», від 26.02.1994 року «Про Програму
приведення умов утримання засуджених, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі,
а також осіб, що тримаються в слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, у
відповідність з міжнародними стандартами», від 02.12.1996 року «Про невідкладні заходи
щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі», від
01.03.1999 року «Про затвердження граничної чисельності працівників центрального апарату
Державного департаменту з виконання покарань», Указ Президента від 31.07.1998 року «Про
Положення про Державний департамент з питань виконання покарань» на інші.
В умовах ринкової економіки, коли зростає чисельність безробітних, не можуть знайти
собі роботу не тільки особи, які звільнені з місць позбавлення волі, але й пересічні громадяни.
Якщо раніше основними формами працевлаштування засуджених було власне
виробництво, кооперація, контрагентські роботи, то в умовах ринку відбулося, передусім,
скорочення контрагентних робіт і кооперації, оскільки як міністерства, так і відомства не
можуть використовувати робочу силу засуджених на своїх підприємствах і будовах за браком
місць навіть для своїх працівників.
Власне виробництво в установах виконання покарань функціонує не повною мірою,
оскільки розладнаність господарчого механізму в сучасних умовах призвела до його
скорочення. До того ж, в установах виконання покарань застарілі машини, верстати і інше
обладнання, мало уваги приділяється організації праці засуджених. Кожний третій
засуджений не виконує норм виробітку, їх праця мало продуктивна, в більшості установ, що
виконують покарання, витрати на утримання засуджених перевищують доходи від їх праці. У
більшості засуджених, навіть у тих, які добросовісно ставляться до праці, відсутня
матеріальна зацікавленість у результатах своєї трудової діяльності. Це є закономірним, адже
оплачуються результати праці за пониженими тарифами.
Продуктивність праці засуджених удвічі-тричі нижча ніж у кадрових працівників ,
зайнятих на таких же видах робіт в підприємствах народного господарства. Показники
трудової зайнятості засуджених протягом багатьох років і десятиліть мають тенденцію до
погіршення. Все це в сучасних умовах потребує кардинального вирішення питань докорінної
перебудови діяльності установ по виконанню покарань.
Структура і професійно-кваліфікований склад робочої сили засуджених в наш час не
відповідає наявним робочим місцям з їх низьким рівнем фондоосснащенням. Наявність серед
засуджених значної частки осіб, які не мають належних професійної підготовки та досвіду
роботи в галузях народного господарства, створює значні ускладнення для забезпечення їх
зайнятості.
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Те, що підприємства кримінально-виконавчої системи протягом тривалого часу мають
надлишок робочої сили і недостатню продуктивність праці і робочих місць, - це протиріччя
погіршуватиметься у зв’язку з приватизацією і передачею державних підприємств у приватну
власність. Оновлення основних виробничих фондів у системі виконання покарань
здійснюється дуже повільно, хоча машини та інше обладнання морально застаріло,
пропрацювавши по 20 і більше років.
В цілому неповна трудова зайнятість засуджених завдає великих соціальних і
економічних збитків. У середовищі засуджених, які вимушені працювати не на повну силу,
починається морально-психологічний розлад, утворюються угрупування, порушується режим,
і, в кінцевому підсумку, скоюються злочини. В цих випадках, праця не несе виховного
характеру, і, замість виправлення та перевиховання злочинець деградує, в нього не
виробляється звичка до праці, а, навпаки, бездіяльність породжує відразу до праці, і це
входить в звичку. Як зазначалося вище, встановлено. Що на більшості вказаних підприємств
рівень суспільно-нормальної інтенсивності праці та її продуктивність в 1,5 - 2 рази нижча, ніж
на аналогічних підприємствах галузей та відомств народного господарства. Вартість робочого
місця засудженого нижча, ніж у промисловості, в цілому, в 3-4 рази, а витрати на соціально
побутові потреби – в 10 – 15 разів.
Як відомо, ліміт для засуджених сьогодні встановлюється в залежності від кількості
жилих койок; при цьому не враховується ні технічно-економічна характеристика діючого в
установах виконання покарань виробництва, ні характер виготовлюваної продукції, ні розмір
виробничих потужностей, ні кваліфікація засуджених. Не враховується й ряд інших факторів.
Трудові ресурси засуджених являються частиною трудових ресурсів суспільства, і
тому забезпечення повної трудової зайнятості засуджених, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі, сприяє ефективному використанню трудових ресурсів в цілому. Хоча, як
показує вивчення практики діяльності виправних установ, щорічно кожний шостий
засуджений, який перебуває у місцях позбавлення волі, залишається не залученим до
суспільно-корисної праці. В ряді установ засуджені не забезпечуються працею, причому
протягом тривалого часу.
Таке становище обумовлюється цілим рядом факторів, що впливають на неповну
трудову зайнятість засуджених – соціально-демографічних, соціально-економічних,
організаційно-технічних, правових, криміногенних. Часто неповна трудова зайнятість
населення має місце у зв’язку з нераціональним розподілом та використанням праці
засуджених. Це викликається, передусім, специфічними умовами виробничої діяльності,
пов’язаними з виконанням режимних вимог установ виконання покарань, значними
матеріальним та грошовими затратами на будівництво охоронних споруд та об’єктів
трудового виконання покарань, недостатнім професійним рівнем робочої сили, великою
плинністю засуджених нерівномірністю їх надходження та звільнення тощо.
Зрозуміло, що ці причини не можуть бути усунені лише зусиллями працівників
виконавчої системи. Тому вже давно назріло питання про зміну системи утримання та
працевикористання засуджених у місцях позбавлення волі і переведення їх на регіональну
систему трудової зайнятості. Суть її повинна заключатися в тому, що всі установи виконання
покарань повинні бути передані з балансу Міністерства юстиції на баланс регіонів,
міністерств та відомств, які й повинні організовувати працевлаштування засуджених, а
охорону повинно здійснювати Міністерство внутрішніх справ. При цьому виробничо-технічне
керівництво і організацію працевикористання засуджених повинно здійснювати Міністерство
юстиції спільно з галузевими міністерствами та відомствами, для чого всі об’єкти праці
засуджених передати в їх ведення. Керівний склад установ виконання покарань повинен
призначатись за узгодженням з Міністерством юстиції України.
Перехід від адміністративно-територіальної системи управління місцями виконання
покарань до регіональної та галузевої структури є об’єктивною необхідністю в умовах
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ринкової економіки. Якщо не зберігати існуючу систему адміністративно-територіального
працевикористання засуджених на перспективу, то це призведе до подальшого погіршення їх
становища і не сприятиме їх виправленню і перевихованню.
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НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗІВ
В УКРАЇНІ
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Анотація. У статті здійснено аналіз стану адміністрування податків в Україні (на
прикладі ПДВ та акцизного податку) та основних новацій Податкового кодексу щодо їх
застосування, а також надані пропозиції щодо подальшої модернізації адміністрування
податків в Україні.
Ключові слова: адміністрування податків, ухилення від сплати податків, ПДВ,
акцизний податок.
Summary. In article it is made an analysis of current state of tax administration in Ukraine
(on example of VAT and excise tax) and main innovations of Tax Code on their usage. Also author
gives propositions about further modernization of tax administration in Ukraine.
Key words: tax administration, tax evasion, VAT, excise tax.
Ефективність здійснення економічної політики, забезпечення розвитку окремих
галузей та регіонів безпосередньо залежить від здійснюваних державних заходів щодо
побудови оптимальної податкової системи. У цьому сенсі, одним з основних проблемних
питань, які стримують розвиток національної економіки України є неналежний рівень
ефективності адміністрування податків. Крім того, одним з протиріч, які залишаються при
реформуванні податкової системи, є незбалансованість потреб доходної частини бюджету
країни та результатів діяльності органів виконавчої влади щодо контролю за правильністю
нарахування та сплати податків. З цього погляду, саме застосування ефективних механізмів
зростання рівня добровільної сплати податків, проведення моніторингу податкових ризиків та
відповідне реагування на причини їх виникнення, мінімізації випадків ухилення від їх сплати
є пріоритетами у діяльності органів державної податкової служби та державної митної служби
України.
У вітчизняній науковій літературі проблемам підвищення ефективності системи
оподаткування та оптимізації її впливу на ділову активність суб’єктів підприємництва
приділяється значна увага. Окремі аспекти у різний час досліджувалися такими вченими, як
В. Андрущенко, В. Вишневський, Ю. Іванов, А. Крисоватий, В. Мельник, В. Опарін,
А. Соколовська та ін.
Дана проблематика досить складна, а тому є предметом дискусій та всебічного аналізу
науковців та практиків. Дискусія ведеться як щодо теоретичних засад побудови ефективної
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податкової системи, так і безпосередньо практичних заходів, реалізація яких дозволить
підвищити результативність адміністрування податків в Україні.
Незважаючи на те, що проблемі адміністрування податків присвячені численні
публікації, ситуація, що склалася сьогодні у сфері податкового адміністрування, вимагає
поглибленого вивчення його результатів за минулі роки та оцінки перспектив цієї діяльності
контролюючих органів в умовах дії національного кодифікованого податкового
законодавства. Крім того, залишається актуальним питання чіткого визначення прав та
обов’язків контролюючих органів у даній сфері, а також визначення пріоритетів у їх
безпосередній діяльності.
Метою статті є дослідження стану адміністрування податків в Україні (на прикладі
податку на додану вартість та акцизного податку), виокремлення основних новацій
Податкового кодексу, які безпосередньо спрямовані на покращення ефективності податкового
адміністрування та визначення напрямів його подальшого реформування в Україні.
Податкове адміністрування є головним інструментом здійснення податкової політики,
а його результативність – показником її ефективності. Характеризуючи стан адміністрування
податків, можна стверджувати – практика реалізації податкової політики в Україні у сфері
оподаткування є суперечливою та неоднозначною. Так, у системі адміністрування податків
наявні численні проблеми, які призводять до втрат бюджету внаслідок недонадходження
податкових та інших обов’язкових платежів. Виходячи з цього, до тактичних завдань
підвищення ефективності системи оподаткування відносять подальшу модернізацію
механізмів адміністрування податків, внесення відповідних змін до законодавчих і
нормативних актів з метою уникнення випадків ухилення від сплати податків, а до
стратегічних – створення оптимальної податкової системи, покликаної забезпечити зростання
національної економіки при одночасному виконанні фіскальної функції податків, а також
соціально-економічного розвитку суспільства та зростання добробуту громадян.
В.М. Мельник адміністрування податків визначає як управлінську діяльність органів
державної виконавчої влади, яка пов’язана з організацією процесу оподаткування та
засновується на державних законодавчих і нормативних актах, а функціонування такої
підсистеми, крім заснування на законодавстві, передбачає використання таких специфічних
елементів, як національні звичаї, стереотипи тощо [1, c. 122].
У найбільш повному вигляді адміністрування податків можна визначити як логічно
вибудуваний, науково-обґрунтований процес державного управління податковими
відносинами, спрямований на максимізацію функції суспільного добробуту за умови
виконання заданого бюджетного обмеження [2, с. 237]. Саме адміністрування податків є
одним із основних елементів ефективного функціонування податкової системи й економіки
держави. Його ефективність визначається повнотою виявлення об’єктів оподаткування при
мінімізації витрат з мобілізації податкових надходжень до бюджету країни.
Адмініструванню податків, серед напрямів вдосконалення податкової політики,
належить особливе місце: за допомогою здійснення ефективного податкового
адміністрування можна досягти мінімального втручання в економічну активність суб’єктів
господарювання та, відповідно, мінімізувати часові витрати на стягнення податків, а також
підвищити рівень добровільної сплати податків до бюджету. Останнє є основним показником
результативності як безпосередньо податкової політики, так і податкової системи держави,
яка здійснює реалізацію такої політики.
Як зазначає Онишко С.В., податкове адміністрування, як організаційно-управлінська
система реалізації податкових відносин, включає сукупність форм і методів, використання
яких повинно забезпечити виконання передбачених бюджетних призначень та мінімізувати
затрати на стягнення податків до бюджету відповідними контролюючими органами [3, с. 238].
Такими органами, відповідно до статті 41 Податкового кодексу України, є органи державної
податкової та державної митної служб, при цьому, органи митної служби здійснюють
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контроль за сплатою податків, які, відповідно до податкового законодавства, справляються у
разі ввезення (вивезення) товарів і предметів на митну територію України або територію
спеціальної митної зони [4]. Основною метою зазначеної діяльності є організація системи
ефективного контролю за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати
податків та інших платежів до бюджету.
Серед найбільш поширених у світовій практиці підходів до розробки принципів
оптимального оподаткування виділяють ефективність податкових технологій, з точки зору
платника податку, й економічність збору податків для збільшення фінансових ресурсів у
розпорядженні держав. У науковій літературі виділяють чотири індикатори ефективності
адміністрування податків, зокрема: 1) показник добровільної сплати податків; 2) витрати часу
на виконання платником податків обов’язку щодо сплати податків; 3) поширеність випадків
ухилення від сплати податків; 4) показник якості функціонування органів податкової служби
при адміністрування податків та наданні послуг їх платникам [5, с. 24].
Результативність адміністрування податків оцінюють за окремими групами критеріїв:
1) повнота виконання податкового законодавства, що визначається показниками; 2) стан
досудового узгодження податкових повідомлень-рішень, оформлених за результатами
здійснених контрольно-перевірочних заходів; 3) якісні критерії оцінки роботи
контролюючого органу (безпосередньо, якість надання адміністративних послуг, суспільна
оцінка прозорості роботи та адекватності застосовуваних заходів адміністративного примусу і
т. ін.) [6, с. 51].
В умовах проблематичності наповнення бюджетів та державних цільових фондів і,
зважаючи на те, що дохідна частина бюджету понад 70% складається з податкових
надходжень, особливо гостро постає питання зниження ризиків ухилення від сплати податків.
Саме ухилення від сплати податків є одним з основних фіскальних ризиків податкової
системи будь-якої країни. Провідна роль у вирішенні даної проблеми відводиться саме
державній податковій службі, основним завданням якої є здійснення контролю за
додержанням податкового законодавства. Контрольна функція органів ДПС безпосередньо
полягає у перевірці правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податків та
інших обов’язкових платежів, виявленні та аналізі порушень, а також розробці механізмів,
спрямованих на скорочення випадків ухилення від сплати податків суб’єктами
підприємництва.
Ситуація з податковим адмініструванням в Україні, як і в більшості країнах,
розвивалася шляхом кількісного збільшення нормативно-правової бази. Значне число
нормативних документів призвело до ускладнення роботи як органів податкової служби, так і
безпосередньо фінансових служб платників податків. Більше того, в умовах надмірної
складності законодавчої бази, стало можливе порушення принципу рівності і недопущення
будь-якої податкової дискримінації, що є одним з основних чинників побудови справедливої
податкової системи.
З погляду на це, позитивним явищем стало прийняття Верховною Радою України
Податкового кодексу. Основною метою, задекларованою при прийнятті Кодексу, є
необхідність забезпечення стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній
основі з одночасним збільшенням сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і
державних цільових фондів, зокрема за рахунок підвищення ефективності адміністрування
податків та побудови цілісної і всеосяжної законодавчої бази з питань оподаткування, а
також, подальше наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС з
урахуванням перспективи поглиблення економічної інтеграції з країнами-членами ЄС. Одним
з основних механізмів, за допомогою якого планується досягти вказаної мети, є забезпечення
ефективної протидії зростанню обсягу тіньової економіки та створення умов для розширення
бази оподаткування за рахунок удосконалення адміністрування податків.
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У даному дослідженні основну увагу зосередимо на основних новаціях Податкового
кодексу, які безпосередньо впливають на ефективність здійснення адміністрування
універсального (ПДВ) та специфічного (акцизний податок) акцизів. Акцизи (як універсальні,
так і специфічні) історично є одними з найбільш фіскально-ефективних податків у більшості
країн світу. В Україні ПДВ та акцизний збір були запроваджені ще на початку 90-х років ХХ
століття, а тому їх застосування має досить суттєву та неоднозначну історію. Зокрема, якщо
на початкових етапах використання даних податків, сума надходжень від їх адміністрування
складали 42 % загального показника (1996 рік), то безпосередньо у 2009 році даний показник
склав 50,9 %.
Окремі розділи Податкового кодексу (V та VI розділи) присвячені ПДВ та акцизному
податку [4]. В частині застосування ПДВ передбачено зниження ставки податку. У 2014 році
ставка податку знизиться на 3 % і становитиме 17 %. Крім того, запрограмоване
запровадження системи автоматичного відшкодування сформованих податкових кредитів.
Передбачається, що такі заходи повинні сприяти зменшенню випадків відволікання обігових
коштів підприємств та відповідно створенню умов для активізації підприємницької
активності. Також, за рахунок розширення податкової бази, планується підвищити фіскальну
ефективність податку та спростити його адміністрування.
Саме наявність значних сум невідшкодованого ПДВ, а також використання
платниками податків різноманітних схем ухилення від сплати податку, залишаються
основними проблемними питаннями у формуванні достатніх надходжень податку до
бюджету. За класифікацією схем ухилення від сплати податків, яка була запропонована
Міністерством фінансів України, до вказаних схем було запропоновано відносити схеми щодо
завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань зі сплати ПДВ через
використання підприємств, які мають ознаки фіктивності. Під даним терміном розуміють
підприємство, яке використовується іншими платниками для одержання податкової вигоди у
вигляді ухилення від сплати податків та незаконного відшкодування ПДВ з бюджету.
Фактично – це підприємство з ознаками фіктивності, яке не декларує проведених фінансовогосподарських операцій та не сплачує до бюджету податків.
Щодо акцизного збору (з набранням чинності Податкового кодексу – акцизного
податку), то в даній сфері зберігається тенденція до використання різноманітних схем
ухилення від сплати даного податку економічними агентами, які пов’язані з виробництвом та
реалізацією підакцизних товарів. Головним чинником втрат бюджету від ненадходження
акцизного збору є суттєва величина незаконного виробництва та обігу спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, що є також одним із каналів відтоку грошових коштів до
„тіньового” сектора економіки (за окремими експертними оцінками лише по лікерогорілчаній продукції величина „тіньового” сектора досягає 30 %). Крім того, виділяють і інші
схеми зниження величини об’єкту оподаткування акцизом. Зокрема, це стосується таких
операцій, як: ввезення підакцизних товарів поза митним контролем; здійснення
«псевдоекпорту» підакцизних товарів; декларування товарів на фіктивні фірми; заниження
митної вартості імпортованих товарів; переміщення товарів за фіктивними документами;
використання необлікованого спирту при виробництві лікеро-горілчаної продукції;
використання підроблених марок акцизного збору; заміна при маркуванні безпосереднього
об’єкту оподаткування та ін. [7, с. 254].
В частині реформування ПДВ, то необхідною умовою забезпечення автоматичного
відшкодування ПДВ з бюджету, визначена необхідність ведення відповідного Єдиного
реєстру податкових накладних. Обов’язок реєстрації податкових накладних у Єдиному
реєстрі покладається на продавця і запроваджується поетапно залежно від суми податку,
вказаної у накладній. Зокрема, з 1 січня 2011 року така вимога застосовується до платників, у
яких сума податку в одній податковій накладній становить понад 1 мільйон гривень. Не дає
права на віднесення сум податку до податкового кредиту податкова накладна, виписана
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платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду. Крім того, обов’язковим
залишено надання платниками разом з декларацією ПДВ копій реєстрів в електронному
вигляді.
Кодексом зберігається правило «першої події». Однак безпосередньо для комунальних
послуг (поставка теплової енергії, газу, послуг з водопостачання та водовідведення, послуг,
вартість яких включається до складу квартирної плати) датою виникнення податкових
зобов’язань залишено дату зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, а
датою виникнення права на податковий кредит – дату списання коштів з банківського рахунка
в оплату придбаних товарів, послуг. Аналогічний порядок застосовується і для поставок
товарів з оплатою за рахунок державного бюджету.
Автоматичне бюджетне відшкодування податку передбачається здійснювати
платникам податку, які відповідають одночасно ряду обов’язкових критеріїв (сумлінним
платникам). До таких критеріїв віднесено: 1) відсутність у платника процедури банкрутства;
2) платники включені до ЄДРПОУ без застережених умов; 3) обсяг операцій, до яких
застосовується нульова ставка становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок; 4)
загальна величина розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку
за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в
частині постачання таких товарів, за даними податкових накладних, не перевищує 10 %
заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування; 5) середня заробітна плата не
менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений рівень у кожному з
останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів); 6) платники не мають податкового
боргу тощо.
В Кодексі також зроблено спробу оптимізувати використання пільг зі сплати ПДВ.
Такі пільги залишаються одним з головних механізмів мінімізації сплати податку, а також є
інструментом, що використовується у формуванні фіктивних сум бюджетного відшкодування.
Саме ПДВ залишається найбільш пільгоємним податком, на який, останніми роками,
припадає до 80 % загальної величини використаних пільг зі сплати податків в Україні. Пільги
з ПДВ наявні і в європейських країнах, але там вони мають переважно соціальну
спрямованість і надаються кінцевим споживачам, що відповідає сутності ПДВ як податку на
споживання. Система пільг щодо цього податку в Україні спрямована переважно на
виробників. У країнах ЄС, крім безпосередньо звільнення від оподаткування ПДВ та
застосування нульової ставки, як своєрідну пільгу використовують знижені ставки податку.
Впорядкування застосування пільг зі сплати ПДВ є актуальним і з позиції того, що
дуже часто такі вилучення використовують у різноманітних схемах заниження об’єкту
оподаткування. Крім того, наявність можливості користуватися пільгами зі сплати й
одночасно отримувати з бюджету відшкодування ПДВ дозволяє суб’єктам господарської
діяльності створювати й активно використовувати різні схеми ухилення від його сплати,
зокрема, – з використанням іноземних контрагентів.
Кодексом виведено з об’єктів оподаткування ПДВ операції з надання консультаційних,
інжинірингових, інженерних, юридичних, бухгалтерських та інших подібних послуг, що
повинно сприяти скороченню використання схем мінімізації податкових зобов’язань зі сплати
податку до бюджету. Крім того, введення до національного законодавства даної норми буде
сприяти також зростанню надходжень до бюджету податку на прибуток.
Щодо специфічного акцизу, то в Кодексі кардинально новою є запропонована
процедура реєстрації платників акцизного податку. Так, визначено обов’язковість надання
інформації органами ліцензування органам державної податкової служби за
місцезнаходженням суб’єкта господарювання про видачу ліцензій на провадження операцій з
підакцизними товарами. В перспективі, дана норма сприятиме покращенню адміністрування
податку внаслідок спрощеної (фактично автоматичної) реєстрації платників акцизного
податку.
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Перелік підакцизних товарів розширено за рахунок скрапленого газу, що цілком
відповідає практиці країн-членів ЄС. За рахунок збільшення рівня акцизного оподаткування
нафтопродуктів урядом заплановано забезпечити додаткові надходження податку до бюджету
у розмірі 1,6 млрд. грн. (компенсація бюджетних втрат від скасування збору з власників
транспортних засобів).
Відповідно до норм Податкового кодексу, датою виникнення податкового зобов’язання
є момент випуску підакцизного товару до споживання, що узгоджується з вимогами статті 7
Директиви Ради ЄС «Про загальний режим акцизних зборів» 2008/118 [8]. Порівняно з
попередньою практикою, перелік пільг зі сплати акцизного податку доповнено новими
позиціями: ввезення підакцизних товарів як технічної або гуманітарної допомоги (крім
алкогольних напоїв та тютюнових виробів); операції із ввезення еталонних чи тестових
(моніторингових) зразків тютюнових виробів.
Кодексом збережено практику застосування показника мінімального акцизного
податкового зобов’язання. Механізм індексації специфічних ставок податку поширено на весь
перелік підакцизних товарів, на які встановлені специфічні ставки в національній валюті.
Однак, на відміну від попередньої практики, індексація показника мінімального акцизного
податкового зобов’язання не передбачена.
Для досягнення підвищення ефективності адміністрування акцизного податку,
запровадження новацій Податкового кодексу повинні супроводжуватися змінами в
державному регулюванні виробництва та обігу підакцизних товарів, а також удосконаленням
заходів нетарифного регулювання даної галузі.
В цілому, реалізація запропонованих новацій Податкового кодексу потребує
впровадження цілого ряду організаційних заходів у діяльності контролюючих органів, серед
яких доцільно виділити наступні:
 реформування організаційної структури контролюючих органів для уникнення
дублювання виконання окремими структурними підрозділами схожих функцій та процедур;
 створення єдиного банку фіскальної інформації щодо ймовірних об’єктів
оподаткування, а також забезпечення функціонування автоматизованої системи накопичення
інформації про окремі групи платників податків;
 запровадження сучасних комп’ютерних технологій податкового контролю та
уніфікація кількості та якості інформації, яка повинна бути відображена в актах перевірок
щодо окремих видів операцій (цінні папери, будівництво, купівля-продаж нерухомого майна
та ін.);
 створення системи цільового моніторингу діяльності платників податків за
групами, що класифіковані за критерієм розміру фіскальних ризиків;
 підвищення ролі попереднього аудиту діяльності платників податків, що
безпосередньо знизить рівень ризиків та підвищить якість проведення контрольноперевірочних заходів;
 вдосконалення системи формування переліку податкових ризиків, наявність яких
(одного або групи) є підставою для включення платників податків до плану здійснення
контрольно-перевірочних заходів;
 при проведенні перевірок надання пріоритету платникам податків з високим рівнем
ризику;
 детальна законодавча регламентація всіх етапів податкового адміністрування для
упередження вирішення спірних питань на розсуд органів державної податкової та митної
служб;
 підвищення рівня добровільної сплати податків до бюджету через удосконалення
процедур апеляційного узгодження податкових зобов’язань, донарахованих за результатами
контрольно-перевірочних заходів;
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 усунення в законодавчому полі вибіркових звільнень, покарань, які викликають
випадки різного застосування окремих норм податкового законодавств та, безпосередньо, є
фактором здійснення корупційних діянь посадовими особами органів державної податкової та
митної служб України.
Крім того, стратегічним напрямом реформування податкового адміністрування
залишається подальше розширення бази оподаткування шляхом упорядкування застосування
податкових пільг та інших закріплених вилучень, руйнуванням схем ухилення від сплати
податків, а також, залучення до такого оподаткування тіньових оборотів, що дозволить
знизити податковий тиск на платників податків та одночасно збільшити фіскальну
ефективність податкової системи України.
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АСЕАН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: КУРС
НА ПОГЛИБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана)
Анотація. У статті досліджується роль економічної інтеграції країн-членів АСЕАН у
подоланні наслідків глобальної фінансово-економічної кризи.
Ключові слова: економічна інтеграція, АСЕАН, Економічна спільнота АСЕАН.
Аннотация. В статье исследуется роль экономической интеграции стран-членов
АСЕАН в преодолении последствий глобального финансово-экономического кризиса.
111

Ключевые слова: экономическая интеграция, АСЕАН, Экономическое сообщество
АСЕАН.
Summary. The article shows the role of economic integration among countries –members of
ASEAN in overcoming consequences of the global financial crisis.
Key words: economic integration, ASEAN, ASEAN Economic Community.
В умовах загрози нової хвилі глобальної фінансово-економічної кризи особливого
значення набуває аналіз досвіду успішного протиборства з нинішнім світовим економічним
цунамі такого унікального регіонального об’єднання як АСЕАН - Асоціації країн ПівденноСхідної Азії.
Створена у серпні 1976 р. у Бангкоці, АСЕАН за 44 роки свого існування
перетворилась на визнаний гравітаційний центр усіх інтеграційних процесів у Східній Азії.
На своєму 13-му саміті у Сінгапурі (листопад 2007 р.) АСЕАН ухвалила програмний
стратегічний документ-Шлях до Економічної спільноти АСЕАН, який передбачає
трансформацію Асоціації до 2015 р. у стабільний, процвітаючий та конкурентоспроможний
регіон, що функціонує як один ринок, виробнича база і характеризується вільним
переміщенням товарів, послуг, сервісу та кваліфікованої сили.
Слід зазначити, що введення в дію 15 грудня 2008 р. Статуту АСЕАН, після його
ратифікації всіма країнами-членами АСЕАН, стало вирішальним кроком у процесі
поглиблення економічної інтеграції в рамках АСЕАН, розпочався новий етап розвитку
Асоціації як регіональної структури.
Статут фактично перетворює АСЕАН із коаліції із невизначеними правилами гри на
єдину офіційну юридичну одиницю з чітко прописаним регламентом діяльності. Статут також
уперше офіційно визначив цілі та принципи АСЕАН, орієнтацію на її розвиток за моделлю
Євросоюзу.
АСЕАН виступає центром становлення нових форматів інтеграції у Східній Азії та
урізноманітненням всього архітектурного ансамблю східноазіатського регіоналізму. Через
формат АСЕАН плюс три забезпечується розвиток всебічного співробітництва та
інтеграційних зв’язків лідерами Північно-Східної Азії з Китаєм, Японією та Республікою
Корея. За допомогою формату АСЕАН плюс шість (або Східноазіатський саміт) відбувається
формування нової моделі інтеграції країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону.
Країни АСЕАН займають площу 4,5 млн. кв. м і мають населення близько 580 млн.
чол. У 2010 р. обсяг номінального ВВП усіх країн АСЕАН склав 1,8 трлн. дол., що робить
його дев’ятою за розміром економікою у світі і третьою в Азії після КНР та Японії [1].
Глобальна фінансово-економічна криза, що розпочалася у другій половині 2008 р., не
оминула й цього інтеграційного об’єднання. Так, за повідомленням директора Азіатського
банку розвитку Х. Куроди, на початок березня 2009 р. втрати світової економіки досягли
позначки 50 трильйонів доларів США. Регіон Східної Азії опинився серед тих, що найбільше
постраждав. Його втрати досягли 9,6 трлн. дол. США, що дорівнювало обсягу щорічного
сумарного національного продукту. Згідно з висновками фахівців Азіатського банку розвитку,
темпи розвитку Східної Азії з 10,4 % у 2007 р. знизились у 2007 р. до 3,6%. Особливо
відчутним було падіння обсягів експорту з країн Південно-Східної Азії - на 30% у лютому
2009р. порівняно із останнім кварталом 2008р.[2].
У відповідь на зазначені виклики протягом кінця 2008-першої половини 2011 р.р.
країнами АСЕАН інтенсивно розроблялась колективна стратегія протидії світовій фінансовоекономічній кризі та подолання її наслідків. Це відбилось у рішеннях та документах 14-18
самітів АСЕАН. Головною особливістю її антикризової стратегії стало те, що вихід із кризи
здійснювався саме на основі поглиблення економічної інтеграції як у самій асоціації, так і у
форматах її інтеграційних об’єднань із країнами-партнерами у Східній Азії.
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У Заяві лідерів АСЕАН на 14-му саміті “Хартія АСЕАН для народів АСЕАН“
підкреслювалася важливість поглиблення інтеграції в межах Асоціації для підтримання її
гнучкості та відкритості для глобальної регіональної торгівлі [3].
Головним документом 14-го саміту АСЕАН, у якому була опрацьована розгорнута
програма протидії кризі, стала Заява щодо глобальної економічної та фінансової кризи від 1го березня 2009 р., у якій лідери АСЕАН підкреслили необхідність здійснення активної і
рішучої політики в напрямі розвитку ринку та досягнення фінансової стабільності з тим, щоб
забезпечити значне регіональне зростання. В документі були заявлені також рекомендації
щодо розвитку та розширення мікроекономічної політики, яка передбачає фіскальне
стимулювання, покращення умов отримання кредитів, зокрема й для фінансування торгівлі;
запропоновувались заходи, спрямовані на підтримку приватного сектору, особливо малих і
середніх підприємств. В документі наголошувалось на тому, щоб у кожній країні-членові
АСЕАН були впроваджені заходи, спрямовані на стимулювання внутрішнього ринку.
У Заяві підкреслювалось особливе значення скоординованої політики в рамках АСЕАН
на здійснення спільних заходів, що мають забезпечити посилення й зміцнення Асоціації на
регіональному рівні. Заява також проголошувала рішучість країн-членів АСЕАН
розширювати вільне пересування бізнесменів, висококваліфікованих фахівців, талантів,
робочої сили і капіталу.
Головною проблемою, яку проаналізував 15-й саміт АСЕАН, стало розширення і
поглиблення взаємозв’язку, взаємопроникнення як між самими країнами-членами АСЕАН,
так і між Асоціацією та її партнерами у форматах АСЕАН плюс три і АСЕАН плюс шість.
Так, розгляду цього питання присвячено дві заяви саміту - Заява “Розширюючи взаємозв’язок,
посилюючи народи” та Заява лідерів АСЕАН щодо асеановського взаємозв’язку. У першій
заяві визначається, що міжрегіональний взаємозв’язок має слугувати процвітанню країнчленів АСЕАН, забезпечуючи впровадження центральної ролі Асоціації в регіональній
архітектурі, сприяти розбудові Спільноти АСЕАН, яка є конкурентоспроможною й поглиблює
свої зв’язки із Азіатсько-Тихоокеанським регіоном та всім світом, слугує формуванню більш
широкої співпраці в масштабах Східної Азії. Центральними напрямами в забезпеченні
асеановського взаємозв’язку є розвиток транспортної інфраструктури, високих технологій,
комп’ютеризації, правової інфраструктури [4]. Друга заява наголошувала на об’єктивній
необхідності для АСЕАН, через своє географічне положення, виконувати роль центру в
транспортних, інформаційних та телекомунікаційних взаємозв’язках у масштабах усієї
Східної Азії [5].
16-й саміт АСЕАН відбувся в період, коли завдяки успішній реалізації скоординованої
антикризової програми на шляху поглиблення інтеграційних процесів в країнах-членах
АСЕАН та їхніх партнерах у Східній Азії розпочався процес економічного піднесення. Тому
головною темою цього саміту стало опрацювання заходів щодо подальшого поглиблення
економічної інтеграції як у самому АСЕАН, так і у межах усієї Східної Азії.
У ключових документах саміту - Заяві “ На шляху до Спільноти АСЕАН: від бачення
до дії ” та Заяві лідерів АСЕАН щодо сталого піднесення та розвитку-були проаналізовані
основні підсумки розвитку процесів економічної інтеграції в межах АСЕАН та всієї Східної
Азії, накреслені нові завдання на шляху до повного виконання Дорожньої карти розбудови
Спільноти АСЕАН. Головний підсумок 16-го саміту полягав у тому, що він став помітним
кроком у здійсненні колективних зусиль щодо розбудови до 2015 р. Економічної Спільноти
АСЕАН.
Слід зазначити, що починаючи з 1-го січня 2010 р. почала діяти Зона вільної торгівлі
АСЕАН/ ASEAN Free Trade Asia-AFTA/. Найбільш розвинені країни АСЕАНу-АСЕАН-6досягли повної лібералізації 99,6% тарифів, а інші чотири країни - Камбоджа, Лаос, М’янма та
В’єтнам скасували 98,8% тарифів. Обсяг торгівлі між країнами АСЕАН у 2008 р. зріс утричі
порівняно із 2000 р. і сягнув 458 млрд. дол.
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На початку 2010 р. набула чинності Угода АСЕАН про вільну торгівлю з Китаєм та
Південною Кореєю, а також Угода про вільну торгівлю АСЕАН - Австралія-Нова Зеландія.
Окрім того, було введено в дію Угоду про торгівлю товарами між АСЕАН та Індією. Ці кроки
стали основою формування зони вільної торгівлі в рамках усієї Східної Азії.
Про успішний розвиток економічної інтеграції в рамках Східноазіатского регіону
свідчить також факт стійкого зростання внутрішньої регіональної торгівлі за 1980-2008 рр. від
37% до 55 % [6].
Одночасно доля внутрішньо регіональної торгівлі в зоні АСЕАН відносно всього
товарообігу країн, які є її членами, з 1980 по 2008 рр. зросла з 17,9% до 25,4%. За цим
показником Асоціація стабільно знаходиться на третьому місці серед усіх економічних
об’єднань світу та на першому серед угрупувань країн, що розвиваються.
Таблиця 1.
Доля внутрішньорегіональних операцій у сукупному обсязі зовнішньої торгівлі країн
АСЕАН у порівнянні з іншими регіональними угрупованнями (у%) [7].
Періоди
АСЕАН
Меркосур
ЕАФТА
ЕС

1980
17,9
11,1
33,8
62,2

1990
18,8
10,9
37,9
67,6

1995
24,00
19,2
43,1
67,7

2000
24,7
20,3
48,8
67,7

2005
27,2
15,5
46,1
67,4

2007
25,2
15,0
51,3
67,9

2008
25,4
15,4
49,5
67,2

Необхідно також звернути увагу на те, що на період роботи 16-го самміту АСЕАН було
підраховано, що із 124 правових інструментів розбудови Економічної Спільноти АСЕАН було
введено в дію вже 91, що складає 73% усіх правових документів порівняно із 50% у
2002р.[7,14].
Аналізуючи роль АСЕАН у економічному зростанні країн регіону варто відмітити
рішення 18-го його самміту, що відбувся 7-8 травня 2011 р. у Джакарті /Індонезія/. Цей самміт
зосередив свою увагу перш за все на двох важливих взаємопов’язаних проблемах:
По-перше, щодо шляхів подальшого забезпечення виконання Асоціацією своєї
унікальної ролі у Східній Азії як інтеграційного ядра регіону, центру збирання інтересів усіх
провідних гравців регіону та знаходження їхньої гармонізації. У цьому плані були поставлені
конкретні завдання з інтенсифікації роботи відповідних робочих груп, що займаються
розробкою та узгодженням двох паралельних інтеграційних проектів східноазіатської зони
вільної торгівлі/East Asia-CEREA/ на базі форуму АСЕАН плюс 6 [8].
По-друге, принципового значення у даному контексті мало рішення щодо опрацювання
такого програмного документу як “Спільнота АСЕАН у глобальній спільноті націй”, у якому
має бути сформовано бачення ролі АСЕАН як у Східній Азії, так і у масштабах всього
людства у період після 2015 р., тобто після досягнення основних завдань створення
Спільноти АСЕАН [9].
Слід також відмітити, що задля реалізації завдань формування Економічної Спільноти
АСЕАН великий наголос на саміті було зроблено також на необхідності забезпечення
продовольчої, енергетичної та водної безпеки і необхідності розробки та впровадження в
життя відповідних комплексних програм [10].
Не випадково за підсумками останнього, вересневого 2011 р. світового економічного
огляду, який підготовлено Міжнародним валютним фондом, відзначається, що Східна Азія
залишається головним двигуном розвитку світової економіки; сталі й високі темпи зростання
її економіки допомагають також її торговельним партнерам [11, р.84-88].
Отже, підсумовуючи основні результати курсу Асоціації на поглиблення економічної
інтеграції в сучасних умовах, цілком можна погодитися з оцінкою її діяльності, що була дана
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на 18-му саміті, сутність якої полягає в тому, що АСЕАН не лише продемонструвала стійкість
перед обличчям глобальної фінансово-економічної кризи, а й стала частиною двигуна
всесвітнього економічного зростання і, тим самим, значною мірою сприяла подоланню кризи
[12].
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РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник «Повітряне право України» за загальною
редакцією член-кореспондента Національної академії правових наук,
доктора юридичних наук, професора В.В. Костицького
СЕМЧИК В.І.
завідувач відділом Інституту держави і права НАН України,
член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України,
доктор юридичних наук, професор
Навчальний посібник «Повітряне право України» рекомендовано Міністерством
освіти та науки для підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів у юридичних вищих
навчальних закладах. Посібник адаптований до програм Національного авіаційного
університету, має 552 сторінки, ілюстрована малюнками та таблицями, складається з 11
розділів, 5 додатків та глосарію, завершується списком рекомендованої літератури у
кількості 45 назв вітчизняних і зарубіжних авторів, містить перелік наукової та науковопрактичної літератури - 99 джерел.
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Сучасна держава не може залишатися в інформаційному глобалізованому світі
ізольованою. Сьогодні загальноприйнятими світовими тенденціями є створенням єдиного
інформаційного простору, масової культури, світових грошей, функціонуванням
транснаціональних корпорацій, формування системи міжнародних організацій та системи
міжнародно-правового регулювання суспільних відносин, а також загальне визнання
повітряного простору не лише як сфери використання цивільної авіації, але і як об'єкта
контролю у контексті екологічної безпеки. Як на національному, так і на міжнародному
рівні виникають проблеми правового регулювання здійснення господарської діяльності у
галузі авіації, будівництва висотних споруд, функціонування космічної галузі, реалізації
політики щодо охорони і використання природних ресурсів та забезпечення екологічної
безпеки. Сьогодні надзвичайно актуальною є проблема підготовки фахівців у сфері
повітряних відносин - держслужбовців та підприємців авіаційної сфери, членів екіпажу,
працівників митної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ та прикордонного
контролю щодо правового забезпечення їх діяльності. З метою вирішення зазначеної
проблеми вперше в Україні була здійснена спроба створити навчальний посібник із
курсу Повітряне право. Зазначимо, що до цього в Україні не існувало жодного
навчального посібника аналогічного рецензованому.
Оцінюючи колективну роботу з методологічної точки зору, треба перш за все
підкреслити, що рецензована праця «Повітряне право України» за редакцією членкореспондента Національної академії правових наук, доктора юридичних наук, професора В.В.
Костицького базується на фундаментальних законах комплексних правових інститутів
«Авіаційне право» та «Атмосфероохоронне право». На цій основі розвивається нова
авторська концепція повітряного права, як комплексної галузі пра ва, яка входить у
систему екологічного права, поєднує у собі як норми власне екологічної безпеки, так і
норми транспортного, господарського, адміністративного та трудового законодавства.
У першому розділі розкрито поняття предмет, принципи та система повітряного
права України.
Погоджуючись з думкою автора підрозділу 1.1. В.В. Костицького, що в основі
визначення поняття повітряного права мають лежати не тільки предмет, метод правового
регулювання, але й принципи права, а також правовий світогляд та доктринальне бачення
проблематики підтримуємо його точку зору, що повітряне право - це система правових норм,
що регулюють суспільні відносини у сфері охорони і використання повітряного простору і
за своїм місцем у системі права входить до надгалузі «екологічне право». Заслуговує на увагу і
авторське визначення поняття повітряне право України це комплексна галузь права, що
регулює суспільні відносини, які виникають, змінюються і припиняються у зв'язку з
використанням та охороною повітряного простору як частини суверенної території України, а
також його хімічної складової - атмосферного повітря у межах повітряного простору.
Суттєвою позитивною рисою навчального посібника є те що, повітряне право
розглядається авторським колективом не тільки як навчальна дисципліна, а і як напрямок
наукових досліджень.
Враховуючи, що повітряне право як міжнародне, так й внутрішньодержавне, має вже
свою історію, необхідно зазначити, що розвиток повітряного права в країнах світу відбувався
разом з появою цивільної авіації та потребами у використанні повітряного простору. Але
питання правової регламентації використання повітряного простору майже до початку
XX століття мало лише теоретичний характер про що свідчать матеріали викладені у другому
розділі. Доволі цікавим з точки зору загальної концепції навчального посібника є підготовлений
кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Новицькою Н.Б. підрозділ
2.1. в якому здійснено ґрунтовний аналіз запровадження правового регулювання
використання та охорони повітряного простору.
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Третій розділ присвячено визначенню та аналізу джерел повітряного права, до яких
віднесено Конституцію України, закони України, нормативні акти Президента України,
Уряду та центральних органів державної виконавчої влади, законодавство про охорону
атмосферного повітря та міжнародні договори як джерела повітряного права України.
Використання повітряного простору України в рамках правового регулювання
передбачає такий вид діяльності, в процесі якої відбувається переміщення у повітряному
просторі повітряних суден, ракет та інших матеріальних об'єктів. Користувачами
повітряного простору визнаються громадяни та юридичні особи, що наділені у встановленому
порядку правом на здійснення діяльності щодо використання повітряного простору.
Дія Повітряного права України поширюється на всіх користувачів повітряного
простору України в частині, що їх стосується, як на території України, так і за її межами,
якщо закони країни перебування користувача не передбачають іншого. Саме поняттю та
ознакам повітряних правовідносин присвячено розділ 4.
Вдосконалення правового регулювання, підвищення ефективності правових норм є
необхідною умовою здійснення централізованого державного управління у сфері охорони і
використання повітряного простору, функціонування цивільної авіації.
Зміст розділу Державне управління в галузі повітряних правовідносин розкрито
авторським колективом виходячи з сутності державного управління,
його принципів, функцій, системи форм та методів. Основною метою державного
управління у сфері повітряного права визначено забезпечення оптимальної організації і
структурування, створення кваліфікованого персоналу управління, здійснення керівництва,
координації і регулювання процесів, пов'язаних з використанням і охороною повітряного
простору. Заслуговує підтримки також те, що у даному розділі окремо розкрито такі
складові державного управління у сфері повітряних правовідносин, як: державне
управління в галузі використання повітряного простору; державне управління в галузі
цивільної авіації, державне управління в галузі гарантування екологічної безпеки при
використанні повітряного простору.
Доволі оригінальним є виклад матеріалу підрозділу 5.2. Державне управління в
галузі використання повітряного простору (автор - кандидат юридичних наук, старший
науковий співробітник Новицький A.M.). В даному підрозділі через призму ґрунтовного
аналізу нормативно-правових актів, що регламентують діяльність державних органів у
зазначеній сфері розкрито їх повноваження щодо управління використанням повітряного
простору.
Не можемо не відзначити наукову новизну поглядів викладених у розділі 6 Правовий
режим повітряного простору. Суттєвою позитивною рисою даного розділу є те, що
розглядаючи питання правового режиму повітряного простору, відбувається комплексне
сприйняття джерел регулювання, а також самого поняття "повітряний простір". Крім
того поняття повітряний простір аналізується з різних точок зору та, враховуючи подвійний
підхід до розуміння повітряного простору, дається його визначення: повітряний простір це природний ресурс, що відрізняється від інших специфічними характеристиками і становить
частину сфери Землі до висоти 100-110 км, яка знаходиться над сухопутними та водними
поверхнями та вважається одними із видів території. В залежності від юрисдикції, яка
поширена на ту чи іншу частину повітряного простору, саме і визначається його правовий
режим.
Науковий і практичний інтерес становлять і висновки викладені у розділі, присвяченому
правовим основам діяльності цивільної авіації та у розділі присвяченому організації
повітряного руху. Заслуговує на увагу розділ 9 присвячений безпеці та страхуванню
цивільної авіації. Слід зауважити, що питання розглянуте вдало ,з врахуванням останніх
наукових поглядів у даній сфері.
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Десятий розділ Юридична відповідальність за правопорушення у сфері повітряного
права розкрито у дискусійному плані з зазначенням позицій авторів. Авторський
колектив розділу цілком логічно розглядає всі види юридичної відповідальності починаючи
з цивільно-правової та закінчуючи кримінальною. Заслуговує на увагу підрозділ присвячений
дисциплінарній відповідальності (автор - кандидат юридичних наук, доцент Тернавська В.М.)
в якому розглянуто даний вид відповідальності як у сфері охорони і використання повітряного
простору так і функціонування цивільної авіації.
Автори підручника, цілком логічно включили останнім одинадцятим розділом
Міжнародно-правові основи використання та охорони повітряного простору. В даному розділі
розглядаються питання встановлення сутності поняття міжнародно-правового
регулювання використання повітряного простору, роль та повноваження міжнародних
організацій у сфері використання повітряного простору та у сфері охорони атмосферного
повітря. Також у розділі дано загальну характеристику актів міжнародного права як у
галузі використання повітряного простору так і у галузі охорони атмосферного повітря.
Особливу вагу у навчальному посібнику має складений авторським колективом
глосарій, який включає в себе основні поняття та терміни повітряного права.
В загальному ми можемо відзначити, що в навчальному посібнику «Повітряне
право України» норми повітряного права розглядаються як самостійна система, що має
свої специфічні галузеві та міжгалузеві інститути, так як сучасне повітряне право України
покликано визначати правові основи функціонування у нових умовах не тільки цивільної
авіатранспортної системи, а й усієї системи юридичних норм щодо використання повітряного
простору країни. Це прямо пов'язано із підтримкою складових національної безпеки:
політичної, економічної, соціальної, екологічної, а також добробуту громадян
країни. У цьому розумінні зведення змісту повітряного права тільки до підгалузі
або правового інституту транспортного права не розкриває його місця і ролі у системі права
України. З огляду на це в навчальному посібнику акцентується увага на проблемі цілісності
повітряного права. Цілісність права взагалі виступає як принцип його існування.
Загалом можна стверджувати, що автори створили в цілому новий та оригінальний
навчальний посібник «Повітряне право України». У ньому виклад матеріалу відповідає
основним вимогам сьогодення, враховує традиції та реальність, відображає досягнутий
рівень юриспруденції, орієнтує студентів на опанування кращими зразками юридичної
науки і практики, має певне практичне спрямування. Навчальний матеріал у
підручнику має чітке методичне спрямування, що враховує розширення обсягу
позааудиторної підготовки та підвищення ролі самостійної роботи студента, які передбачені
вимогами Болонського процесу. При цьому матеріал підручника подається відповідно
кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Наукова цінність навчального посібника полягає в тому, що робота є комплексним
дослідженням проблеми становлення та розвитку системи повітряного права України як
комплексної галузі права. Практичне значення результатів і висновків роботи полягає в
тому, що вони можуть бути використані студентами та викладачами юридичних й
інших вузів, держслужбовцями та підприємцями авіаційної сфери, членами екіпажу та
пасажирами повітряних суден, працівниками митної служби, органів прокуратури,
внутрішніх справ та прикордонного контролю.
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ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОГОЛОШУЄ
набір до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва
на базі повної вищої освіти
за спеціальністю: 12.00.06.Аграрне право; екологічне право; земельне право;
природоресурсне право.
Перелік документів, необхідних до вступу:
1. Заява.
2. Копія диплому про вищу освіту.
3. Автобіографія.
4. Довідка про стан здоров’я (форма 286).
5. 4 фотокартки розміром 3х4 см.
6. Реферат (обсягом один друкований аркуш) або копії наукових праць за обраною
спеціальністю.
7. Документ про складення іспитів з кандидатського мінімуму (якщо мінімум зданий)
Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою:
01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 4 оф. 8.
Складання вступних іспитів відбудеться:
Перший потік – з 10 по 22 грудня 2011 року;
Другий потік – у березні 2012 року.
Адреса та банківські реквізити Інституту:
01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 4 оф. 8
тел./факс 228-50-12
ЗКПО 25265975, р/р 26007379201 в АБ «Енергобанк», МФО 300272
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ШАНОВНІ АВТОРИ!
Запрошуємо до співробітництва вчених, аспірантів, практичних працівників!
Відповідно до постанови Президії ВАК України №7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». наукові статті
повинні містити такі необхідні елементи:
постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та
практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше аспектів загальної
проблеми, котрим присвячується дана стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Для публікації в журналі приймаються неопубліковані раніше наукові праці в галузі
економіки та права.
Рукопис подається у двох примірниках українською, російською або англійською
мовами.
Текст статті друкується на папері стандартного формату (А4) через 1,5 інтервалу з
дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього і лівого - 2 см, правого – 1 см
Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14 pt в одну колонку без
застосування будь-якого форматування.
Не допускається використання вставок та гіперпосилань.
Рукопис має бути вичитаний, не містити прихованого тексту і тексту, розміченого
кольорами або підкресленнями.
Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.
Бібліографічні посилання подають, уникаючи автонумерації та автоматично
генерованих кінцевих посилань.
Разом з рукописом на папері подається файл на диску формату CD або текст статті
надсилається електронною поштою на е-mail редакції: j_msb@ua.fm або j_msb@ukr.net
На дискe мають бути тільки файли, які стосуються змісту статті.
На етикетці диску необхідно вказати прізвище та ініціали автора/авторів.
Стаття має супроводжуватися довідкою про авторів (вказуються прізвище, ім'я та по
батькові, вчене звання, місце роботи, посада, адреса електронної пошти і контактні телефони).
Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу та за
належність останнього йому особисто.
Редакція зберігає за собою право вносити до тексту редакційні зміни і скорочувати його.
До статті англійською мовою обов'язкова анотація українською.
Звертаємо увагу авторів на таки обовязкови вимоги:
1. Анотація у статті подається українською, російською та англійською мовами.
2. Ключові слова до статті подаються українською, російською та англійською
мовами.
3. Автор підписується на звороті останньої сторінки роздрукованого тексту
статті.
4. Для авторів, які не мають вченого ступеня кандидата наук, необхідно мати дві
рецензії на статтю.
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