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Доктор юридичних наук, професор Ніна Іванівна Титова була одним із найви-
датніших представників науки аграрного та земельного права України. 

Науковий доробок Н. І. Титової налічує більше 230 праць, серед яких 7 індиві-
дуальних та 2 колективні монографії, 1 навчальний, 1 науково-навчальний та 6 
навчально-методичних посібників, розділи в 3 підручниках, велика кількість нау-
кових статей тощо. 

У 1958 р. вчена захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кан-
дидата юридичних наук на тему «Свобода слова громадян СРСР», а в 1980 р. – 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Тео-
ретичні проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності працівни-
ків сільськогосподарських підприємств» [1, с. 76]. 

Під науковим керівництвом Н. І. Титової було підготовлено та захищено 10 кан-
дидатських дисертацій. Вчена підготувала також одного доктора юридичних наук. 

Наукові дослідження Н. І. Титової мали істотне значення для становлення та 
розвитку науки правової охорони природи України (згодом – науки екологічного 
права). Зокрема, вона є автором першого в Україні навчального посібника «Право-
ва охорона природи Української РСР» [2]. У 1973 році Н. І. Титовою було підгото-
влено монографію «Відповідальність за порушення законодавства про охорону 
природи» [3]. Цією монографією, як справедливо зазначав В. Л. Мунтян, було по-
кладено початок подальшим дослідженням питань екологічної відповідальності у 
правовій науці та започатковано Львівську наукову школу в цій галузі [4, с. 75]. 

Починаючи з 70-х років минулого століття Н. І. Титовою у монографічній та 
інших наукових формах послідовно досліджувалися теоретичні проблеми аграрно-
го права. Вчена взяла активну участь у науковій дискусії щодо розуміння суті, змі-
сту та предмета сільськогосподарського (аграрного) права, розробці його загально-
теоретичних засад [5-8]. 

У 1978 році Н. І. Титова опублікувала одну з перших в Україні монографій з 
теорії аграрного права «Материальная ответственность работников сельскохозяйс-
твенных предприятий» [5], де на прикладі інститутів матеріальної відповідальності 
за колгоспним і трудовим законодавством з’ясувала загальні та специфічні особли-
вості сільськогосподарського (аграрного) права як комплексної, інтегрованої та 
спеціалізованої галузі в системі права, розкрила фактори її формування та розвит-
ку; сформулювала його основні теоретичні поняття тощо. У монографії детально 
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проаналізовано процес формування комплексної інтегрованої та спеціалізованої 
галузі сільськогосподарського (аграрного) права; обґрунтовано істотну роль зако-
нодавчої бази для становлення комплексних галузей права; вперше вироблено тео-
ретичний підхід до поняття аграрного права через систему уніфікованих правових 
інститутів колгоспного й трудового права (на прикладі інституту матеріальної від-
повідальності працівників сільськогосподарських підприємств). 

Н. І. Титовою вперше в аграрно-правовій науці було обґрунтовано ідею сіль-
ськогосподарського (аграрного) права не лише як комплексної та інтегрованої, а й 
спеціалізованої галузі права [5-8]. За переконанням вченої, правова спеціалізація та 
інтеграція сільського господарства мала особливо глибокі корені, оскільки базува-
лася не лише на галузевій структурі господарства, але й на суттєвих особливостях 
самого сільськогосподарського виробництва [5, с. 72]. Як справедливо відзначала 
Н. І. Титова, інтеграція та спеціалізація правового регулювання – це не два послі-
довні процеси, а складний, багатогранний, єдиний процес, оскільки спеціалізація 
правового регулювання може поєднуватися із сумою органічно перероблених 
складових частин, що є в сукупності новим цілісним утворенням [5, с. 138]. 

У монографії «Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты)» 
(1989 рік) [9]. Н. І. Титовою обґрунтовано розуміння предмета, змісту та процесу фор-
мування галузі аграрного права, в тому числі з’ясовано структуру та предметну специ-
фіку аграрних відносин. У цій роботі автором вперше в аграрно-правовій науці земе-
льні відносини, що є основною складовою аграрних відносин, розглядаються в органі-
чній цілісності з трудовими як сукупні земельно-трудові відносини. У монографії на-
ведено специфічні риси земель сільськогосподарського призначення як об'єкта право-
вої регламентації та розглянуто істотні особливості сільськогосподарської праці [1, 
с. 76], а головне – розкрито роль сільськогосподарського (аграрного) права в регламен-
тації земельних та трудових відносин як базових у системі аграрних відносин [9].  

У працях вченої ґрунтовно з’ясовано поняття предмета аграрного права, його 
систему і структуру [5-6; 9]. При дослідженні предмета сільськогосподарського (аг-
рарного) права Н. І. Титовою доведено, що в силу різноманітності суспільних відно-
син, які складаються в сільському господарстві, аграрне право не зможе охопити 
своїм єдиним правовим регулюванням усі ці відносини, а тому воно повинно обме-
житися сферою виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств і об’єднань, адже саме тут враховується специфіка сільського господарства [5, 
с. 119, 144]. Як справедливо відзначала Н. І. Титова, внутрішню спільність сільсько-
господарському праву надає його єдина спрямованість на закріплення правового 
режиму виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств [6]. 

У працях Н. І. Титової розроблено оригінальну наукову концепцію взаємо-
зв’язку земельних і трудових відносин у сільському господарстві. Вченою доведе-
но, що трудові відносини «складають суть виробничої діяльності всіх сільськогос-
подарських підприємств» [5, с. 119]. Як зазначала Н. І. Титова, при правовому ре-
гулюванні трудових відносин працівників сільськогосподарських підприємств 
необхідно враховувати їх органічний зв’язок із використанням землі (інших 
об’єктів природи) як основних засобів виробничо-господарської діяльності [10, 
с. 100]. Тому автор правомірно виділяла із загальної маси трудових відносин лише 
ті, зміст яких включає елементи природовикористання (насамперед, використання 
земель). Саме такі трудові відносини не лише входять у структуру предмета аграр-
ного права, «але й складають його ядро, першооснову» [9, с. 146]. 

Н. І. Титовою введено в науковий обіг поняття «землевикористання», яке істо-
тно відрізняється від поняття «землекористування». Останнє, за переконанням 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
НАУКОВА СПАДЩИНА ПРОФЕСОРА Н.І. ТИТОВОЇ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ 6 

вченої, повинно означати один з елементів права земельної власності, в той час як 
«землевикористання» – це трудовий процес по використанню природних властиво-
стей родючості земель [9, с. 4-5, 24; 10, с. 100]. 

Оскільки праця в сільському господарстві – це органічне використання природ-
них якостей землі в процесі виробничої сільськогосподарської діяльності, то тут 
трудові відносини, як відзначала Н. І. Титова, «є, по суті, складними земельно-
трудовими чи еколого-трудовими відносинами… У такій якості вони в однаковій 
мірі характерні як для колгоспів, так і для радгоспів, інших сільськогосподарських 
підприємств, незалежно від форми власності, що лежить в їх основі» [9, с. 149; 11, 
с. 7]. У зв’язку з цим, вченою обґрунтовано висновок про те, що правове регулюван-
ня трудових відносин працівників сільськогосподарських підприємств повинно стати 
головним змістом норм сільськогосподарського (аграрного) права [10, с. 103]. 

Особливе значення серед наукових досліджень Н. І. Титової мають роботи, при-
свячені дослідженню нового правового інституту аграрного права України – інститу-
ту фермерського господарства [12-18]. Вчена є автором двох монографій, присвяче-
них правовому статусу фермерських господарств: «Фермер і закон» (1996 рік) [12], 
«Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді» (1998 рік) [13], 
а також багатьох наукових статей, в яких на основі аналізу чинного законодавства 
України та практики його застосування визначено поняття фермерського господарс-
тва, сформульовано його юридичні ознаки як специфічного аграрного суб’єкта, про-
аналізовано його правовий статус, досліджено правові проблеми землевикористання 
та права власності фермерських господарств, основні засади їх створення, функціо-
нування, припинення діяльності, проблеми фермерської кооперації тощо. 

На основі ґрунтовного аналізу правового регулювання діяльності фермерських 
господарств Н. І. Титовою обґрунтовано ряд істотних пропозицій щодо вдоскона-
лення законодавчої регламентації фермерських відносин. Це, зокрема, стосується 
необхідності чіткого законодавчого закріплення поняття та юридичних ознак фер-
мерського господарства [19], адекватної правової регламентації відносин власності 
на землі та майно у фермерських господарствах шляхом зміцнення прав фермерів 
як приватних власників [13, с. 5], детальної правової регламентації трудових відно-
син у фермерських господарствах [12, с. 63-67; 13, с. 84-89], державної підтримки 
фермерства в Україні [12-13] тощо. 

Під керівництвом вченої було підготовлено і захищено три кандидатські дисе-
ртації, присвячені проблемам правового регулювання діяльності фермерських гос-
подарств, та започатковано Львівську наукову школу правових засад фермерства 
[20, с. 539]. 

Поряд із дослідженням правових проблем розвитку фермерства в Україні, у 
працях вченої також аналізувалося правове становище інших аграрних суб’єктів, 
зокрема, сільськогосподарських кооперативів [21-24]. Н. І. Титовою ще з 1991 року 
обґрунтовувалася необхідність прийняття Закону України «Про сільськогосподар-
ську кооперацію» [21, с. 20-22; 11, с. 8]. Вже тоді автором висувалися наукові про-
позиції щодо доцільності виділення поряд із виробничими та споживчими коопера-
тивами третього типу кооперативів – у сфері послуг [21, с. 20]. 

Актуальними й на сьогодні залишаються наукові пропозиції вченої щодо вдо-
сконалення правового регулювання членських відносин у сільськогосподарських 
кооперативах. У працях Н. І. Титової неодноразово підкреслювалась необхідність 
детальної регламентації у Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» 
правового статусу та, зокрема, специфічних земельних, трудових, майнових та 
інших прав членів сільськогосподарських кооперативів [23]. 
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Професором Н. І. Титовою всебічно досліджені питання соціального статусу 
селянства та проблеми державного забезпечення соціально-економічних умов жит-
тя і праці селянина [23-27], чим було започатковано новий напрям наукових дослі-
джень у системі вітчизняної аграрно-правової науки. 

У працях вченої обґрунтовано високу загально соціальну роль селянства в су-
спільстві [25-26]. У зв’язку з цим, Н. І. Титовою зроблено висновок про необхід-
ність відповідного віддзеркалення такої ролі селянства у державній політиці щодо 
нього та забезпечення його правового статусу. На основі теоретичного аналізу 
чинних нормативно-правових актів аграрного законодавства, що приймаються за 
суб’єктним принципом, вченою послідовно доведено необхідність чіткого законо-
давчого закріплення спеціалізованих прав членів аграрних структур та їх держав-
них гарантій [25-26; 23]. 

Важливе значення мають праці професора Н. І. Титової, присвячені дослі-
дженню проблем розвитку аграрного законодавства. Ще в 1980-х роках вченою в 
монографічній та інших формах ґрунтовно проаналізовано системоутворюючі фак-
тори сільськогосподарського (аграрного) законодавства, досліджено його структу-
ру та особливості формування, а також значення для становлення однойменної 
галузі права [5-7; 9; 28]. 

Н. І. Титовою розроблено теоретичні основи сучасного аграрного законодавст-
ва України, сформульовано його основні принципи та конституційні засади, роз-
крито напрями розвитку та вдосконалення в умовах аграрної реформи в Україні, 
перспективи майбутньої кодифікації [11; 29]. 

Автором ще задовго до прийняття Конституції України були чітко сформульовані 
конституційні засади аграрного законодавства [11, с. 6]. Як зазначала Н. І. Титова, 
«сучасне аграрне законодавство повинно ґрунтуватися на таких конституційних заса-
дах: 1) пріоритетність сільського господарства в системі всіх галузей господарства; 
2) державна підтримка сільського господарства; 3) державно-правова охорона земель 
сільськогосподарського призначення; 4) визнання сільськогосподарської праці як най-
престижнішої в суспільстві та забезпечення її стимулювання; 5) рівність усіх організа-
ційних форм ведення сільського господарства; вільний їх вибір» [11, с. 6]. 

Велику увагу вчена приділяла проблемам майбутньої кодифікації аграрного 
законодавства України [11; 25-26; 29]. Н. І. Титовою було висунуто та обґрунтова-
но ідею кодифікації аграрного законодавства шляхом прийняття Основ аграрного 
законодавства України [11, с. 7-8; 29, с. 38-39]. Вченою визначено коло суспільних 
відносин, які доцільно врегулювати таким кодифікованим актом [11, с. 7-8]. При-
йняття Основ аграрного законодавства України, на думку автора, мало би дуже 
важливе значення як для підвищення ефективності правового регулювання суспі-
льних відносин в аграрному секторі економіки, так і для полегшення правозастосо-
вної діяльності в цій сфері [11, с. 7-8]. 

У наукових роботах вченої аналізувалися також правові проблеми розвитку 
земельного законодавства. Автором сформульовано принципові засади основного 
кодифікованого акта земельного законодавства, розкрито його структуру, зміст та 
межі правового регулювання [30-31]. 

Особливо важливою є наукова ідея Н. І. Титової, яка вперше була висловлена 
ще в 1970 році, про доцільність прийняття кодифікованого акта земельного зако-
нодавства у формі Кодексу законів про землю [31] (а не Земельного кодексу). Зго-
дом вченою, виходячи з наукового розмежування понять «земля» та «землі», було 
обґрунтовано теоретичне положення про необхідність розробки Кодексу законів 
про землі [31, с. 69]. 
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Н. І. Титовою досліджено особливості земель як специфічного об’єкта право-
вої регламентації, та, на цій основі, зроблено висновок про необхідність розуміння 
права власності на землі як об’єкт, що не створюється працею людини, а є резуль-
татом багатовікового еволюційного розвитку природи і має загальнолюдське над-
бання, як особливої й самостійної юридичної категорії [32, с. 13]. Фундаментальне 
значення з цього приводу мають наукові поняття земель та земель сільськогоспо-
дарського призначення як особливого об’єкта правової регламентації, сформульо-
вані у працях Н. І. Титової [30, с. 68-73; 32, с. 10-15; 33, с. 135-139]. За переконан-
ням вченої, в основному земельному законі України необхідно провести диферен-
ціацію понять «сільськогосподарські землі» і «землі для потреб сільського госпо-
дарства» (ширшого за змістом), а також визначити поняття «земельної ділянки» 
диференційовано стосовно різних категорій земель [30, с. 70]. 

У працях Н. І. Титової проаналізовані також відносини земельної власності, 
земельно-орендні правовідносини, особливості земель як об’єкта цих відносин, 
проблеми паювання земель тощо [13, 32-33]. 

Особливе значення серед наукових досліджень правового регулювання земе-
льних відносин має підготовка та видання під керівництвом вченої науково-
навчального посібника «Землі сільськогосподарського призначення: права грома-
дян України» (2005 рік) [27], де ґрунтовно проаналізовано поняття, особливості та 
склад земель сільськогосподарського призначення, їх правовий режим, відносини 
власності та оренди щодо земель сільськогосподарського призначення, земельні 
права селян, форми їх реалізації та захисту тощо. Ця праця мала науково-
новаторський характер і вносила ряд новітніх пропозицій щодо піднесення соціа-
льної ролі селянства у суспільстві. Авторами книги глибоко проаналізовано різні 
організаційно-правові форми реалізації селянами України їхніх земельних прав за 
умов здійснення земельної та аграрної реформи. 

Поряд із науковою діяльністю вчена брала активну участь у підготовці та ре-
цензуванні підручників, навчальних посібників з аграрного та земельного права. 
Зокрема, Н. І. Титова є співавтором підручника «Земельне право України», видано-
го в 2004 році за редакцією доктора юридичних наук, професора М. В. Шульги 
[34], підручника «Аграрне право України», виданого в 2004 році за редакцією док-
тора юридичних наук, професора О. О. Погрібного [35], практикуму з аграрного 
права, виданого в 2001 році за редакцією доктора юридичних наук, професора 
В. З. Янчука [36]. 

Науковий доробок професора, доктора юридичних наук Н. І. Титової широко 
використовується у науковій і навчальній роботі та є фундаментальною основою для 
подальшого розвитку науки аграрного, земельного і екологічного права України. 
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Ніні Іванівні Титової я був представлений професором Янчуком В.З. на науко-
во-практичній конференції, присвяченої проблемам права кооперативної власності, 
яка проводилась у м. Києві в 1976 році Укоопсоюзом та Інститутом держави і пра-
ва Академії наук Української РСР. У свою чергу Ніна Іванівна познайомила мене зі 
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своєю аспіранткою Кравченко Світланою Миколаївною, яка у наступному стала 
доктором юридичних наук, професором, широко визнаною і талановитою дослід-
ницею еколого-правових відносин під піклуванням та керівництвом професора 
Титової Н.І. 

Навіть тепер, після багатьох років, що минули після нашого знайомства, мені 
трудно пояснити феномен надзвичайно доброзичливого ставлення Ніни Іванівни 
до мене. Думаю, що підставою для такого увічливого відношення до моєї персони 
була природна людяність Ніни Іванівни та її багаторічна дружба з моїм науковим 
керівником, професором Іваном Омеляновичем Середою. 

При усій її суворій вимогливості до людських стосунків та науковій строгості 
до молодих дослідників, вона завжди відносилась до мене з поважливе інтелігент-
ною м’якістю. Це проявлялось у чисельних відгуках і поширених рецензіях на мої 
скромні наукові праці в рукописах та публікації у наукових виданнях, а інколи і в 
особистих листах. Я завжди їх очікував з величезним трепетом, і навіть зі страхом 
тому, що це були критичні зауваження та безперечні висновки самої Ніни Іванівні, 
з якими не можна було не погодитись чи залишити без уваги. І хоча я безпосеред-
ньо не працював під керівництвом професора Титової Н.І., я вважаю її однією зі 
своїх вчителів. 

Коло науково-дослідницьких інтересів Ніни Іванівни Титової було надто ши-
рокою. Вона з однаковою науковою зацікавленістю досліджувала актуальні про-
блеми аграрного, земельного й екологічного права та суміжних з ними правових 
галузей. Після завершення навчання на юридичному факультеті Львівського уні-
верситету в 1951 році з відзнакою, Ніна Іванівна поступила в аспірантуру на кафе-
дру теорії держави і права рідного університету. У 1958 році успішно захистила 
кандидатську дисертацію в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка з теорії 
права, присвяченої проблемі свободи слова громадян СРСР. На нашу думку, для 
фахівця з теорії права авторитетної наукової школи професора Недбайло П.О. не 
був складним перехід до дослідження конкретних галузевих правових проблем. 

Широко відомі наукові дослідження професора Титової Н.І. в галузі сільсько-
господарського, з згодом – аграрного права. До них перш за все слід віднести нау-
кову працю «Материальная ответственность работников сельскохозяйственных 
предприятий». – М.: Юридическая литература, 1978. – 152 с., у якій вона впевнено 
доводила у той час необхідність формування комплексної галузі сільськогосподар-
ського права. У 1980 році Н.І. Титова успішно захистила докторську дисертацію на 
тему «Теоретические проблемы правового регулирования материальной ответст-
венности работников сельскохозяйственных предприятий» у Вченій раді Інституту 
держави і права АН УРСР і одержала наукову ступень доктора юридичних наук. 

Наступною науковою працею Н.І. Титової у той період в сфері дослідження аг-
рарних відносин була «Продовольственная проблема: земля и труд (правовые аспек-
ты). – Львов: «Вища школа», 1989. – 182 с. Як зазначав один із засновників сільсько-
господарського, а згодом – аграрного права, професор М.І. Козир у зазначеній над-
звичайно змістовній монографії професор Титова Н.І. стояла у витоків формування 
аграрного права і внесла вагомий внесок у розвиток теорії аграрного права. 

Безумовно, надзвичайно вагомим є внесок доктора юридичних наук, професо-
ра, завідувача кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського 
національного університету Титової Н.І. в сучасне «Аграрне право України» в пе-
ріод розвитку аграрного законодавства і права в незалежній українській державі. 
До її досі неперевершених досліджень цього періоду відносяться «Фермер і закон». 
– Львів, 1996. – 126 с. та «Фермерство в Україні: основні правові засади». – Львів, 
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1998. – 184 с. А у наукових публікаціях – «Аграрне законодавство України» // Пра-
во України. – 1995. – № 1. – С. 6–9; «Принципи аграрного законодавства України 
та їх законодавче закріплення» // Проблеми утвердження правової держави і захис-
ту прав людини в Україні – Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – Вип. 33. – Львів: 
1996. – С. 38-39; «Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та 
проблеми законодавчого забезпечення» // Право України. – 2000. – № 2. – С. 25–27 
та багатьох інших періодичних фахових виданнях нею розроблені теоретичні заса-
ди кодифікації сучасного аграрного законодавства, сформульовані його основні 
принципи та напрями подальшого розвитку і вдосконалення. 

Професор Титова Н.І. своїм життєвим кредом вважала утвердження соціально-
го та правового статусу селянина в суспільстві. Вона, зокрема, писала про те, що за 
умов побудови правової держави людина та її права стають епіцентром суспільних 
відносин. Це стосується всіх верств населення. Проте найбільшою є криза в систе-
мі реального захисту прав селян. Оскільки селянство у всьому світі є тією структу-
рною детермінантою, від якої залежить добробут суспільства, держава повинна 
дбати про піднесення соціального статусу селянина в суспільстві. Вона мала право 
на такі твердження тому, що добре знала колгоспне життя селянства. 

Не менш значущими і досі витребуваними є наукові дослідження Ніни Іванів-
ни Титової проблем земельного законодавства і права. Так, під час обговорення та 
розгляду проекту Земельного кодексу Української РСР у 1970 році нею було по-
ставлено слушне питання – «Земельний кодекс» чи «Кодекс законів про землю»? // 
Радянське право. – 1970. – № 2. – С. 64-65. Професор Титова Н.І. доклала чимало 
зусиль щодо розробки та впровадження концептуальних засад чинного Земельного 
кодексу України, прийнятого 25 жовтня 2001 року. Про це свідчать її принципові 
пропозиції та аргументовані рекомендації, викладені у статті «До концепції нового 
основного земельного закону України» // Право України. – 2000. – № 4. – С. 68-73. 

Однак найбільш відомою науковою працею, без посилання на яке досі не оминає 
ні одно дисертаційне дослідження чи монографічне видання за відповідною спеціаль-
ністю, є науково-навчальний посібник «Землі сільськогосподарського призначення: 
права громадян України» за редакцією доктора юридичних наук, професора Н.І. Тито-
вої. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с. До речи, автор цих строк мав честь виступити в якості 
рецензента зазначеного видання, опублікованого в журналі «Право України», 2005, № 
11. – С. 156-158, за що неодноразово одержував від керівника авторського колективу 
письмові й усні подяки при листуванні та особистих зустрічах. 

Проте, на наш погляд, найвагоміший внесок професором Титовою Н.І. впрова-
джений у становлення та розвиток вітчизняного природоохоронного права. Як 
вірно зазначають Я. Гаєцька-Колотило і Т. Жиравецький у спільній статті, присвя-
ченій пам’яті свого вчителя професора Н.І. Титової, вже у 1965 році з-під пера 
вченої виходить перший в УРСР навчальний посібник «Правова охорона природи 
Української РСР»: курс лекцій для студентів юридичного факультету Львівського 
університету. – Львів, 1965. – 129 с. Дійсно «це була одна із перших авторитетно 
озвучених наукових позицій щодо необхідності охорони природи». У той час ще 
навіть згадки не було про екологічні відносини та екологічне право, а у природно-
ресурсовому законодавстві лише фрагментарно закріплювались вимоги щодо охо-
рони окремих природних об’єктів. Слід зазначити, що постановка Ніною Іванівною 
на порядок денний природоохоронного права відбулося, по-суті, одночасно з вису-
ванням професором Казанцевим М.Д. ідеї про формування інтегрованої галузі 
природноресурсового права (Вестник Московского университета. Сер. Право, 
1965. – № 2. – С. 13-20). 
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Справжньою науковою подією стало видання Ніною Іванівною Титовою мо-
нографії «Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи». – 
Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1973. – 220 с. Висока оцінка цій рідкісній на той 
час україномовній науковій праці висловлена «патріархом» радянської та українсь-
кої природоохоронної школи права професором Мунтяном В.Л. При усій неодно-
значності твердження авторки монографічного дослідження щодо становлення та 
застосування еколого-правової відповідальності, зазначена робота досі залишаєть-
ся однією з найбільш цитованих науковцями. 

Безспірним є те, що доктор юридичних наук, професор Титова Н.І. є широко 
визнаною засновницею Львівської аграрно-земельної правової школи та однією із 
засновниць вітчизняної еколого-правової наукової школи. Наукова спадщина не-
втомної Ніни Іванівни складає понад 230 опублікованих наукових робіт, з яких сім 
індивідуальних та дві колективні монографії. Крім цього вона є співавтором та 
співредактором багатьох підручників і навчальних посібників з аграрного, земель-
ного та екологічного права для студентів вищих юридичних начальних закладів. 

За багаторічний період викладацької та наукової роботи у Львівському універ-
ситеті професор Титова Н.І. підготувала одного доктора юридичних наук, якою 
була світлої пам’яті Світлана Миколаївна Кравченко, – справжня гордість Ніни 
Іванівни, та 15 кандидатів юридичних наук, які продовжують дослідження актуа-
льних наукових проблем з аграрного, земельного та екологічного права. Ними є 
І. А. Войтюк, Н. О. Багай, М. Я. Ващишин, Я. З. Гаєцька-Колотило, М. С. Долинсь-
ка, Н.В. Ільків, Л. В. Логуш, В. І. Федорович та інші відомі представники Львівсь-
кої правової школи, які успішно продовжують і розвивають наукові традиції, за-
кладені їх вчителем Ніною Іванівною Титовою. 

Моя остання зустріч з Ніною Іванівною відбулася в м. Києві на засіданні Вче-
ної ради Інституту держави і права НАН України під час захисту кандидатських 
дисертацій нашими здобувачами Гавриш Н.С. та Пащенком О. М. Ніна Іванівна 
добре характеризувала і багато розповідала про дослідження і наукові здобутки 
своїх аспірантів та здобувачів. Тепер я думаю, що мабуть вона вже тоді усвідом-
лювала, що буде мати продовження в свої вдячних учнях. 

 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА 
ТИТОВОЇ НІНИ ІВАНІВНИ 
Ковальчук Тетяна Григорівна 
кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри екологічного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Як справедливо зазначається в спеціальній літературі, характерною ознакою 
сучасних наукових досліджень є правонаступність у розвитку наукових ідей, по-
глядів, думок, висновків, рекомендацій, які були висловлені, обґрунтовані вченими 
в теорії радянського земельного права [1, с. 60]. До таких вчених належить профе-
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сор Титова Ніна Іванівна, яка стояла у витоків дослідження, зокрема, таких право-
вих категорій як «землі сільськогосподарського призначення» та «правовий режим 
земель сільськогосподарського призначення». 

Так, аналізуючи зміст поняття землі сільськогосподарського призначення, 
вчена звертала увагу на необхідність уточнення законодавчого визначення цієї 
правової категорії, яка б реально відображала їх суспільну цінність. Оскільки, 
згідно ст. 22 Земельного кодексу України (2001 р.), землями сільськогосподарсь-
кого призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної 
діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені 
для цих цілей, на думку Ніни Іванівни, терміни «надаватися» та «призначатися» 
за їхньою адміністративно-правової суттю самі по собі не випливають із природ-
них властивостей земель сільськогосподарського призначення, не є об’єктивною 
характеристикою цих земель, а тому вони не відображають їхньої головної при-
родної сутності – бути основним засобом виробництва продукції сільського гос-
подарства [2, c. 11]. 

Виходячи з цього вчена пропонувала змінити назву цієї категорії земель: за-
мість земель сільськогосподарського призначення законодавчо закріпити термін 
сільськогосподарські землі, під якими пропонувала розуміти «найбільш суспільно 
цінну категорію земель, які за природними властивостями ґрунтів  

(родючість) здатні бути основним засобом для вирощування сільськогосподар-
ських культур (зерна, овочів тощо) за умов їхнього раціонального використання, а 
також для ведення тваринництва та інших сільськогосподарських галузей» [2, 
c. 11]. Зазначені ідеї професора Титової Ніни Іванівни знайшли своє відображення 
в підручнику Земельне право України за редакцією проф. Носіка В. В. [3, с. 325-
355] та зберігають свою актуальність і в умовах сьогодення. 

Як відомо, в теорії земельного права правовий режим земель сільськогоспо-
дарського призначення розглядається через призму установленого чинним законо-
давством порядку, який визначає поведінку суб’єктів земельних правовідносин до 
земель сільськогосподарського призначення, що виконують екологічну, економіч-
ну, соціальну, рекреаційну та інші функції, як об’єкта права власності, користуван-
ня, управління, відтворення та охорони. Однак, заслуговує на увагу і позиція проф. 
Титової Н. І., яка, досліджуючи зазначене поняття, дійшла висновку, що «для по-
няття змісту правового режиму важливий не лише особливий порядок правового 
регулювання, а й його наслідки. Тому, якщо йдеться про земельний правовий ре-
жим, то це – наслідок правового регулювання суспільних земельних відносин на 
основі врахування природних і соціальних особливостей земель (як їхнього 
об’єкту), що забезпечує інтереси суб’єктів цих відносин та спеціальний порядок 
використання цих земель» [4, с. 65; 5, с. 252]. 

Досліджуючи особливості правового режиму земель сільськогосподарського 
призначення, проф. Титова Н. І. однією з перших звернула увагу на їх «базову 
роль у виникненні не лише земельних, а й трудових та майнових відносин аграр-
них суб’єктів, що є основою вирішення проблем продовольчої безпеки країни» 
[4, с. 65]; виділила таку істотну особливість правового режиму земель сільсько-
господарського призначення як « встановлення спеціального правового режиму 
для особливо цінних земель та визнання об’єктом особливої охорони ґрунтів» [4, 
с. 73]. До особливостей правового режиму земель сільськогосподарського при-
значення вчена віднесла такий принцип сільськогосподарського землекористу-
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вання як раціональність, зазначаючи при цьому, що як «приватний власник, так і 
орендар сільськогосподарських земель не можуть керуватися лише особистою 
потребою одержання найбільшого доходу від цих земель, а мають додержуватись 
правил їх посиленої правової охорони, яка є складовою поняття раціональності 
сільськогосподарського землекористування» [4, с. 72-73]. Під раціональністю 
землевикористання вчена пропонувала розуміти не стільки максимальну еконо-
мічну ефективність, скільки наукову обґрунтованість і найбільшу доцільність 
використання найціннішої категорії земель з одночасним дотриманням екологіч-
них правил їх охорони [4, с. 73]. 

Ігнорування зазначених підходів в процесі проведення аграрної та земельної 
реформ в Україні призвели, зокрема, до деградації земель, у тому числі земель 
сільськогосподарського призначення на всій території України. Відтак, надзвичай-
но актуальними є сьогодні висновки проф. Титової Ніни Іванівни, які були зробле-
ні ще 11 років назад про те, що земельну та аграрну реформи слід було розпочина-
ти з вироблення їхньої чіткої наукової бази, встановлення еволюційних етапів їх-
ньої реалізації, з врахуванням не лише економічних, а й екологічних та соціальних 
засад [2, с. 23]. 

В умовах європейського вибору нашої держави, прийняття Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020» (2015 р.), сучасне правове регулювання у сфері вико-
ристання та охорони земель, у тому числі сільськогосподарських земель має 
здійснюватись на основі принципів державної екологічної та земельної політики, 
визначених в Законах України Про охорону навколишнього природного середо-
вища (1991 р.) (ст. 3), Про охорону земель (2003 р.) (ст. 3), Земельному кодексі 
України (ст. 5), зокрема: забезпечення охорони земель як основного національно-
го багатства Українського народу; пріоритету вимог екологічної безпеки у вико-
ристанні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу 
виробництва. 
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Справжня юридична наука розвивається і стає витребуваною у суспільстві і 
державі як продуктивна сила лише тоді, коли вона спирається на досягнення і здо-
бутки попередників, які у різні історичні періоди чи епохи висловлювали свої ідеї, 
висували гіпотези, формулювали положення, обґрунтовували висновки, на основі 
яких розроблялись правові механізми регулювання суспільних відносин у тій чи 
іншій сфері людського буття. 

Не є виключенням з такого еволюційного процесу юридичної науки сучасні 
доктрини земельного, аграрного, природоресурсного, екологічного права, які істо-
рично зародились, розвивались і сформувались у різних суспільно-економічних 
формаціях і державах на території України у самостійні державно-правові явища. 
Нині у рамках цих доктрин відбувається науковий пошук з вирішення проблем і 
питань, які постали перед Україною у цей складний період розбудови державності 
і захисту здобутої Українським народом Незалежності. Моніторинг монографій, 
дисертацій, фахових журналів, збірників тез конференцій та інших форумів пока-
зує, що правонаступність є однією з характерних ознак сучасних наукових дослі-
джень у сфері земельного, аграрного, природо ресурсного, екологічного права. 

У когорті видатних вчених і неординарних постатей української науки земельно-
го, сільськогосподарського, аграрного, екологічного права радянської епохи і сучасно-
го періоду суспільного розвитку в Україні особливо вирізняється наш Вчитель, профе-
сор Ніна Іванівна Титова, наукові ідеї, гіпотези, передбачення, прогнози, висновки, 
твердження, рекомендації якої завжди розбурхували свідомість небайдужої до про-
блем села, селян, землі, природи наукової спільності своєю новизною, актуальністю, 
оригінальністю, ґрунтовністю, аргументованістю і спонукали до подальшого вивчення, 
аналізу і дослідження теоретичних і прикладних правових проблем земельного і агра-
рного законодавства і права, використання і охорони сільськогосподарських земель, 
інших природних ресурсів, правового статусу селян, продовольчої безпеки, соціально-
го захисту працівників села, організаційно-правових форм сільськогосподарської дія-
льності, юридичної відповідальності, соціального розвитку села тощо. 

Наукова спадщина Н. І. Титової є методологічною основою для проведення су-
часних досліджень у пошуку відповідей на виклики, які постали перед Україною щодо 
завершення земельної і аграрної реформ, мораторію на розпайовані землі колективних 
сільськогосподарських підприємств, правового статусу селян, використання сільсько-
господарських земель, зайнятості у сільському господарстві, стабілізації демографічної 
ситуації в українських селах, продовольчої безпеки, розвитку фермерства тощо. 

Серед наукових теорій Н. І. Титової особливо вирізняється концепція викорис-
тання сільськогосподарських земель, яка проходить червоною ниткою через зміст 
переважної більшості її наукових праць, і на якій, на думку вченої, має вибудову-
ватись механізм правового регулювання земельних і аграрних відносин у сільсько-
му господарстві і соціальній сфері села у сучасних умовах. 
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Філософія сільськогосподарського використання земель базується на методоло-
гічних засадах використання землі як об’єкта природи з верхнім родючим шаром 
грунту, що є головним засобом виробництва у сільському господарстві, а також зем-
лі як територіального простору соціального розвитку села, у органічному поєднанні з 
використанням людської праці селян, які повинні мати особливий правовий статус у 
суспільстві аби можна було забезпечувати прогресивний економічний розвиток сіль-
ського господарства і економіки країни, стабільне продовольче забезпечення, якісне 
життєве середовище сільського населення, збереження і розвиток національних тра-
дицій, звичаїв, духовності, інтелектуального потенціалу для нинішній і прийдешніх 
поколінь Українського народу на власній землі і за власними законами. 

Вивчення і аналіз наукової спадщини Н. І. Титової дозволяє окреслити осново-
положні постулати названої наукової теорії професора, які допомагають зрозуміти 
юридичну сутність концепції сільськогосподарського земле використання, а саме: 

– вектор земельної і аграрної реформи має бути переведений на забезпечення 
реалізації гарантованих конституцією прав і свобод людини, життя і здоров'я якої у 
правовій державі є найвищою соціальною цінністю, і тому держава зобов’язана не 
лише декларувати, а й утверджувати для селян всі конституційні права і свободи, 
серед яких насамперед має бути право на землі сільськогосподарського призначення; 

– земельні і соціальні права селян мають бути органічно поєднані; 
– ефективність функціонування агропромислового комплексу в умовах зміни 

форм власності на землю, майно, майнові комплекси, організаційно-правових фор-
ми використання сільськогосподарських земель потребує реального забезпечення 
прав селян як: а) громадян України; б) землевикористувачів; в) аграрних підприєм-
ців; г) носіїв найкращих соціальних та моральних традицій суспільства; 

– основним суб’єктом у земельних і аграрних відносинах має бути не сільсько-
господарські товаровиробники різних організаційно-правових форм, а селянин; 

– реальне забезпечення прав селян на землі сільськогосподарського призна-
чення не може обмежуватись формальним вираженням права власності чи права 
користування земельними ділянками, а й фактичними можливостями їх раціональ-
ного використання, вести товарне сільське господарство; 

– поняття «право землекористування» і поняття «земле використання» як юри-
дичні категорії не є тотожними; 

– селяни як громадяни України повинні мати пріоритетний і найбільший обсяг 
земельної правоздатності стосовно земель сільськогосподарського призначення; 

– особливий правовий статус селян має визначатись з огляду на такі чинники, 
як: постійне проживання у сільській місцевості; види трудової чи професійної дія-
льності у галузях сільськогосподарського виробництва; 

– право землевикористання селян має бути первинним по відношенню до ви-
користання сільськогосподарських земель юридичних осіб; 

– селяни мають стати основними суб’єктами права власності на землі сільсь-
когосподарського призначення, які є основою для здійснення ними підприємниць-
кої діяльності, виробництва сільськогосподарської продукції; 

– приватна власність на землі сільськогосподарського призначення має стати 
основою формування вільного і справжнього господаря на цих землях; 

– поняття «селяни» і «селянство» повинні знайти своє чітке законодавче закрі-
плення; 

– поняття сільськогосподарської праці є певною відповідністю поняттю сіль-
ськогосподарського землевикористання, тобто це – діяльність (праця селянина) з 
використанням земель сільськогосподарського призначення як основного засобу 
виробництва продукції сільського господарства; 
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– здійснення права сільськогосподарського землевикористання породжує осо-
бливий вид земельно-трудових відносин суб’єктів, у тому числі земельних прав 
їхніх членів (працівників) і такі відносини повинні регулюватись нормами компле-
ксної спеціалізованої галузі аграрного права. 

Науковий аналіз окреслених положень професора Н. І. Титової дозволяє стве-
рджувати, що за своїм змістом вони узгоджуються з фундаментальними висновка-
ми сучасної економічної теорії «енергія прогресу» М. Д. Руденка, який на основі 
науково-теоретичного дослідження відомих у світі економічних теорій зміг сфор-
мулювати принципово нові положення і засади прогресивного розвитку економіки, 
суспільства, держави і права, які вже стали предметом наукового дослідження в 
українських доктринах земельного і аграрного права, оскільки за висновками вче-
них мають методологічне, теоретичне і прикладне значення для втілення у життя 
конституційних принципів і гарантій здійснення права власності Українського 
народу на землю, набуття, реалізації, захисту суб’єктивних прав громадян, юриди-
чних осіб на земельні ділянки, використання земель сільськогосподарського і не-
сільськогосподарського призначення, забезпечення соціального розвитку села, 
державного регулювання земельних відносин у ринкових умовах. 

Екстраполяція названих наукових ідей професора Н. І. Титової на сучасний 
стан земельних, аграрних, екологічних відносин у сільському господарстві і соціа-
льну сферу села спонукає до необхідності їх осмислення у контексті предметів 
сучасного земельного і аграрного права та поєднаних з ними інших галузей права, 
зокрема, конституційного, трудового, соціального, цивільного, господарського, 
екологічного до їх наукової оцінки і можливого перегляду усталених стереотипів 
на ці галузі права, що дозволить по-новому подивитись на можливі шляхи виходу 
із земельної та аграрної кризи, зокрема, на вирішення проблеми скасування мора-
торію на розпайовані землі сільськогосподарського призначення, використання 
сільськогосподарських земель державної і комунальної власності, забезпечення 
раціонального використання і охорони цих земель, підвищення родючості грунтів, 
формування соціальної інфраструктури у сільській місцевості, забезпечення кон-
курентоспроможності сільськогосподарських товарів на внутрішньому і зовніш-
ньому аграрних ринках, створення якісного життєвого середовища на сільських 
територіях. 
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завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

У результаті безконтрольного і всезростаючого використання природних ре-
сурсів людство зіткнулось з порушенням сталого функціонування біосфери, що 
спричинило загрозу глобальної екологічної кризи на межі ХХ–ХХІ ст. Такі пору-
шення функціонування біосфери напряму впливають на стан ґрунтів, які є основою 
забезпечення людства продовольством. 
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Занепокоєння станом довкілля змусило низку міжнародних організацій прове-
сти на початку ХХІ ст. аналіз ґрунтів і земельних ресурсів світу. Виявилось, що 
площа орнопридатних земель на планеті становить 3 млрд 278 млн на, або 22% від 
площі суші. При цьому високо- і середньопродуктивні ґрунти становлять лише 9% 
від площі суші, решта – землі, які за кліматичними, геологічними й орографічними 
умовами непридатні для землеробства. Сучасна рілля займає 1,5 млрд га, решта – 
це невикористовувані та нерозорані землі, які представлені малопродуктивними 
ґрунтами (червоно забарвлені кислі та вилуговані фералітні ґрунти, ґрунти сухих 
тропічних і субтропічних саван з великою часткою солонцюватих і засолених ґрун-
тів), що потребують великих затрат на їхнє освоєння. 

У наш час втрата родючих земель набуває загрозливих масштабів. Щорічно із 
сільськогосподарського використання вилучається біля 8 млн га шляхом відчужен-
ня на інші господарські потреби і близько 7 млн га втрачається внаслідок різних 
процесів деградації ґрунтів. Щороку людство втрачає приблизно 15 млн га продук-
тивних угідь. Такими є плоди безконтрольного землекористування людства протя-
гом багатьох віків. Глобальний процес деградації і руйнування ґрунтів вже отримав 
назву «тихої кризи планети». 

Дослідження ґрунтового покриву України свідчать, що ґрунти перебувають у не-
задовільному стані. Найбільш вагомим чинником зниження продуктивності ґрунтів і 
деградації агроландшафтів є ерозія ґрунтів. Загальна площа сільськогосподарських 
угідь, які зазнали згубної дії водної ерозії, становить в Україні 13,4 млн га, у т. ч. 10,6 
млн га (32%) – орні землі. Дефльовані ґрунти в Україні займають 155,6 тис. га і пред-
ставлені середньо- і сильнодефльованими ґрунтами різного гранулометричного складу 
(від піщаних на Поліссі до важкосуглинкових і глинистих у степовій і сухостеповій 
зонах). Засолені ґрунти займають 3014 тис. га. До цієї категорії належать солончаки, 
середньо- і сильнозасолені автоморфні ґрунти, а також вторинно засолені автоморфні 
ґрунти зрошуваних систем. Площа зрошуваних засолених ґрунтів становить 200-220 
тис. га. Солонцюваті ґрунти займають 462,4 тис. га, вони приурочені до степової і су-
хостепової зон. Перезволожені та заболочені ґрунти займають площу 590 тис. га. Зага-
льна площа осушених земель в Україні становить 3 млн 120 тис. га. 

Аналіз даних щодо забруднення ґрунтів різними токсичними сполуками свід-
чить, що приблизно 20% території нашої країни перебуває в незадовільному стані – 
8,4 млн га забруднено радіонуклідами [3]. 

Такий стан ґрунтових ресурсів України спричиняє занепокоєння не лише нау-
ковців-ґрунтознавців, аграріїв, а й фахівців правових наук, а також більшості насе-
лення країни, адже слід пам’ятати, що продуктивні ґрунти – це невідновний приро-
дний ресурс, необхідний для життя людини і не менш важливий, ніж вода і повіт-
ря. Значення ґрунтового покриву в біосфері аж ніяк не обмежується його роллю 
«постачальника» продуктів для життя людей, а поширюється на всі умови життя 
людини, а також усього живого на земній суші. 

Виникає питання, наскільки людство усвідомило небезпеку деградації ґрунто-
вого покриву Землі. Найважливіше рішення прийняла 1982 року Всесвітня органі-
зація з продовольства (ФАО), ухваливши Всесвітню хартію ґрунтів, де закликала 
уряди всіх країн розглядати ґрунтовий покрив як всесвітнє надбання людства і 
вжити всі можливі заходи з його збереження і раціонального використання. У 1992 
році на Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-
де-Жанейро знову було заявлено, що охорона і раціональне використання ґрунтів 
повинно стати центральною ланкою державної політики, оскільки стан ґрунтів 
визначає долю людства і здійснює вирішальний вплив на довкілля [4]. 
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Більшість країн (США, Німеччина, Франція, Канада, Китай) дійшли до розу-
міння того, що проблему деградації ґрунтів можна ефективно вирішити лише на 
державному рівні. Для України сьогодні життєво важливо створити зразковий рі-
вень використання ґрунтів і управління ґрунтовими ресурсами, що передбачає на-
самперед опрацювання довгострокової стратегії збалансованого використання ґру-
нтів і управління ґрунтовими ресурсами України та всебічний контроль виконання 
їхніх функцій, прийняття Закону України «Про ґрунти та їх родючість», проект 
якого надісланий у Верховну Раду України [1]. 

Важливим засобом охорони ґрунтів є право. В юридичній літературі висвітлені 
деякі проблеми охорони ґрунтів ще на початку 60-х років ХХ століття. В першій 
науковій роботі з питань правової охорони ґрунтів проф. Титова Н. І. констатувала, 
що проблема охорони ґрунтів не лише не досліджувалася як самостійна проблема 
земельного та екологічного права, а й ототожнювалася з проблемою охорони зе-
мель загалом [5]. 

Розглядаючи питання про види відповідальності за порушення законодавства 
щодо охорони довкілля загалом і ґрунтів, зокрема, проф. Титова Н. І. звернула увагу 
на особливості процесів охорони і раціонального використання ґрунтів. Автор зазна-
чила, що в процесі охорони і раціонального використання ґрунтів треба взяти до 
уваги стійкість та особливе соціально-екологічне значення землі в сільськогосподар-
ському виробництві. Врахування сільськогосподарських умов і особливостей вироб-
ництва й аграрної праці повинно стати важливим принципом статутного регулюван-
ня праці в сільськогосподарських підприємствах і селянських (фермерських) госпо-
дарствах [6]. У статути сільськогосподарських підприємств запропоновано включити 
положення, які передбачають: у сфері організації праці – врахування родючості та 
стану ґрунтів у процесі організації нормування праці (норма виробітку, обслугову-
вання, кількості); у сфері дисципліни праці – додаткові підстави для матеріальної і 
дисциплінарної відповідальності у випадку недотримання вимог щодо раціонального 
використання та охорони ґрунтів; у галузі оплати праці – додаткові заохочення пра-
цівника за виконання природоохоронних робіт (наприклад, премія за підвищення 
родючості ґрунту, поліпшення якості земель); у сфері охорони праці – щодо техніч-
ного стану машин, якими обробляють ґрунт, процесу [7]. 

Аналізуючи питання термінології, проф. Титова Н. І. зазначає, що терміни 
«земля» і «ґрунт» вживають у різних галузях права. Так, в аграрному законодавст-
ві, окрім терміну «земля» (а точніше мало б бути «зéмлі») широко використовують 
і термін «ґрунти». Отже, ґрунти є об'єктом правової охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення [8]. 

З огляду на новий Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. важливого 
значення проф. Титова Н. І. надавала правовому режимові охорони ґрунтів як 
об’єкта особливої охорони в Україні. Вперше в історії кодифікації земельного за-
конодавства України ґрунти земельних ділянок виокремлено як об’єкт особливої 
охорони (стаття 168 ЗК). Виникає необхідність становлення їхнього особливого 
правового режиму. Аналізуючи Земельний кодекс України, проф. Титова Н. І. кон-
статувала, що характеристика ґрунтів Земельним кодексом України зумовлена 
конкретними положеннями, а саме: вона поєднана з поняттям земельна ділянка, яке 
є також новим для земельного законодавства і означає частину земельної поверхні 
з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї 
правами (стаття 79 ЗК). Однак юридична прив’язка поняття "ґрунти" до земельних 
ділянок не є вдалою, оскільки ґрунти характерні для земель сільськогосподарсько-
го призначення як якісна характеристика (родючості) їхнього верхнього шару, а 
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тому притаманні не лише вже гранично унормованим їхнім частинам (земельним 
ділянкам). Земельний кодекс України не дає цілковитого і чіткого визначення по-
няття ґрунтів і системи їхньої охорони. Проте він регулює певні аспекти їхнього 
правового режиму. Зокрема, в деяких статтях Земельного кодексу спеціально 
йдеться про охорону ґрунтів. Дуже важливо, що ґрунти вказані (хоча й не повною 
мірою) насамперед у системі охоронних земельних правовідносин. Стаття 168 ЗКУ 
так і називається «Охорона ґрунтів». Хоча, як зазначає проф. Титова Н. І., цьому 
аспектові доцільно було б присвятити принаймні окрему главу кодексу. Правову 
охорону ґрунтів розглядають на тлі визнання «ґрунтів земельних ділянок об'єктом 
особливої охорони». Ця особливість вимагає чіткого і системного законодавчого 
закріплення порядку їхнього використання та встановлення підвищеної відповіда-
льності за порушення цього порядку. Зроблено це Кодексом лише частково [9]. 

Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати 
зняття та перенесення ґрунту земельних ділянок без спеціального дозволу органів 
державного контролю за використанням і охороною земель. У випадку здійснення 
діяльності щодо порушення поверхневого шару ґрунту власники земельних діля-
нок і землекористувачі зобов’язані зняти, складувати, зберігати цей шар та нанести 
його на земельну ділянку з метою підвищення її продуктивності та інших якостей. 
Статтею 211 ЗКУ передбачено відповідальність за невиконання умов зняття, збе-
реження та нанесення родючого шару ґрунту. 

Проф. Титова Н. І. відзначила, що новий Земельний кодекс України спеціально 
передбачив охорону ґрунтів від забруднення їх небезпечними речовинами (стаття 
167). Зокрема, заборонено господарську та іншу діяльність, що спричиняє забруд-
нення земель і ґрунтів понад встановлені ГДК небезпечних речовин. Нормативи 
допустимого забруднення, а також перелік небезпечних речовин затверджують спе-
ціальні уповноважені органи виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та санітар-
ного нагляду, екології і природних ресурсів. Забруднені земельні ділянки використо-
вують з дотриманням встановлених положень і вимог щодо запобігання їхнього не-
безпечного впливу на здоров'я людини і довкілля. Рівень забруднення необхідно 
враховувати у випадку надання земельних ділянок у користування, вилучення з гос-
подарського обігу та зміни характеру і режиму їхнього використання [9]. 

На думку Н. І. Титової, важливим є виокремлення у новому Земельному кодексі 
України такої підкатегорії земель сільськогосподарського призначення, як «особливо 
цінні землі» (стаття 150). До цієї категорії включено різні типи ґрунтів, які не можна 
вилучати для несільськогосподарських потреб. Однак в окремих випадках їхнє вилу-
чення можна здійснити за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням 
відповідної місцевої ради, якщо це питання погоджено з Верховною Радою України. 

Глава 34 Земельного кодексу України детально регламентує єдину державну си-
стему земельно-кадастрових робіт, у тому числі бонітування ґрунтів (стаття 199). 
Останнє передбачає порівняльну оцінку якості ґрунтів за їхніми головними природ-
ними властивостями, які мають сталий характер та суттєво впливають на урожай-
ність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природних умовах. 

Виходячи зі значення ґрунтів у суспільному житті, проф. Титова Н. І. конста-
тувала, що поняття «ґрунти» – юридичне, притаманне лише землям сільськогоспо-
дарського призначення, які становлять пріоритетну категорію земель України, а 
тому правовий режим ґрунтів повинен бути значно чіткішим і досконалішим, ніж 
був раніше [9]. 

Важливого значення Н. І. Титова надавала регулюванню суспільних відносин, 
стверджувала, що юридична наука належить до категорії суспільних наук, ті її галузі, 
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які регулюють суспільні відносини, об’єктом яких є природні ресурси (зокрема, зем-
лі), тісно пов’язані з природничими науками. Це повною мірою стосується земельно-
го права і земельного законодавства. Тому як теоретичні положення, так і законодав-
ча регламентація земельних відносин повинні бути домірними засадами таких при-
родничих наук, як ґрунтознавство, біологія, геологія, геоботаніка тощо [2]. 
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Профессор Нина Ивановна Титова – яркий представитель аграрно-правовой 
науки Украины, основоположник научной школы ученых-юристов (аграрников, 
земельников и экологов) Юридического факультета Львовского государственного 
университета. Не буду повторять основные вехи жизненной и научной биографии 
Нины Ивановны – они изложены ее коллегой и другом (и моим учителем) Михаи-
лом Ивановичем Козырем в юбилейной статье, написанной десять лет назад [1]. 
Анализ вклада в науку Н.И. Титовой и ее учеников проведен и украинскими уче-
ными [2]. Естественно, указанные статьи не могут в полной мере охарактеризовать 
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все многообразие научной деятельности Н.И. Титовой. Но даже из краткого пере-
числения научных интересов Нины Ивановны видно, каким разносторонним исс-
ледователем она была, откликаясь на самые острые и самые актуальные проблемы 
современности. 

Не знаю, как для кого, но для меня Нина Ивановна – прежде всего аграрник. 
Она внесла существенный вклад в теоретическое обоснование необходимости при-
знания существования в системе советского (тогда еще) права комплексной интег-
рированной отрасли сельскохозяйственного (аграрного) права. В период реформи-
рования сельского хозяйства Н.И. Титова уделяла большое внимание проблемам 
правового регулирования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, сель-
скохозяйственных кооперативов, особой охраны земель сельскохозяйственного 
назначения, а также проблемам социальной защиты крестьянства и повышения 
престижности крестьянского труда, вопросам обеспечения продовольственной 
безопасности и др. 

Многие идеи Н.И. Титовой по поводу правового регулирования аграрных и 
земельных отношений в Украине актуальны и для России, причем и через много 
лет они не утрачивают своей значимости. В частности, для обоих государств весь-
ма острой до сих пор остается проблема соотношения земельного и гражданского 
законодательств. В свое время известный цивилист В.А Дозорцев высказал мнение, 
что, поскольку земля как объект экономического оборота попала в сферу действия 
гражданского права, исчезли основания для признания земельного права самостоя-
тельной отраслью» [3, с. 26]. Из этого следовал закономерный вывод, что имущес-
твенные отношения по поводу земельных участков должны регулироваться исклю-
чительно гражданским правом. С тех пор дебаты на эту тему идут уже более двад-
цати лет, написаны десятки, если не сотни научных статей и диссертаций, в кото-
рых эта проблема обсуждается. С новой силой данная дискуссия вспыхнула в пе-
риод обсуждения Концепции развития гражданского законодательства. Внесла 
свою лепту в эту дискуссию и Нина Ивановна [4]. 

Сразу скажу, что я разделяю далеко не все тезисы, высказанные 
Н. И. Титовой в указанной статье, но это вполне нормально, ведь именно в спо-
рах рождается истина. В частности, я не совсем понимаю, почему лучше было бы 
принять не Земельный кодекс, а Кодекс законов о землях. Я сомневаюсь в том, 
что есть необходимость в юридическом закреплении понятий «крестьянин» и 
«крестьянство» и в возрождении крестьянского права как специфической отрасли 
законодательства и права. Отмечая высокопрофессиональный подход Н.И. Тито-
вой к обоснованию специфических черт земли и земельных участков как особых 
объектов правоотношений, превращающих их в недвижимость особого рода, все 
же не могу согласиться с отрицанием Ниной Ивановной гражданско-правового 
характера договоров купли-продажи и аренды земли, тем более, что это противо-
речит ее же выводу о возможности применения к земельным отношениям граж-
данского законодательства в субсидиарном порядке. Но я готова подписаться под 
каждым словом в утверждении Н.И. Титовой о том, что «если бы радикальному 
реформированию земельных отношений предшествовала глубокая научно-
обоснованная система их законодательного обеспечения, то удалось бы избежать 
многих спонтанных решений в сложном процессе общественных преобразова-
ний…» [4, с. 142]. К сожалению, в России развитие земельного законодательства 
до сих пор происходит спонтанно, многие законы принимаются без широкого 
общественного обсуждения, а иногда и вопреки общественному мнению. Часто 
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законы принимаются в спешке, без должной юридико-технической проработки. 
Отсюда – многочисленные нестыковки и противоречия, которые затрудняют 
применение законов на практике. 

Вопрос о соотношении земельного и гражданского законодательства в России 
все еще нельзя считать решенным. Формально приоритет земельного законодате-
льства над гражданским закреплен в ряде норм (пп. 2 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса 
– принцип приоритета охраны земли как компонента окружающей среды и приро-
дного ресурса перед ее использованием как недвижимого имущества, п. 3 ст. 3 – о 
субсидиарном применении гражданского законодательства к имущественным от-
ношениям по поводу земли только в том случае, если эти отношения не урегулиро-
ваны земельным законодательством, п. 3 ст. 129 ГК РФ – о регулировании оборота 
земель законами о земле и т.п.). Вместе с тем новый раздел Гражданского кодекса 
РФ о вещных правах, подготовленный в соответствии с Концепцией развития гра-
жданского законодательства, еще не принят, и каково в конечном счете будет его 
содержание, можно только предполагать. 

В заключение отметим, что научные труды Н.И. Титовой, написанные много 
лет назад, до сих пор востребованы и широко цитируются в специальной литерату-
ре [5, с. 36, 37, 55, 94; 6, с. 76]. Можно пожелать представителям львовской школы 
аграрного, земельного и экологического права, основателем и идейным вдохнови-
телем которой была Нина Ивановна, вдумчивого и бережного отношения к ее на-
следию и творческих успехов в развитии ее идей. И, конечно, хочется надеяться на 
расширение сотрудничества представителей украинской науки с российскими уче-
ными, в том числе с учеными Института государства и права РАН, в стенах кото-
рого Н.И. Титова защищала свою докторскую диссертацию. И из своих личных 
впечатлений от встреч с Ниной Ивановной могу сказать, что она была очень ин-
теллигентным, чутким, внимательным человеком, легким в общении, с уважением 
относящимся к своим коллегам и оппонентам. Такой стиль поведения должен быть 
примером для всех нас. 
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Ващишин Марія Ярославівна 

Однією з визнаних українських науково-правничих шкіл є освітня науково-
правнича школа «Земельне, аграрне та екологічне право», що функціонує на юри-
дичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. 
Школа бере свій початок з 1973 року, – тоді побачила світ монографія Ніни Іванів-
ни Титової «Відповідальність за порушення законодавства про охорону природи». 
Засновником та першим науковим керівником цієї Львівської науково-правничої 
школи стала видатний і авторитетний вчений, доктор юридичних наук, професор 
Ніна Іванівна Титова. 

З огляду на глибокі теоретичні знання, гостре відчуття найбільш важливих су-
часних проблем для науки та надзвичайну далекоглядність Н. І. Титової, її наукові 
інтереси були спрямовані на дослідження теорії земельного, аграрного та екологіч-
ного права України, шляхів і напрямів їх розвитку та вдосконалення, правових 
проблем розвитку земельного законодавства України. 

Вважаючи справою всього свого життя утвердження соціального та правового 
статусу селянина у суспільстві, професор Н. І. Титова започаткувала дослідження 
проблеми соціального статусу селянства та правового забезпечення його прав, як 
новий напрям наукових досліджень у системі аграрно-правової науки, а також ор-
ганізувала і спрямувала на вирішення цієї наукової проблеми колектив досвідчених 
науковців. 

Натхненний ідеями свого керівника, професора Н. І. Титової, науковий колек-
тив, почав з аналізу загальних засад правового режиму земель сільськогосподарсь-
кого призначення, а потім всебічно дослідив та розкрив основні права громадян 
України на землі сільськогосподарського призначення, за допомогою різних орга-
нізаційно-правових форм їхньої реалізації. Отримані в процесі цього дослідження 
наукові результати, під науковим керівництвом і при безпосередній вагомій авто-
рській участі професора Н. І. Титової, знайшли своє відображення в науково-
навчальному посібнику «Землі сільськогосподарського призначення: права грома-
дян України», виданому в 2005 році у Львові. 

Пріоритетність громадян серед інших суб’єктів земельних правовідносин, кот-
рі реалізують свої права та обов’язки завдяки наявності у них правосуб’єктності, 
яка є можливістю і здатністю особи бути суб’єктом правовідносин [2, с. 340], ви-
пливає зі змісту ч. 2 ст. 2 Земельного кодексу України. 

Зважаючи на вплив режиму категорії земель на обсяг земельної правоздатності 
громадян, як суб’єктів правовідносин, Н.І.Титова та М.Я.Ващишин ствердили дум-
ку про те, що стосовно земель сільськогосподарського призначення пріоритетний і 
найбільший обсяг земельної правоздатності належить громадянам України в особі 
селян. Наведений висновок, узгоджується із нормою ст. 24 Конституції України 
про те, що громадяни не можуть мати привілеїв чи обмежень за ознаками їхнього 
соціального походження, оскільки йдеться, по-перше, не про соціальне походжен-
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ня, а про соціально-трудовий статус громадянина, а по-друге, не про привілеї чи 
обмеження, а про рівні земельні права великої соціальної групи громадян України. 
Відтак, можна вважати, що свої права на землі сільськогосподарського призначен-
ня вони реалізують як селяни, тобто як сільськогосподарські виробники (товарови-
робники) [3, с. 93]. 

Розуміючи потребу наукового аналізу практичних аспектів реалізації високої 
конституційної ідеї домінування прав громадян у правовій державі, Н. І. Титова 
справедливо визначила, що обов’язок держави не лише утвердити (задекларувати), 
а й конкретно забезпечити права і свободи людини, та зокрема селянства, яке в 
Україні, не дивлячись на всю радикальну масштабність земельних та аграрних 
перетворень, залишається найбільш знедоленою верствою населення. 

Поняття «селянин» і «селянство» повинні, на думку Н. І. Титової, знайти чітке 
законодавче закріплення, оскільки ця соціальна група громадян України становить 
більше третини всього населення країни.  

Професор Н. І. Титова влучно відзначила, що виключно сфері сільськогоспо-
дарського землекористування притаманне органічне поєднання і земельних, і тру-
дових правовідносини, внаслідок чого розвивається складний комплекс земельно-
трудових відносин [6, с. 125-127]. Водночас, досі залишається актуальною її про-
позиція стосовно прийняття спеціального закону, який би закріпив земельно-
трудові права селян, їх права на відпочинок, пенсійне забезпечення, охорону праці, 
тощо [5, с. 169-171]. 

Розглядаючи підприємництво, як один із головних способів подолання відчу-
ження громадян України від засобів виробництва та реальної власності, професор 
Н. І. Титова виділила підприємницьку діяльність у аграрному секторі економіки, як 
окремий та самостійний вид підприємництва, визначальною ознакою якого назвала 
використання земель сільськогосподарського призначення як основного засобу 
виробництва, на який впливають природно-кліматичні фактори. 

З огляду на це, як зазначено Н. І. Титовою, у Господарському кодексі України, 
доцільно окремо врегулювати особливий вид підприємницької діяльності – аграрне 
підприємництво, передбачивши для нього сприятливий пільговий режим (оподат-
кування, кредитування, страхування, ринкової інфраструктури, механізмів легалі-
зації та банкрутства) [3, с. 79]. 

Погоджуючись з професором В. І. Семчиком у тому, що «аграрна і земельна 
реформи не стали підгрунтям економічного і соціального відродження села, під-
вищення добробуту сільського населення, розв’язання продовольчої проблеми» [4, 
с. 31], Н. І. Титова висловила думку про те, що зміст реформування села, слід на-
повнити закріпленням конкретних прав селян в сферах відносин власності, підпри-
ємницької діяльності та свободи господарювання на землях сільськогосподарсько-
го призначення, а також вказала на необхідність розробки науково-обгрунтованої 
державної програми «Село України» [3, с. 317], у яку запропонувала включити 
розділи, які б підвищили соціальний статус селянина в суспільстві, в напрямках 
вільного розвитку особистості; забезпечення пільгового права на освіту; доброві-
льного вибору організаційних форм використання земель сільськогосподарського 
призначення; державного гарантування мінімальної оплати праці; державного га-
рантування права на відпочинок; забезпечення реального соціального захисту; 
забезпечення в різних формах охорони здоров’я; медичної допомоги та медичного 
страхування; введення стабільного пільгового оподаткування та кредитування; 
державної допомоги в покращенні сільської інфраструктури. Крім цього, в цій 
«Програмі» доцільно було б передбачити:  
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– пріорітетне бюджетне фінансування села; 
– пільгове державне кредитування потреб селян та усіх організаційно-

правових аграрних структур: фермерських господарств, сільськогосподарських 
колективів, особистих селянських господарств, приватних аграрних підприємств; 

– системне пільгове оподаткування сільськогосподарських товаровиробників; 
– збереження та відновлення раціональних великих сільськогосподарських пі-

дприємств, відповідно до ст.ст. 93-110 Господарського кодексу України; 
– розробку спеціальної державної програми «Молодий фермер України» зі 

стимулюючими умовами проживання та праці для молоді на селі; 
– надання податкових пільг приватним бізнесовим формуванням, які функціо-

нують в Україні та за її межами, за умов спонсорування ними потреб села; 
– організацію простої і прямої державної та приватної форм реалізації сільсь-

когосподарської продукції (без посередників); 
– стимулюючу оплату вироблення екологічно чистої сільськогосподарської 

продукції [3, с. 318-319]. 
Дослідивши причини глибокої кризи захисту прав громадян в особі селян, че-

рез призму невиконання державою своїх соціальних публічно-правових функцій, 
професор Н. І. Титова дійшла висновку, що концептуальним центром соціальної 
правової держави повинно бути посилення її відповідальності за реальний стан 
прав селян, як повноправних громадян України. 

Без перебільшення, наукова спадщина професора Н. І. Титової визначила на-
прями та способи досягнення ефективності функціонування аграрної економіки 
України та спрямована на реальне забезпечення прав селян. 
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1. Майбутнє України пов’язане з розвитком державності, вирішенням проблем 
перехідного періоду та зміцненням її економічного потенціалу. Процес соціально-
правових перетворень в державі на сучасному етапі характеризується дуже не прос-
тою особливістю: він відбувається в екстремальних політичних, міжнародних, еко-
номічних, воєнних, екологічних умовах. І, якщо умовно відмежувати ряд названих 
проблем, то, на нашу думку, одним з найскладніших завдань сьогодення є докорінна 
екологізація (екологічна реконструкція) всієї господарської діяльності в державі. 

Однак наше суспільство, вперто не бере до уваги той факт, що слова «еколо-
гія» і «економіка» мають один фонетичний корінь. А звідси походить важливий 
висновок: з економічної та екологічної криз Україна має виходити і зобов’язана 
вийти як з єдиної еколого-економічної кризи. 

2. Більш того, в основу будь-яких антикризових і стабілізаційних програм необ-
хідно покласти концепцію єдності еколого-економічних проблем. Така концепція, на 
нашу думку, має бути напрацьована. Проте парадокс полягає в тому, що, незважаючи 
на наявність досить прогресивних, науково-обгрунтованих, еколого-правових розро-
бок, реалізація яких могла б дати значний економічний виграш, нинішні процеси удо-
сконалення економічного розвитку держави не синхронізовано з завданнями раціона-
льного природокористування, охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки. 

3. Отже змістом господарського механізму раціоналізації природокористуван-
ня має стати імплементація екологічних цілей в економічні інтереси товаровироб-
ників. А в іншому разі, тобто за відсутності чітких екологічних імперативів у дер-
жавному регулювання, екологічної модернізації та реконструкції матеріально-
технічної бази виробництв, цілісної системи управління в сфері екології (природо-
користуванням, охороною довкілля, забезпеченням екологічної безпеки), на нашу 
думку, стабілізувати кризові процеси в державі неможливо, а про перспективи 
подальшого економічного розвитку годі й думати. 
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4. На сьогодні в Україні прийнято чимало законів, які регулюють екологічні 
відносини. Але, як правило, закони ці не дотримуються. На жаль і на сором нам 
сьогодні вони менш дієві ніж це було за радянських часів. Досвід накопичений 
протягом останніх 25 років, на нашу думку, показує, що держава не завжди прояв-
ляє себе як «хороший власник» у сфері природокористування і охорони довкілля. 

5. Про правопорушенняв сфері природокористування в Україні не чув хіба що 
глухий. Наведемо ряд прикладів. В одній із нещодавніх доповідей автори наводили 
дані про те, що в Україні, зокрема у 2015 році, за офіційними даними незаконно 
було вирубано 25 тисяч кубів лісу. Збитки – майже 85 мільйонів гривень. Цьогоріч 
лише за перше півріччя незаконна вирубка зрослана 30 відсотків порівняно з від-
повідними періодами минулого року і становить по галузі 15.8 тисяч кубів, а це 
майже 74 мільйонів гривень. Однак, ще раз підкреслюємо, що наведені цифри да-
лекі від реальних. Насправді незаконна вирубка лісів в Україні масштабніша. Де 
шукати вихід? 

6. На наш погляд, тільки жорсткі адміністративні приписи здатні сьогодні про-
тистояти натиску егоїстично-кримінальних інтересів, які нині культивуються в 
суспільстві, зокрема в сфері природокористування. 

Принагідно зауважимо, що викладені положення не претендують на заверше-
ність, беззаперечність та категоричність, авторам хотілося б щоб вони послугували 
одним із імпульсів для подальших дискусій стосовно піднятих проблем. 

7. Зокрема, в КК України є стаття 246(«Незаконна порубка лісу») згідно з якою ві-
дповідальність настає лише за умови заподіяння істотної шкоди. Оцінювати її до 2012 
року були уповноважені органи Державної екологічної інспекції, а після –це пре-
рогатива виключно державної екологічної експертизи, якою як правило, на рівні обла-
стей займається всього-на-всього один експерт. Зауважимо, що навіть якщо експертизу 
буде замовлено, оплачено і виконано, то «незаконна порубка лісу» карається штрафом 
від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян(нині це від 850 до 
1700 гривень – Авт.) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 
строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Зайве пояснювати, що 
коли за один рейс до лісу можна незаконно заробити майже 100 тисяч гривень, то 
штраф 1,7 тисяч гривень для порушників нічого не значить. 

До речі, якщо до 18 лютого 2016 року перелік покарань у статті 246 КК мав 
продовження – із «конфіскацією незаконно добутого», то тепер цю норму виклю-
чено. Тож якщо керуватись нормою Закону, то у крадіїв неможливо вилучити ні 
автотранспорт і бензопили, з якими вони їздять «на роботу» до лісу, і навіть зруба-
ну деревину. 

Зазначимо, що ці кардинальні зміни запроваджено ухваленим Верховною Ра-
дою Законом «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, що містяться у 
шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удо-
сконалення процедури арешту майна та спеціальної конфіскації». Назва напрочуд 
довга, а суть коротка: крім заборони конфіскації незаконно зрубаної деревини, 
вилучили норму статті 248 КК України («Незаконне полювання»), за якою підляга-
ли конфіскації: «знаряддя і засоби полювання та все добуте». 

Отож, як говорили давні римляни, запитаймо: кому ці нововведення вигідні? 
Відповідь на запитання можливо дозволить нам зрозуміти, що мова йде вже не про 
банальні крадіжки, а добре організований кримінальний бізнес, який має «дах» на 
найвищому рівні. 
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Можливо у Європі крадену деревину та автомобілі на яких її вивозять, справді 
не вилучають. Однак відомо, що штрафи там такі, що крадій сам продасть не лише 
знаряддя злочину, а й значну частину власного майна, щоб розрахуватись за запо-
діяну шкоду і не потрапити за грати. Після цього сам не вчинятиме «незаконні 
порубки лісу», а й іншим закаже. 

А куди рухатися Україні? Пропонуємо поділитися думками. 
 
 
 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ 

ІЗ ВРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 
Вівчаренко Олег Антонович 
доктор юридичних наук, професор 

 заступник директора Навчально-наукового Юридичного інституту 
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Враховуючи євроінтеграційне прагнення розвитку України та відповідно роз-
витку її законодавства, при висвітленні питання щодо міжнародного досвіду у роз-
глядуваній галузі необхідно, перш за все, звернути увагу на тенденції розвитку 
законодавства ЄС. На сьогодні слід відзначити, що у національному законодавстві 
закріплюється правило пріоритету норм міжнародного права над національним 
правом, що є загальноприйнятим у цивілізованій правовій практиці. Так, ст. 19 
Закону України «Про міжнародні договори» на розвиток ст. 9 Конституції України 
закріплює наступну норму: «Чинні міжнародні договори України, згода на обов'яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законо-
давства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного зако-
нодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в устано-
вленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному 
акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору». 

З огляду на правило пріоритету норм міжнародного права над національним 
дослідження та вивчення міжнародно-правових вимог щодо охорони земель межах 
земельного права сприяє гармонійному розвитку цієї галузі права та, відповідно, 
національного законодавства України. 

Як зазначає О. Л. Дубовік, джерелами міжнародного права навколишнього се-
редовища, з огляду на ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, є: «міжнародні 
конвенції як загальні, так й спеціальні, як багатосторонні, так й двосторонні, що 
встановлюють правила, які точно визнані державами, які оспорють; 

– міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова норма; 
– загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; 
– допоміжне право, тобто рішення судів та праці найбільш відомих та кваліфі-

кованих юристів різноманітних держав. Крім того, до числа джерел включають так 
зване м’яке право, тобто що мають рекомендаційний характер та рішення міжна-
родних конференцій та організацій, що не мають зобов'язуючої юридичної сили». 

Для України міжнародні договори набирають чинності після надання нею згоди 
на обов'язковість даного договору в установленому чинним законодавством України 
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порядку та в строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами 
спосіб. Згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надава-
тися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднан-
ня до договору, а також й іншим шляхом, про який домовилися сторони. 

Окремо слід зупинитись на Всеєвропейській стратегії збереження біологічного 
та ландшафтного різноманіття (м. Софія), яка була прийнята у рамках Ради Європи 
25 жовтня 1995 р. 

Аналізуючи стан навколишнього природного середовища в Європі у 90-х ро-
ках, Європейське агентство з питань довкілля у своїй доповіді «Довкілля Європи: 
Добржиська оцінка» зазначило: «Шість відсотків земель Європи складають приро-
доохоронні території, але в основному їх правовий статус слабкий. Зникають наза-
вжди геологічні ландшафти та такі середовища існування Європи, як системи дюн, 
струмків, кряжів, боліт». 

У цьому контексті не можна не згадати про Загальнодержавну програму фор-
мування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (далі – Про-
грама про екомережу), затверджену Законом України від 21 вересня 2000 р. 
№ 1989-IП та розроблену відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії 
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.). Як зазначається в 
Преамбулі цієї Програми, «формування екологічної мережі передбачає зміни в 
структурі земельного фонду країни шляхом віднесення (на підставі обгрунтування 
екологічної безпеки та економічної доцільності) частини земель господарського 
використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням при-
таманного їм різноманіття природних ландшафтів». 

Враховуючи євроінтеграційне прагнення розвитку України та відповідно 
розвитку її законодавства, при висвітленні питання щодо міжнародного досвіду у 
розглядуваній галузі необхідно, перш за все, звернути увагу на тенденції розвит-
ку законодавства €С. При цьому слід зазначити, що земля у законодавстві ОС, як 
й в міжнародному законодавстві, не розглядається як окремий об'єкт. Вона є 
складовою навколишнього природного середовища. Таким чином, будь-які пи-
тання, присвячені регулюванню земельних відносин в €С, регулюються комплек-
сно, з урахуванням інших факторів чи явищ, що можуть вплинути чи зазнати 
впливу від такого регулювання. Необхідно зауважити, що відповідно до принци-
пу субсидіарності, закріпленому в Договорі про заснування Європейської Спіль-
ноти від 25 березня 1957 р., та, зокрема, Протоколі про застосування принципів 
субсидіарності та пропорційності від 2 жовтня 1997 р., Співтовариство у приро-
доохоронних питаннях діє лише тоді, коли мета передбачуваних заходів може 
бути більш успішно досягнута на рівні Співтовариства, ніж на рівні держав-
учасниць. Таке рішення має політичний характер та враховує співвідношення 
аргументів економічного, соціального та екологічного характеру. Звичайно, це 
призводить до наявності різних стандартів. 

Уже загальновизнано, що європейське право подібне до міжнародного, але не то-
тожне йому. Головна відмінність полягає в тому, що міжнародне право не є юридично 
обов'язковим для держав. Наприклад, в Україні тільки ратифіковані Верховною Радою 
України міжнародні договори стають частиною національного законодавства. Що 
стосується права Європейського Союзу, то його директиви с обов'язковими для дер-
жав-члені в, тобто мають пріоритет перед національним законодавством. 

З огляду на вищевикладене можна зробити висновок, що гармонізація націо-
нального права України з європейським сприяє вивченню правового досвіду різних 
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країн та вдосконаленню національної правової системи. Крім того, цьому сприяє 
історична, географічна, культурологічна та економічна близькість наших держав. 

Як вище зазначалось, міжнародне законодавство є частиною національного 
законодавства України і на виконання міжнародних договорів у Конституції 
України закріплюється право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на 
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а також кожному га-
рантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Зокрема 
в нашій державі здійснюються дослідження та відповідні спостереження сучас-
ного стану земель за якістю та кількістю тощо, але, на жаль, їх негативні показ-
ники не враховуються при вироблені стратегій, програм, запровадженні певних 
заходів природоохоронного характеру, Вони залишаються декларативними. І в 
цьому нам потрібно брати до уваги позитивний досвід ЄС. Зокрема важливим 
для України є вищезазначений приклад того, як продекламовані у Добржській 
оцінці негативні зміни в екологічному стані земель Європи та чинники, що їх 
спричиняють, враховувались при виробленні природоохоронної політики ЄС 
таким чином, щоб не завдати шкоди та, навпаки, розвивати інші сфери людсь-
кої діяльності. 

Таким чином, національне земельне законодавство України відповідає вимо-
гам міжнародного природоохоронного законодавства. Основне питання на сучас-
ному етапі розвитку правової системи України полягає в декларативності біль-
шості норм про охорону земель та впровадженні більш дієвих механізмів їх реа-
лізації. При вирішенні цього питання не потрібно нехтувати досвідом інших дер-
жав, рекомендаціями та вимогами міжнародного співтовариства, адже екологічна 
безпека не має кордонів. 
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Виконуючи функцію соціального регулятора, право має постійно та своєчасно 
реагувати на ті процеси, які відбуваються у суспільстві. Відповідно аграрно-
правова наука повинна враховувати ті складні соціально-економічні умови, в яких 
відбувається розвиток сільських територій на сучасному етапі. Зважаючи та три-
ваючі процеси їх занепаду та зубожіння селян, особливо гостро відчувається необ-
хідність у спрямуванні аграрно-правових досліджень на вирішення соціальних 
проблем сільських мешканців, створення правових механізмів для покращення 
умов проживання на селі, зменшення розриву між рівнями життя сільського та 
міського населення. Тому, положення Конституції України щодо визнання людини 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3) має знайти своє відображення і в науці аг-
рарного права, на що неоднаразово звертала увагу Н.І. Титова. З метою належного 
забезпечення прав селянства та підкреслюючи його незамінну роль в сільськогос-
подарському виробництві, науковець, навіть, пропонувала «подумати про зміну 
назви «аграрне право» на селянське право» [1, с. 116]. 

Загальноприйнятим є твердження, що предмет аграрного права охоплює ор-
ганічний комплекс суспільних відносин: земельних, трудових, майнових, органі-
заційно-управлінських, соціальних тощо, які складаються в процесі здійснення 
сільськогосподарськими підприємствами та іншими аграрними суб’єктами виро-
бничої та іншої, пов’язаної з нею діяльності [2, c. 10; 3, с. 69]. Причому вважаєть-
ся, що домінуюче місце серед зазначених відносин займають відносини з вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, усі інші види діяльності, що здійсню-
ються суб’єктами господарювання в агропромисловому комплексі, виконують 
другорядну роль і спрямовані на належне забезпечення стабільної роботи сільсь-
когосподарських товаровиробників. Крім того, законодавство про сільське гос-
подарство завжди було більш акцентоване не на забезпеченні прав тих, хто за-
ймається сільськогосподарською діяльністю, а на забезпеченні самого процесу 
сільськогосподарського виробництва [4, c. 3]. Відповідно питанням соціального 
розвитку села, захисту прав селян в аграрно-правовій літературі довгий час не 
приділялося достатньої уваги.  

Теоретичне вивчення соціальних проблем селянрозпочинається лише в кінці 
60-х – на початку 70-х років. Уже на початку 60-х років В.З. Янчукзвернув увагу на 
те, що традиційний поділ внутрішніх колгоспних відносин не охоплював урегульо-
ваних тодішнім законодавством відносин з будівництва культурно-побутових спо-
руд у колгоспах, підготовки кадрів, благоустрою колгоспних населених пунктів 
силами колгоспу, участі в дорожньому будівництві [5, c. 24].З 1996 р., як в Україні, 
так і в Росії, традиційним стало включення до системи аграрного права як навчаль-
ної дисципліни теми, присвяченої питанням правового регулювання соціального 
розвитку села. 

Новий поштовх для розвитку аграрного права як галузі права, науки та на-
вчальної дисципліни дав цикл праць Н. І. Титової, присвячений підвищенню пра-
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вового статусу селянства, захисту конституційних прав цієї соціальної верстви 
населення.Науковець зазначала, що саме селянство є найбільш стабільною час-
тиною суспільства, що якнайповніше втілює народні і національні звичаї, а також 
усталений морально психологічний спосіб життя [6, c. 4] та тією структурною 
детермінантою, від якої залежить добробут суспільства [7, с. 266].Важко працю-
ючи на землі, селяни по суті годують людство, а тому мали б займати пріоритет-
не місце в суспільстві. Адже, про необхідність відродження селянства як госпо-
даря землі, носія моралі та національної культури зазначається у Законі України 
від17 жовтня 1990 р.«Про пріоритетність соціального розвитку села та агропро-
мислового комплексу в народному господарстві». Також на законодавчому рівні 
метою державної аграрної політики визнано збереження селянства як носія укра-
їнської ідентичності, культури і духовності нації (ст. 2 Закону України від 18 
жовтня 2005 р. «Про основні засади державної аграрної політики на період до 
2015 року»). Тим не менш, ця категорія населення залишається найбільш прини-
женою і безправною частиною суспільства. Майнове становище селян є набагато 
нижчим порівняно із міським населенням; рівень отримуваних ними послуг, як 
правило, не відповідає соціальним стандартам. З метою підкреслення роліселянс-
тва у збереженні культурних традицій українського народу та спираючись на 
доктринальні розробки Н.І. Титової,нами було доповнено перелік принципів ін-
ституту соціального розвитку села принципомвідродження селянства як носія 
самобутності титульної нації[8, с. 115-117]. 

У контексті вищезазначеного особливої актуальності набуває проблема за-
безпечення реалізації економічних, соціальних і культурних прав селян. Вказані 
права (як і всі інші, закріплені в Конституції України) поширюються однаковою 
мірою і на працівників сільського господарства, незалежно від організаційно-
правових форм підприємств, у яких вони працюють. Ступінь їх розроблення й 
закріплення у чинному законодавстві є показником того, наскільки держава дбає 
про забезпечення певного рівня соціальних благ для свого народу і особливо 
найменш захищеної його частини — селянства. На думку В. В. Носіка, сьогодні, 
як ніколи, система аграрного правамає бути спрямована на захист конституцій-
них прав селян як основи майбутнього української нації, українського суспільст-
ва, економічного прогресу, розвитку національних, історичних, культурних тра-
дицій [9, c. 108]. Необхідно забезпечити сільських жителів належними умовами 
праці, а також усім обсягом соціальних благ, передбачених чинним законодавст-
вом. Підвищення гарантій реалізації вказаних прав сприятиме поліпшенню умов 
проживання в сільській місцевості. Адже вони стосуються таких сфер життя лю-
дини, як праця, відпочинок, здоров’я, освіта, й покликані забезпечувати її фізич-
ні, матеріальні, духовні та інші соціально значущі потреби. Тому, не випадково 
А. М. Статівка звертає увагу на соціальну цінність аграрного права, яка полягаєу 
забезпеченні пріоритету прав громадянина (селянина), свободи, рівності, соціа-
льної справедливості у ставленні до нього як особистості, певних соціальних 
зв’язків кожного громадянина (селянина) з суспільством і навпаки[10, c.61]. Зва-
жаючи на вказане, його система має будуватися на основі «всебічного селяноцен-
тризма, який розглядається як системне підпорядкування всієї сукупності відро-
джуваних процесів інтересам села і селянства, а також системне відродження 
села, яке базується на повному і незворотному подоланні сільської бідності» [11, 
с. 45]. Як і зазначала Н. І. Титова, саме селяни, а не ті організаційно-правові фо-
рми, в яких вони працюють, мають стати головними суб’єктами земельних і аг-
рарних правовідносин [12, с. 9]. Відповідно правовідносини соціального розвитку 
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селанеобхідно визнати ключовими у структурі предмета аграрного права як галу-
зі права.Адже створення комфортних умов проживання та забезпечення доступ-
ності в отриманні соціально-культурних послуг, тобто можливість реалізації се-
лянами їхніх соціально-економічних і культурних прав, сприятиме підвищенню 
рівня та якості життя сільського населення, а значить гарантуватиме і розвиток 
сільських територій. 
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м. Київ, Україна 

Юридичну природу сучасних актів уряду визначають частини 1–3 ст. 49 Зако-
ну України «Про Кабінет Міністрів України» [1], згідно яких акти уряду норматив-
ного характеру видаються у формі постанов, а акти з організаційно-розпорядчих та 
інших поточних питань – у формі розпоряджень. Положення Регламенту Кабінету 
Міністрів України (§§ 29–30) [2] деталізують коло питань, які покладаються в ос-
нову актів уряду, за їх важливістю. 

Факультативною ознакою актів уряду можна вважати загальний порядок на-
брання їх чинності. Постанова Кабінету Міністрів набирає чинності з дня її офіцій-
ного опублікування, тоді як розпорядження є чинним з моменту його прийняття. 

Таким чином, виникає зовні нібито чітке віднесення урядових постанов до но-
рмативно-правових, а розпоряджень – до індивідуально-правових актів. Однак 
зазначена формальна диференціація попри зовнішню чіткість і простоту все ж не 
відбиває внутрішніх змістовних суперечностей, які випливають з аналізу чинних 
актів Кабінету Міністрів України у аграрній сфері. 

Так, розширення компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства 
України за рахунок додаткових повноважень з формування і забезпечення реаліза-
ції державної політики у сфері сільськогосподарського машинобудування, здійсне-
не розпорядженням уряду від 21 березня 2012 р. [3], має як індивідуальну, так і 
нормативну складові. 

Водночас у масиві аграрних постанов Кабінету Міністрів України можна від-
найти такі, що на перший погляд не створюють нових, не змінюють та не припи-
няють існуючих норм права, тобто позбавлені головної ознаки нормативності. Це 
відповідні аграрні державні цільові програми економічного, науково-технічного, 
соціального розвитку, виясненню юридичної природи яких чомусь юридичною 
наукою не приділено належної уваги. До них можна віднести постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку укра-
їнського села на період до 2015 року» [4], «Про затвердження Державної цільової 
програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року» [5] 
тощо. Зазначені правові акти не є й сугубо індивідуальними, що викликає необхід-
ність їх класифікації. 

У ст. 1 однойменного Закону [6] надається розуміння державних цільових про-
грам як комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на розв’язання 
найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміні-
стративно-територіальних одиниць, що здійснюються з використанням коштів 
Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом вико-
навців, ресурсним забезпеченням. Таким чином, державна цільова програма міс-
тить норми-цілі, а в цілому є прогнозно-організаційно-установчим документом, 
який поєднує пріоритетний напрям розвитку певної сфери аграрних відносин з 
матеріальними (зокрема фінансовими) та організаційними ресурсами його забезпе-
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чення. Такі програми розробляються у економічній, науково-технічній та соціаль-
ній сферах аграрних відносин, розраховані на невизначене коло осіб, неодноразове 
використання і розраховані на обов’язкове виконання. Щодо нормотворчого ком-
поненту, то зазначені програми крім норм-цілей безумовно містять окремі новост-
ворені правила поведінки, що втілюються у відповідних взаємних правах і 
обов’язках суб’єктів аграрних правовідносин. Виходячи з вказаних критеріїв, дер-
жавні аграрні програми розвитку є аграрними індивідуально-правовими актами. 

У кінцевому підсумку вимальовується висновок про невідповідність дійсному 
стану речей віднесення постанов уряду до сугубо нормативних, а розпоряджень – 
до індивідуальних актів. 

Поряд з цим розпорядження переважно мають одноразове застосування і не 
створюють нових норм, що врегульовують аграрні відносини. У зв’язку з цим пер-
вісного значення у сфері регулювання аграрних відносин набувають саме постано-
ви Кабінету Міністрів України, які посідають важливе місце у системі нормативно-
правових актів аграрного законодавства через їхню правову природу, що полягає, 
насамперед, у конкретизації загальних положень механізму правового регулювання 
аграрних відносин, який міститься у вищих за юридичною силою нормативно-
правових актах. 

Можна здійснити умовну класифікацію чинних урядових постанов у аграрній 
сфері, які: 1) конкретизують, деталізують дію аграрно-правових норм вищих за 
юридичною силою аграрних нормативно-правових актів; 2) встановлюють нові 
правила поведінки у аграрній сфері; 3) розширюють ареал дії чинних аграрних 
норм на інших суб’єктів або на інші види об’єктів; 4) змінюють або припиняють 
норми, що містяться в існуючих урядових або відомчих аграрних нормативно-
правових актах; 5) визначають правовий статус і врегульовують організацію діяль-
ності спеціальних державних органів, що здійснюють державну аграрну політику. 

Разом з тим умовність наведеного поділу полягає в тому, що в «чистому» ви-
гляді, тобто увібравши лише одну із зазначених класифікацій, перелічені нормати-
вно-правові акти не існують. Дійсно, віднайти нормативний акт уряду, який лише 
деталізує правила, що містяться у вищих за юридичною силою актах, досить скла-
дно. Як правило, нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України об’єднують 
декілька вищенаведених класифікаційних складових. 
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У ст. 1 Основного Закону України проголошено, що Україна є суверенною і 
незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Реалізація соціа-
льних прав і свобод сприяє розвитку правової та соціальної держави є до певної 
міри гарантом якості життя людей. Водночас у реалізації соціальних прав і свобод 
викликає найбільше питань право реалізації конституційних прав і свобод. Соціа-
льні права та свободи людини серед іншого опосередковуються працею, що вклю-
чає можливість заробляти собі на життя працею, яку кожен вільно обирає або на 
яку вільно погоджується. Держава впливає на умови здійснення праці, професій-
ний розвиток громадянина, рівень заробітної плати, не нижче від визначеної зако-
ном, передбачає додаткові гарантії під час здійснення праці для окремих категорій 
працівників (неповнолітніх, жінок тощо). Реалізація соціально-трудових правовід-
носин прямо пов’язана із наявністю належних інституцій та правових засобів, до-
статніх для забезпечення захисту учасників цих правовідносин. 

В Україні, на жаль, до сьогодні не відбулась повноцінна реформа соціально-
трудових відносин, не прийнято новий Трудовий кодекс України (далі – Проект), 
не завершили інституційне перетворення органи, покликані сприяти належному 
захисту соціально-трудових прав та свобод. Окрім того, аналіз змісту положень 
Проекту в частині захисту соціально-трудових прав свідчить про відсутність навіть 
проектного намагання вирішити цю проблему, адже законодавець зберігає класи-
фікацію вирішення трудових спорів за суб’єктним підходом, а саме поділу спорів 
на індивідуальні та колективні, що є традиційною для національного уявлення про 
порядок вирішення трудових спорів. Вочевидь, саме тому у Проекті Книга дев’ята 
має назву «Індивідуальні трудові спори» і повністю присвячена вирішенню трудо-
вих спорів комісією з трудових спорів. Колективні трудові спори розглядаються у 
книзі шостій Проекту «Колективні трудові відносини», яка складається з двох глав 
та трьох статей, значення яких полягає у визначенні соціального діалогу та вказів-
кою на те, що порядок розробки, укладення та виконання колективних договорів і 
угод та функціонування системи заходів щодо вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів) визначаються законом. Іншими словами, нічого не змінюється, 
принаймні в частині вирішення трудових спорів. В умовах правової кризи подіб-
ний підхід є неприпустимим, адже коли суспільна довіра до влади вичерпується, 
настає час для відповідальності. 

Аналіз низки наукових позицій свідчить про розвиток декількох напрямів роз-
витку відносин, пов’язаних із захистом соціально-трудових прав та інтересів. Пер-
ший напрям пов'язаний із визначенням правової природи відносин, пов’язаних із 
здійсненням захисту соціально-трудових відносин. Зокрема, йдеться про форму-
вання та розвиток соціального права, як такого. На думку О. Чомахашвілі, соціаль-
не право [1] – це комплексна галузь права, яка є сукупністю норм, що регулюють 
суспільні відносини, які виникають із приводу практичної організації і здійснення 
соціального захисту населення з метою пом’якшення соціальної напруги в суспіль-
стві. Автор пов’язує соціальне право з багатьма галузями права: конституційним, 
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трудовим, цивільним, сімейним, адміністративним, екологічним тощо, але в части-
ні трудового права наголошує саме на приналежності до соціального права захисту 
трудових прав. На користь поширення впливу соціального права в національній 
правовій доктрині свідчить ряд перейменувань кафедр із трудового (екологічного, 
аграрного тощо) права на кафедри соціального права. На даний момент домінує 
позиція щодо дуалістичного характеру відносин, пов’язаних із захистом соціально-
трудових прав та інтересів. Останні відносять як до трудового права, так і до соціа-
льного в широкому контексті. При цьому соціальне право має комплексний харак-
тер та охоплює всі правовідносини міжгалузевого значення, пов’язані із реалізаці-
єю соціальних прав, як таких. Тим не менше, згодом може сформуватись інший 
підхід, який здатний, у принципі, змінити назву окремих галузей права. Подібні 
прецеденти характерні навіть для сталих правових систем. 

Так, про необхідність переосмислення предмету трудового права у своїй моно-
графії говорить С. В. Вишновецька, яка посилається на статтю Л. Ю. Бугрова. 
Останній звертає увагу на те, що в окремих державах Європи вже більше 10 років 
триває процес формування права зайнятості. Наприклад, у Великобританії трудове 
право (Labor Law) нині майже замінено правом зайнятості (Еmployment Law). Ав-
тор зазначає, що у свій час наукова юридична громадськість цієї країни вела по-
жвавлену полеміку щодо питання співвідношення вказаних термінів, у ході якої 
висловлювалися різні (часом діаметрально протилежні) точки зору. Сьогодні тер-
мін «Labor Law» згадується вкрай рідко, але якщо й згадується, то в змістовному 
плані як реальний синонім поняття «Еmployment Law» [2, с. 201]. Отже, змі-
на/розвиток суспільних відносин, викликів, об’єктивних чинників породжує нове 
розуміння правових явищ та категорій, і доволі консервативна (такою її прийнято 
вважати) наукова спільнота Великобританії, після тривалих дискусій та обгово-
рень, демонструє готовність до зміни навіть концептуального розвитку галузі. 

У 2013 році побачила світ п’ятитомна праця провідних національних вчених 
«Правова доктрина України». Без сумніву, поява доктринальних засад українсь-
кого права стала справжнім поштовхом до розвитку наукового осмислення пра-
вової системи України і, водночас, з’явився певний підсумок, узагальнення маже 
двадцятилітнього самостійного руху національної правової науки. Третій том 
вказаного п’ятитомника за загальною редакцією академіка НАПрН України 
Н. С. Кузнєцової присвячений доктрині приватного права України [3]. У розділі 3 
«Сучасна доктрина приватного права» розміщено «Розвиток доктрини трудового 
права», що не лише розглядає право на працю в системі прав людини, а й звертає 
увагу академічної спільноти на теоретичні висновки вчених-цивілістів України, 
які ними озвучені на міжнародному форумі цивілістів, що відбувався 25-26 трав-
ня 2013 р. в Києві. А саме, у доповідях професорів Р. А. Майданика та Н. С. Куз-
нєцової ці погляди сформульовані так: наявні критерії побудови системи права 
України, а саме предмет, метод, принципи – це теоретично штучний продукт 
епохи соціалістичної науки права. Природним критерієм побудови системи права 
має бути тільки такий феномен, як приватне і публічне право (Р. А. Майданик). 
Приватне право і цивільне право – поняття тотожні (Н. С. Кузнєцова). Тому за 
логікою їх думок усі галузі права єдиної системи права України, які побудовані 
на нормах приватного права, у тому числі трудове право, об’єктивно є підгалузя-
ми цивільного права [3, с. 542-543]. 

Власне відповіддю на цю позицію став висновок авторського колективу (до 
якого увійшли С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, О. І. Процевський, М. І. Іншин, 
Г. І. Чанишева), який полягає в тому, що «доктрину трудового права як правову 
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категорію фрагментарно можна сформулювати так: доктрина трудового права як 
правове явище уособлює юридично гарантовану, державою забезпечену мож-
ливість людини вільно реалізовувати свою природну здатність до праці у со-
ціально-трудових, партнерських із роботодавцем відносинах, з метою ство-
рення матеріальних і духовних цінностей для всього суспільства та досягнен-
ня справедливого розподілу результатів трудової діяльності, що забезпечува-
ли б достатній життєвий рівень для працівника і його сім’ї (текст виділено 
згідно з оригіналом) [3, с. 546-547]. Тим самим автори продовжили тривалу диску-
сію та підкреслили серед іншого дуалістичний характер трудового права, що 
включає в себе як приватноправову та публічно-правову складові. 

Не висуваючи за мету висловлювати особисту думку з приводу наведеного 
узагальнення, зазначимо, що представлена аргументація авторського колективу 
опосередковано концентрує увагу на вкрай важливому питанні, прямо пов’язаному 
із доктринальними засадами розвитку трудового права, а саме, захисту соціально-
трудових правовідносин. 

Зазначені трансформації наукових поглядів непоодинокі та обґрунтовані зага-
льносвітовими тенденціями та ідеями. Свого часу генеральний директор МОП 
Хуан Сомавія зазначив: «Сьогодні головна мета МОП – створювати для чоловіків 
та жінок можливості гідної та продуктивної праці в умовах свободи, рівності, соці-
альних гарантій та поваги людської гідності» [4]. Концепція МОП отримала назву 
«гідна праця» невипадково, адже світова організація одержала нові глобалізаційні 
виклики, пов’язані із неконтрольованістю світових ринків капіталу і, як наслідок, 
суспільною нестабільністю, невизначеністю, нерівністю. Програма гідної праці 
складається з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог і ґрунту-
ється на переконанні, що всі ці чотири елементи потрібні для створення якнайкра-
щих умов для соціального розвитку. 

Таким чином, національне право в частині переосмислення доктринальних за-
сад та інструментів здійснення захисту прав та інтересів сторін соціально-трудових 
правовідносин перебуває у стані пошуку та формування нових концептуальних 
ідей, серед яких слід виділити: предметне віднесення інституту захисту соціально-
трудових прав та інтересів; характеристика правовідносин, пов’язаних із здійснен-
ням захисту соціально-трудових прав та інтересів; формування та розвиток інсти-
туційних засад захисту соціально-трудових прав та інтересів на принципово новій 
платформі, з урахуванням змісту судової та інших реформ в Україні. 
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«Національний гірничий університет» 
м. Дніпро, Україна 

Вперше у новітній історії освоєння надр Землі питання правового регулювання 
підземних відносин згадуються у Кодексі Української РСР про надра 25.06.1976 р., 
ст. 32 якого «Надання надр для цілей, не зв'язаних з видобуванням корисних копа-
лин» встановлювала, що для будівництва і експлуатації підземних споруд і для 
інших цілей, не зв'язаних з видобуванням корисних копалин (далі – ВКК), надра 
надаються в користування у порядку, встановлюваному законодавством Союзу 
РСР і Української РСР. 

Чинний Кодекс України про надра (далі – КпН) (ст. 14) також передбачає, се-
ред інших, такий вид користування як будівництво та експлуатація підземних спо-
руд, не пов'язаних з ВКК, у тому числі: а) споруд для підземного зберігання нафти, 
газу та інших речовин і матеріалів; б) захоронення шкідливих речовин і відходів 
виробництва; в) скидання стічних вод. Для будівництва і експлуатації підземних 
споруд та інших цілей, не пов'язаних з ВКК необхідно отримати гірничий відвід 
(ст. 17 КпН). 

Крім того, КпН згадує цей вид надрокористування у зв’язку із такими обста-
винами: 

1) серед вимог щодо геологічного вивчення надр встановлена повнота вивчен-
ня геологічної будови надр, гірничо-технічних, гідрогеологічних та інших умов 
будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з ВКК (ст. 38); 

2) проектування підземних споруд, не пов'язаних з ВКК, провадиться на основі 
геологічного та іншого вивчення надр з урахуванням комплексного розвитку регі-
ону та вимог екологічної безпеки (ст. 48); 

3) проекти будівництва підземних споруд, не пов'язаних з ВКК, у тому числі 
для захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин, скидання стіч-
них вод, підлягають екологічній, науково-технічній та іншим видам експертизи та 
погодженню в порядку, встановленому законодавством України (ст. 48); 

4) серед основних вимог до проектування, будівництва і введення в експлуата-
цію підземних споруд, не пов'язаних з ВКК зазначено, що повинно забезпечувати-
ся: 4.1) у проектах будівництва гірничодобувних об'єктів повинні передбачатися 
розташування наземних і підземних споруд, що забезпечує найбільш раціональне 
та ефективне використання запасів корисних копалин; 4.2) раціональне викорис-
тання видобутих гірських порід; 4.3) геологічне вивчення надр, що розкриваються 
в процесі будівництва та експлуатації об'єктів, та складання геологічної і маркшей-
дерської документації; 4.4) рекультивація порушених земель, максимальне збере-
ження ґрунтового покриву; 4.5) заходи, що гарантують безпеку людей, майна і 
навколишнього природного середовища; 

5) забороняється введення в експлуатацію нових і реконструйованих підзем-
них споруд, не пов'язаних з ВКК, якщо при їх проектуванні не додержано зазначе-
них вимог; 
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6) користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд і 
для інших цілей, не пов'язаних з ВКК, здійснюється за відповідними проектами; 

7) у проектах повинні передбачатися заходи, що забезпечують знешкодження 
стічних вод, шкідливих речовин і відходів виробництва або локалізацію їх у визна-
чених межах, а також запобігають їх проникненню в гірничі виробки, на земну 
поверхню та у водні об'єкти; 

8) у разі порушення вимог КпН скидання в надра стічних вод, захоронення 
шкідливих речовин і відходів виробництва повинно бути обмежено, тимчасово 
заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері охорони праці, чи іншими державними органа-
ми в порядку, передбаченому законодавством України (ст. 55); 

9) запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та ін-
ших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, 
скиданні стічних вод (ст. 56); 

10) забудова площ залягання корисних копалин місцевого значення, а також 
розміщення на ділянках їх залягання підземних споруд, не пов'язаних з ВКК, допу-
скаються за погодженням з уповноваженим органом місцевої влади (ст. 58); 

11) орган державного гірничого нагляду перевіряє повноту вивчення гірничо-
технічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов будівництва та 
експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів вироб-
ництва (ст. 63). 

Натомість реально існуючі підземні відносини, які врегульовані або очікують 
на правове регулювання набагато різноманітніші. На сьогоднішній день питання 
освоєння підземного простору достатньо актуальне, але в більшості випадків воно 
залишається в центрі уваги містобудівників та архітекторів, які займаються розро-
бкою проектів та рекомендацій щодо росту міст вглиб, винаходячи все нові й нові 
технології. На це спонукає збільшення кількості та щільності населення, приско-
рення урбанізаційних процесів, утворення мегаполісів тощо. Науковцями в цій 
сфері обговорюються наступна тематика: практики освоєння підземного простору 
стародавніх часів; захоронення та кладовища; господарське використання підзем-
ного простору; підземелля та ВКК; ядерна енергетика та підземелля; місто та під-
земний простір; транспортна інфраструктура під землею; підземні приміщення 
маєтків та їх призначення; військові конфлікти та організація безпеки під землею; 
релігійні, культові та таємні об’єкти в підземеллі; підземна архітектура; підземний 
простір, вплив на екологічний стан та охорона навколишнього середовища; лікува-
льне, туристичне та побутове вторинне використання підземного простору; науко-
ве вивчення підземного простору (картографування, технології та методики осво-
єння і підземного будівництва, вплив науково-технічної революції на освоєння 
підземелля). 

Як бачимо, правовий режим підземелля та правове регулювання його викорис-
тання у вітчизняному законодавстві має не аби який законодавчий та кодифікацій-
ний потенціал, адже навіть первинне порівняння наявного правового забезпечення 
з реальними напрямами використання підземелля свідчить про очевидну заборго-
ваність нормотворчої діяльності в цій сфері. 

В найближчий перспективі законодавець ставить питання лише про правовий 
режим підземних сховищ, регулювання використання ділянок надр, що містять 
порожнини, в промислових, транспортних та інших господарських цілях, а також 
використання підземного простору для захоронення відходів виробництва і спожи-
вання, у тому числі й підземне складування порід. 
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Повертаючись до цільового використання підземних споруд – об’єктів проми-
слового, культурного, оборонного та комунального призначення, які створюються 
під землею в масивах гірничих порід, слід відмітити, що сучасне підземне будівни-
цтво всебічно розвивається – під землею побудовано ряд об’єктів цивільного, вій-
ськового, промислового призначення, а отже їх використання потребує відповідно-
го правового забезпечення. 

Фактично в Україні наявні такі види підземних споруд: 1) вугільні, рудні і не-
рудні шахти; 2) автомобільні, залізничні, гідротехнічні тунелі, метрополітени, тру-
бопроводи; 3) частини будівель ТЕС, АЕС, ГЕС; 4) резервуари для питної води, 
заводи очистки стічних вод; 5) гаражі, телефонні станції, кінотеатри, культові спо-
руди, вокзали, торгові центри; 6) заводи шампанських вин, підприємства з вирощу-
вання овочів, грибів, цитрусових, квітів тощо; 7) склади товарів широкого вжитку, 
побутових приладів, автомобілів, медикаментів тощо; 8) холодильники для збері-
гання харчових продуктів; 9) стартові комплекси ракет дальньої дії, довгострокові 
командні пункти, сховища; 10) спеціалізовані лікарні, санаторії, туристичні ком-
плекси; 11) великі сховища нафти, природного газу, нафтопродуктів, зрідженого 
газу; 12) сховища відходів радіоактивних речовин, відходів нафтової та хімічної 
промисловості, шахтних вод; 13) заводи точних виробів, електронного обладнання, 
судно-, авіа, машинобудівні, військові заводи; 14) науково-дослідні підземні спо-
руди – нейтринні та сейсмогеофізичні обсерваторії, сейсмічні станції тощо. 

Сучасний розвиток правового регулювання підземних відносин можна відсте-
жити на таких прикладах. Нова політика енергетичної незалежності передбачає 
реорганізацію НАК «Нафтогаз України» відповідно до Третього енергетичного 
пакета ЄС шляхом створення ПАТ «Магістральні газопроводи України» та ПАТ 
«Підземні газові сховища України» [1]. При цьому, засновником та власником 
корпоративних прав оператора підземних сховищ газу, що перебувають у держав-
ній власності і не підлягають приватизації, може бути лише певний суб'єкт госпо-
дарювання [2], а власне термін «підземне сховище газу» розкривається в Законі 
України від 08.07.2010 р. № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природно-
го газу» (ст. 1) [3]. Майже аналогічну трактовку поняттю «підземне сховище наф-
ти, газу чи продуктів їх переробки» дає Закон України від 12.07.2001 р. № 2665-III 
«Про нафту і газ» [4]. 

Не однозначно сприймається термін «ємність надр», адже інший закон – Закон 
України від 04.04.2013 р. № 178-VII «Про затвердження Загальнодержавної соціа-
льної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середови-
ща на 2014-2018 роки» [5] використовує поняття «геоінформаційна система моні-
торингу стану пустот і геомеханічного стану масивів порід». Втім, найбільш при-
йнятним виглядає термін – «природна підземна порожнина» – пустота у надрах 
землі, створена внаслідок впливу на гірничий масив природно-геологічних явищ 
[6]. Хоча при цьому, помилковим виглядає словосполучення «надра землі». Нато-
мість у постанові Кабінету Міністрів України від 17.01.1995 р. № 33 «Про затвер-
дження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин зага-
льнодержавного значення» використовується термін «пустоти» [7]. 

Отже, вдосконалення будівельних технологій та висока вартість землі в зонах 
щільної забудови великих міст, роблять тут підземне будівництво більш економіч-
ним та перспективним. Вже у найближчі 50-100 років можливе виникнення і роз-
будова численних підземних багатоярусних міст зі специфічними комунікаціями та 
інфраструктурою (можливо більш економічних, ніж сьогодні). Старі підземні міста 
можуть бути «осучаснені» і перетворені в туристичні центри. Тобто, можна гово-
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рити про «повернення» людини до давньої культури підземних міст – але вже на 
рівні можливостей сучасної науки, техніки та технологій з належним правовим 
забезпеченням за допомогою норм підземного законодавства – системою нормати-
вно-правових актів у сфері підземних відносин. 
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Бурхливий розвиток земельного законодавства України протягом двадцяти п’яти 
років призвів до безпрецедентного розширення сфери правового регулювання земель-
них відносин та домінування публічних засад у їх регулюванні.Всупереч закріпленому 
у Конституції України принципу рівності суб’єктів права власності на землю, у націо-
нальному земельному законодавстві планомірно впроваджувалися приписи щодо 
пріоритету прав держави як виключного власника земель в Україні. Права приватних 
суб’єктів у сфері земельних відносин постійно обмежувались внаслідок встановлення 
заборон на вчинення певних правочинів (мораторій на відчуження земель товарного 
сільськогосподарського виробництва тощо), спотворення зобов’язального характеру 
права оренди земельних ділянок, відсутності ефективних правових механізмів набуття, 
реалізації та захисту земельних прав (набувальна давність, перехід прав на землю ра-
зом із переходом права власності на будівлю чи споруду та ін.). Збільшення кількості 
нормативно-правових актів дотягло критичної межі та стало ознакою інформаційної 
надмірності українського земельного законодавства. 

Протягом чверті століття в Україні здійснюється земельна реформа, ефектив-
ність якої виявилась вкрай низькою. В земельно-правовій науці України Н. І. Тито-
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ва зазначає, що «земельну і аграрну реформи слід було розпочинати з вироблення 
їхньої чіткої наукової бази, встановлення еволюційних етапів їхньої реалізації, 
врахування не лише економічних, а й екологічних і соціальних засад. За їхньої 
відсутності виникають певні небажані наслідки та прорахунки. З величезної низки 
законодавства про проведення земельної та аграрної реформи (переважно Указів 
Президента України) майже повністю випали правові норми екологічного характе-
ру. Між тим, згідно Закону «Про охорону земель», одним із принципів державної 
політики у сфері охорони земель є «пріоритет вимог екологічної безпеки у викори-
станні землі як просторового базису, природного ресурсу і основного засобу виро-
бництва» (ст. 3). Замість цього зроблено наголос на прискорене перетворення ос-
новного національного багатства на звичайнісіньке товарне майно» [1, с. 23]. 

З метою подолання зазначених вище негативних явищ, з 2015 року в Україні 
розпочинаються процеси дерегуляції земельних правовідносин. Так, 12 лютого 
2015 року приймається Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», яким було 
внесено зміни до Законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про 
особисте селянське господарство», «Про охорону земель», «Про державну експер-
тизу землевпорядної документації». Окремі приписи, спрямовані на дерегуляцію 
земельних правовідносин, містять й інші Закони України 

Термін «дерегуляція» («дерегулювання») є новим для земельного законодавства 
України.У законодавстві України він вживається у більш ніж тридцяти нормативно-
правових актах. Дерегулювання земельних правовідносин полягає у зниженні рівня 
державного впливу на суспільні відносини щодо використання та охорони земель. 

Проведений аналіз змін земельного законодавства протягом 2015-2016 років 
дає можливість зробити загальний висновок, що дерегулювання земельних право-
відносин полягає у зниженні рівня державного впливу на суспільні відносини щодо 
використання та охорони земель наступними способами: 

а) вилучення з-під дії правових норм певних земельних відносин (скасування 
ліцензування проведення земельних торгів та землеоціночних робіт; вилучення 
норм щодо встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону, необхіднос-
ті затвердження загальнодержавних і регіональних програм використання та охо-
рони земель); 

б) зниження рівня імперативності регулювання земельних відносин шляхом 
встановлення нових земельних прав юридичних та фізичних осіб, скасування їх 
певних земельних обов’язків, пом’якшення юридичної відповідальності за земельні 
правопорушення, а також спрощення юридичних процедур набуття, реалізації та 
захисту земельних прав (суттєве зменшення істотних умов договору оренди земе-
льної ділянки; законодавче закріплення можливості передати юридичній особи у 
користування земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства; 
законодавче закріплення можливості надати у постійне користування земельні 
ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них 
будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній 
власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку; розширення 
права фізичних та юридичних осіб на отримання інформації з Державного земель-
ного кадастру за умови їх ідентифікації з використанням електронного цифрового 
підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи); 

в) зменшення дискретності у здійсненні державного регулювання земельних 
відносин шляхом скасування або деталізації певних повноважень органів держав-
ної влади та їх посадових осіб, а також передачі окремих повноважень зазначених 
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органів недержавним суб’єктам, у тому числі органам місцевого самоврядування 
(розширення переліку органів, які мають право проводити державну реєстрацію 
речових прав на земельні ділянки та їх обтяжень; закріплення обов’язку органів 
виконавчої влади надавати вичерпний перелік недоліків проекту землеустрою що-
до відведення земельної ділянки та розумний строк для усунення таких недоліків; 
уточнення переліку органів, які мають право надавати у користування земельні 
ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспі-
льних потреб чи з мотивів суспільної необхідності; деталізація повноважень орга-
нів державної влади щодо надання земельних ділянок зони відчуження та зони 
безумовного (обов’язкового) відселення на території, що зазнала радіоактивного 
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи). 

Отже, зміни земельного законодавства протягом останніх двох років, спрямо-
вані на дерегулювання земельних правовідносин, вцілому сприяють забезпеченню 
набуття, реалізації та захисту земельних прав юридичних та фізичних осіб. Водно-
час варто підтримати позицію П. Ф. Кулинича, що проблема дерегуляції правового 
регулювання земельних відносин потребує глибокого наукового аналізу та форму-
вання на його основі теоретичних засад її проведення з метою вироблення для 
практики орієнтирів для здійснення дерегуляції земельних відносин [2, с. 50]. 
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Еволюція, як відомо, це наукова категорія, яка розглядається переважно в біо-
логії та (від лат. еволютіо – розгортання) означає процес незворотних змін у будові 
та функціях живих організмів протягом їхнього історичного розвитку. Вважається, 
що її наслідком є пристосованість організмів до умов середовища життя. Як відо-
мо, еволюційну гіпотезу висунув видатний французький учений Жан-Батіст Ла-
марк (1744-1829) – людина енциклопедичних знань і великого таланту. Саме він 
запропонував термін «біологія» (1802), обґрунтував уявлення про окрему «область 
життя» на Землі, пізніше названу біосферою, вперше проводив спостереження за 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 47 

психічною діяльністю тварин, заснував палеонтологію безхребетних. За Ламарком, 
еволюція – це процес набуття корисних ознак, які успадковуються потомством. 

Водночас, термін «еволюція» застосовується й іншими, окрім біології, наука-
ми, для дослідження, в тому числі, багатьох соціальних явищ у значенні вивчення 
процесів їх розвитку. Зокрема, говорять про еволюцію людини, суспільства, дер-
жави, права, науки. Тому, розглядаючи еволюцію розвитку наук та галузей еколо-
гічного, земельного, аграрного, природноресурсного права у значенні процесу на-
буття ними корисних ознак, доцільно встановити, чи ж набули вони відповідних 
корисних ознак з точки зору власне ефективності їх розвитку. 

Так, за підходом В. І. Андрейцева еволюція наукових доктрин екологічного 
права розглядається як відповідний вклад окремих персоналій у розробку конкрет-
них доктрин та концепцій, що сформувалися під впливом аналізу відповідного 
законодавства, яке було актуальним у той чи інший історичний проміжок часу на 
теренах України. Принагідно зазначити, що цим вченим історичний розвиток зако-
нодавчого регулювання екологічних правовідносин визначається як кілька етапних 
процесів, у межах яких розвивалось спершу земельне законодавство та законодав-
ство про охорону природи, далі – поєднання нормативно-правового регулювання 
охорони природи і раціонального використання природних ресурсів з орієнтацією 
на охорону навколишнього природного середовища, та, врешті-решт, актуалізу-
ються проблеми правового забезпечення екологічної безпеки [1]. 

Цим автором порушується питання «заборгованості саме еколого-правової науки 
у прискоренні розвитку ефективного екологічного законодавства, в утвердженні прин-
ципів екологічного права в практиці правозастосування, особливо тієї її частини, пред-
ставники якої проявляють поверховість у наукових підходах і викладах теоретико-
правових положень окремих науково-освітніх правничих шкіл» [1, с. 98]. 

Проблеми науки та галузі екологічного права споглядаються й у підходах до їх 
оптимальної назви, до предмета, об’єктів, джерел та системи. 

Для з’ясування сутнісних характеристик вказаних категорій доцільно звернутися 
до положень екологічної філософії (філософії екології), які стверджують, що «най-
вищим досягненням еволюції на Землі є людський розум, яким осягнуті існуючі 
закони Природи та які людина прагне пов’язати в єдину логічну схему з метою щось 
передбачити. Насправді мудрою є лише сама Природа, яка й дотримується відповід-
них законів у якійсь, на погляд непосвяченої людини, ірраціональній, зовнішньо 
зовсім не логічній формі. У важких умовах сучасної екологічної кризи взагалі навряд 
чи можна передбачити щось серйозне. Адже скільки разів Природа доказувала нам 
неспроможність наших самих райдужних логічних умовиводів. Якщо придивитись 
до перемог Людини над Природою, то можемо виявити, що кожна перемога, крім 
тих наслідків, на які ми розраховували, має непередбачені наслідки. Ми належимо 
Природі, знаходимось в її лоні, і панування над нею може означати, що ми можемо 
лише, пізнаючи її закони, правильно їх застосовувати» [2]. 

Загально визнано, що відношення Людини до Природи завжди опосередкову-
ється суспільними відносинами і структурами, передусім політичною системою і 
виробничими відносинами. То чи пройшли еволюційні процеси складові екологіч-
ного права, такі як його предмет, методи, система законодавства та суспільний і 
державний інтерес щодо ефективного регулювання екологічних правовідносин, 
здатного забезпечити виконання і додержання законів Природи? Чи набули вони 
корисних, еволюційних ознак у розумінні їх представниками науки екологічного 
права? Навряд чи. Адже саме представники науки екологічного права у своїй біль-
шості сходяться у підходах до так званих концепцій взаємодії Суспільства і При-
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роди, серед яких до цього часу переважають концепції споживання, невтручання у 
Природу, обмеження народонаселення та природокористування тощо, тобто такі, 
що спрямовані на задоволення передусім суспільних потреб при використанні 
Природи та її багатств шляхом розвитку науково-технічного прогресу. Особливо 
такі підходи спостерігаються, коли представники наук земельного, аграрного чи 
екологічного права своїми поглядами прислуговуються наукам цивільного, госпо-
дарського права, коли ними захищаються позиції щодо непорушності права прива-
тної власності на землю, на інші природні ресурси, або ж науці адміністративного 
права, коли говориться про начебто відсутність в екологічному праві власних ме-
тодів правового регулювання тощо. 

Так само, генезис предмету екологічного права розглядається як поступальна 
сукупність природоресурсних, природоохоронних правовідносин та правовідносин 
забезпечення екологічної безпеки, у яких відбиваються історичні форми розвитку 
взаємодії Суспільства і Природи, а саме: економічна, охоронна і захисна. Звичайно 
ж, такі види екологічних правовідносин відображають їх спрямованість на конкре-
тні об’єкти правового регулювання (природні ресурси, природне середовище, жит-
тя і здоров’я людини у цьому середовищі), однак, як видно, не у всіх видах цих 
правовідносин реально охороняється і захищається саме Природа. 

Більше того, останнім часом наголошується на так званій гуманістичній спрямо-
ваності сучасного екологічного права, тобто, вважається, що нормами екологічного 
права має охоронятися і захищатися виключно людина, її життя і здоров’я у безпечно-
му природному середовищі. При цьому така позиція посилюється положенням статті 3 
Конституції України, яка визнає Людину найвищою соціальною цінністю. 

Такий антропоцентричний науковий підхід є підтвердженням помилковості ро-
зуміння концептуальних засад фактичної взаємодії Суспільства і Природи, є схилян-
ням до позиції так званого панування Людини над Природою, є спробою виправдати 
існуючі наслідки людської діяльності, розвиток науково-технічного прогресу, які й 
призводять до не зворотних процесів у самій Природі тим, що, мовляв, Природі бай-
дуже до цих процесів, адже це є наслідком існування Людини як частини самої При-
роди, як власне байдуже і самій Людині про те, що буде після того, як її самої не 
стане. Загальновідома позиція матеріалістів: після нас – хоч потоп! 

Тому-то вимушено, констатуючи незворотні зміни у стані природного середо-
вища, які сталися під впливом людської господарської діяльності, й робиться наго-
лос на «необхідності забезпечення безпеки людства, що стає більш важливим, ніж 
подальший технічний прогрес. Пріоритетною спрямованістю стає не подальше 
нарощування виробничого потенціалу, а забезпечення його екологічності, реконст-
рукція з урахуванням екологічних наслідків його здійснення» [3]. 

Саме тому, враховуючи значимість еволюції як поступального, водночас якіс-
ного процесу по впорядкуванню стану природного середовища, наука екологічного 
права має переглянути підходи передусім до основного об’єкта свого дослідження 
– Природи, і на її економічних, екологічних та соціальних правових характеристи-
ках запропонувати суспільству сучасні ефективні правові моделі застосування та 
дотримання її законів, які дозволять здійснити перехід до більш природного, менш 
споживацького способу життя та до екотехнічного типу економіки, який й буде 
враховувати потребу відновлення (відтворення) та збереження природи. 

З позиції історичного методу дослідження проблем екологічного права в самій 
науці можуть розглядатися вже існуючі доктрини та концепції, однак з позиції 
об’єктивної критичної оцінки шляхів їх становлення, сьогоднішнього стану еколо-
гічного законодавства, з тим, щоб спонукати молоде покоління вчених до вироб-
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лення підходів до розуміння та пояснення нових форм взаємодії Суспільства і 
Природи, особливо до відновлювально-компенсаційної форми як такої, яка стає 
актуальною на сьогодні і відображає прагнення людства привести планету Земля, 
як місце свого існування, у належний безпечний стан. 

За умови, коли наука екологічного права виробить нові концептуальні засади сво-
го формування і подальшого розвитку, особливо у контексті свого сучасного пріорите-
тного напрямку – екологічної безпеки, то й називатися вона може право екологічної 
безпеки. В основі такої науки може лежати вчення про правове забезпечення охорони і 
відтворення Природи та екологічної безпеки громадян, в першу чергу, при здійсненні 
природокористування як основного чинника екологічного ризику. 
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Завершується 15-й рік дії мораторію на відчуження земель сільськогосподар-
ського призначення в Україні, однак Кабінет Міністрів України до цього часу не 
спромігся підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект 
«Про обіг земель сільськогосподарського призначення» Саме з прийняттям цього 
Закону Земельний кодекс України пов’язує введення в дію його норм, які містяться 
у Кодексі, але не діють 15 років, – норм про ринок сільськогосподарських земель. 
На наш погляд, в нашій країні склалися всі соціально-економічні передумови для 
скасування зазначеного мораторію. Вважаємо, що в економічній та юридичній 
науці не залишилося теоретичних проблем щодо ринку сільськогосподарських 
земель, які б не були предметом прискіпливого наукового аналізу і з яких не за-
пропоновані обґрунтовані наукові положення. 

Однак слід відмітити, що в травні 2016 р. сталася важлива правова подія, 
яка спонукає і суспільство, і державу вжити невідкладних заходів щодо запро-
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вадження ринкового обігу сільськогосподарських земель. Справа в тому, що 
Європейський суд з прав людини вперше прийняв до свого розгляду заяву від 
власника земельного паю з України, який вимагає визнання мораторію таким, 
що порушує його конституційне право власності на землю, та відшкодування 
завданих ним збитків. Станом на сьогоднішній день ще 4 громадяни-власники 
земель з нашої держави подали до цього суду аналогічні заяви. З високим сту-
пенем вірогідності можна спрогнозувати прийняття позитивного для цих гро-
мадян рішення Європейського суду з прав людини. Якщо такі рішення будуть 
прийняті, держава повинна буде сплатити їм чималі компенсації за наданих 
цією ж державою прав власності на землю. І якщо дія мораторію буде продов-
жена, то кількість громадян України, які звернуться до цього суду з аналогіч-
ними заявами, може різко зрости. 

Відповідно до п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, умо-
вою припинення дії заборони щодо ринкового обігу сільськогосподарських земель 
є прийняття Закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». Його 
можна підготувати з врахуванням світового, перш за все, європейського досвіду і 
українських реалій. Узагальнений досвід європейських країн щодо правового регу-
лювання ринку сільськогосподарських земель можна представити на прикладі 3-х 
країн: Нідерландів, Франції та Німеччини. 

Законодавство Нідерландів є втіленням концепції вільного ринкусільськогос-
подарських земель, які можуть набуватися у власність та оренду будь-якою осо-
бою. Існують лише непрямі обмеженнями,зокрема: 1) встановлення 6-річного мі-
німального строку оренди; 2) переважне право орендарів на продовження догово-
рів оренди; 3) встановлення податку на продаж земель у розмірі 6% від ціни про-
дажу, який має сплатити покупець, та звільнення від його сплати тих з них, хто 
використовуватиме придбанні угіддя для ведення сільського господарства протя-
гом 10 років з дня придбання ділянки. 

Як наслідок, в середньому площа використовуваних одним фермерським гос-
подарством угідь дорівнює 30 гектарів. Прицьому 70% фермерів Нідерландів є 
власниками своїх господарств та землеволодінь. Решта 30% використовують зем-
лю на праві оренди. 

Водночас незважаючи на відкритість земельного ринку, у Нідерландах не ма-
ють місця такі негативні наслідки як: 1) скупка сільськогосподарських землі цієї 
країни іноземцями; 2) концентрація землі у володінні агрохолдингів; 3) витіснення 
селян-фермерів з сільського господарства потужними аграрними корпораціями 
(обезземелення селян). 

Законодавство Франції про ринок сільськогосподарських земель передбачає 
надмірний вплив контрольованої державою установи – Товариства з управління 
землями та сільським розвитком (Sociétésd’AménagementFoncieretd’Etablissement-
Rural, скорочено SAFER) – на обіг сільськогосподарських земель. Зокрема, SAFER 
здійснює вплив на ринкові транзакції сільськогосподарських земель завдяки: наяв-
ності переважного права на придбання земель;наявності права на звернення до 
суду з позовом при зниження ціни земельної ділянки, яка виставлена на продаж її 
власником, до рівня ринкових цін; звільнення від податку транзакцій щодо земель 
за участю SAFER, що робить продаж йому та придбання у нього сільськогосподар-
ських земель економічно вигідним. 

Завдяки зазначеним правовим засобам SAFER має можливість придбати на 
ринку будь-яку сільськогосподарську земельну ділянку, якщо вона: придбана або 
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може бути придбана непідготовленою для фермерського господарювання особою; 
придбана або може бути придбана у спекулятивних цілях; придбана або може бути 
придбана іноземцем, коли існує французький фермер, який виявив бажання при-
дбати ділянку. Як результат, практично всі сільськогосподарські землі Франції 
купуються і продаються за участю SAFER. Проте жодна європейська країна не 
скористалася досвідом Франції. 

Нарешті законодавство ФРН є прикладом помірного державного втручання у 
розвиток ринку сільськогосподарських земель. Так, ним передбачено, що їх влас-
ники можуть використовувати їх для неаграрних потреб, лише якщо це не супере-
чить планувальної документації щодо розвитку територій, які затверджуються 
органами влади. Крім того, законодавство ряду федеральних земель передбачає, 
що у разі укладення договору купівлі-продажу сільськогосподарської ділянки з 
особою (покупцем), яка не є фермером, відповідна сільська громада може реалізу-
вати право на переважне придбання такої ділянки. Громада має право увійти в яко-
сті покупця в укладений договір з усіма його положеннями, щоб отримати можли-
вість використовувати цю землю згідно з аграрно-структурними вимогами для 
збільшення площ аграрного виробництва. 

Однак досвід правового регулювання сільськогосподарського земельного рин-
ку Нідерландів, Франції та ФРН об’єднує наявність досить суворих правових вимог 
щодо охорони сільськогосподарських земель від забруднення та спричинення еко-
логічної шкоди не тільки сторонніми особами, а й самими фермерами - власниками 
і орендарями земель, які можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності. 
Такі правові норми «відлякують» від набуття у власність чи користування сільсь-
когосподарських земель тими особами, які хотіли б отримати дохід від надмірної 
експлуатації родючості ґрунтів. 

На нашу думку, виходячи з європейського досвіду регулювання ринку сільсь-
когосподарських земель та враховуючи вітчизняні аграрні реалії, для України 
більш придатним є досвід ФРН, який передбачає помірне втручання держави у 
розвиток земельного ринку. Вважаємо, що правова модель ринку сільськогоспо-
дарськихземель в Україні повинна передбачати такі правові засоби впливу на його 
учасників як: 1) надання права на придбання сільськогосподарських земель у влас-
ність тільки громадянам України і сільськогосподарським юридичним особам 
України; 2) надання об’єднаним територіальним громадам переважного права на 
придбання таких земель, якщо їх не купують фермери; 3) обмеження площі сільсь-
когосподарських угідь у власності однієї особи; 4) встановлення податку на спеку-
ляцію такимиземлями та правами на них; 5) протидія встановленню монополії на 
володіння сільськогосподарськими землями. 

Крім того, в Україні доцільно створити Державну службу охорони ґрунтів під 
егідою Міністра аграрної політики та продовольства України з такими функціями: 
1) здійснення моніторингу сільськогосподарських земель; 2) надання дорадчих 
послуг фермерам щодо їх використання; 3) здійснення державного контролю за 
дотримання законодавства про охорону земель сільськогосподарського призначен-
ня; 4) розробка нових технологій збереження і відновлення якості угідь. 

Нарешті, Законом «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» до-
цільно надати районним радам право запроваджувати дію його норм, виходячи з 
готовності району до скасування мораторію. 
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Про глобалізацію як потужний процес, що зростаючими темпами і у все біль-
ших масштабах охоплює міжнародні відносини та всі сфери людського життя, 
вголос почали говорити в останні десятиліття ХХ століття [1]. У відповідному 
процесі стали розрізняти кілька основних вимірів: 

– економічний, пов’язаний з тенденціями поступового зникнення кордонів для 
більш вільного руху людей, товарів, капіталів, ідей; подекуди в економічному ви-
мірі вирізняють фінансовий, індустріальний та деякі інші;  

– культурний, який сприяє поширенню культурних цінностей, моделей поведі-
нки та мислення; 

– політичний, що призводить до перегляду конфігурації суб’єктів міжнарод-
них відносин, змінює роль держави, спричиняє появу в міжнародних відносинах 
нових «акторів», здатних протистояти глобалізацій ним викликам; 

– військовий, який розвивається у відповідь на поширення екстратериторіаль-
ної злочинності, міжнародного тероризму та інших глобальних загроз і пов’язаної з 
цим необхідності вдаватись до безпекових заходів міждержавного характеру; на 
сучасному етапі цей вимір глобалізації реалізується здебільшого шляхом посилен-
ня регіональної компоненти забезпечення безпеки, намаганням держав 
об’єднуватися у військові блоки для приборкання транснаціональних загроз [2]. 

Як не дивно, в загальних дослідженнях глобалізаційних проблем не завжди 
виділяють довкільну складову. Хоча навряд чи можна знайти проблематику більш 
дотичну до чинників глобалізації, ніж екологічна. Адже такі проблеми, як втрата 
біорізноманіття, опустелювання, зростаючий дефіцит джерел питного водопоста-
чання, зміна клімату на планеті та багато інших, що раніше розглядались як лока-
льні або регіональні, сьогодні структуруються на глобальному рівні і не можуть 
бути вирішені інакше, як через транснаціональні, загальнопланетарні механізми. 

Підкреслюючи, що в світовій доктрині немає єдності щодо змісту всіх ознак і 
чинників глобалізації [3; 4], всі дослідники сходяться на тому, що визначальним в цьо-
му процесі є зростаюча міжнародна залежність кожного суб’єкта відносин від усіх 
інших, з чого випливає необхідність побудови узгоджених стратегій співіснування. 

Якою ж є роль права як головного регулятора суспільних відносин в умовах 
глобалізації? Чи право як феномен теж глобалізується? Якщо так, то які ознаки 
цього процесу? Чи здатне право позитивно впливати на суспільний розвиток в 
умовах глобалізації? Чи забезпечує воно в умовах глобалізації рівність всіх перед 
законом, а також рівномірний/справедливий розподіл прав, обов’язків, витрат та 
відповідальності? Якими засобами? Нарешті, яке місце у відповідному процесі 
займає екологічне право і чи достатньо потужне воно сьогодні, щоб допомогти 
людству протистояти викликам, що виникають у контексті нових реалій? 

Всі ці проблеми стають предметом досліджень фахівців-правників, які з різних 
боків і з різними оцінками підходять до відповідного аналізу. Проводиться всякого 
роду градація, ранжування переваг та слабких місць глобалізаційних чинників у 
розвитку світового права.  
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Почнемо з того, що глобалізаційні процеси стосуються не лише міжнародного 
права, а й його регіональних та національних складових, всієї системи світового 
права, яке ми традиційно звикли вибудовувати як ієрархічну піраміду з фундамен-
том, стовбуром та вершиною. В умовах глобалізації відбувається процес перебудо-
ви цієї традиційної структури на нову, але з використанням старих постулатів, хоча 
право, яке сьогодні народжується, є набагато складнішим формуванням, ніж те, що 
воно собою являло протягом минулих століть. 

Значною проблемою постає сьогодні, зокрема, те, що міжнародне право суттє-
во звужує національний та державний суверенітети задля досягнення загальнопла-
нетарних цілей. Здійснюється складний процес поєднання національних, міжнаціо-
нальних та наднаціональних чинників у правовому регулюванні (класичний при-
клад – право Європейського союзу). 

Французька дослідниця тенденцій розвитку права в умовах глобалізації, фахівець 
міжнародного кримінального права Мірей Дельмас-Марті в своїй монографії «Між 
чотирма вітрами» [5], наприклад, виділяє 4 основних чинники, що впливають на роз-
виток права в умовах глобалізації: свобода, безпека, співробітництво та змагальність, 
які дмуть у різних напрямках, з одного боку врівноважуючи правові процеси, з іншого 
ж – гальмуючи їх. Вона стверджує, що в сучасних умовах можна вести мову про поки 
що безболісне та недостатньо видиме, але вже помітне формування тоталітаризму 
права. Його метою є намагання врівноважити різного роду економічні, політичні, соці-
альні, військові конфлікти, або поставити заслін на шляху їх поширення. При цьому 
певним чином звужуються чи навіть руйнуються загальні засади правової глобалізації. 
Так, для протидії транснаціональному тероризму вживаються правові заходи стриму-
вання міграційних процесів: сприяючи вільному руху товарів та капіталів, право вда-
ється до суворого обмеження переміщення людських ресурсів. Можна навести багать 
інших прикладів, коли глобалізація «змушує» право ставати все більш жорстким, 
стримуючи розвиток її побічних негативних наслідків. 

А що ж може врівноважити правовий тероризм в умовах глобалізації. Наша 
доктринальна пропозиція пов’язується з розкриттям можливостей сучасного права 
у вирішенні екологічних проблем. Саме через цей зріз можуть отримати найбільш 
повний розвиток ідеї правового гуманізму, яких так потребує сучасне людство. 
Глобалізоване екологічне право, на відміну від інших правових галузей, формуєть-
ся не для протидії зовнішньому «ворогу» чи «супротивнику» (хіба що виникне 
гіпотетична загроза нападу з боку інопланетян), а задля задоволення спільних інте-
ресів людей та інших біологічних ресурсів нашої планети. 

«Гуманізм» - категорія здебільшого морально-етична. Співвідношення етич-
них і правових чинників у вирішенні екологічних проблем повинно ставати все 
тіснішим. Починаючи з документів світового саміту ООН з проблем довкілля у 
Стокгольмі (1972 р.), через всесвітню конференцію ООН з питань довкілля та роз-
витку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), в значній кількості подальших міжнародних до-
кументів екологічного та кліматичного спрямування можна спостерігати правовий 
розвиток морально-етичних принципів «справедливості», «спільної, але диферен-
ційованої відповідальності», «особливого захисту найбільш вразливих категорій 
населення», «обміну інформацією та взаємодопомоги перед загрозами природних 
та техногенних катаклізмів», «справедливого доступу всіх до наукових здобутків 
та найкращих із доступних технологій для попередження негативних екологічних 
ситуацій та боротьби з їх наслідками» тощо. 

Екологічне право, формуючи спільні цілі людства, пов’язані з забезпеченням са-
мого його виживання, має стати тим об’єднуючим стимулом, який здатен примирити 
сили з протилежними інтересами і забезпечити гуманістичну складову в розвитку сві-
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тового права. Адже сьогодні уже зрозуміло, що людство або перейде на новий рівень 
комунікацій, або просто зникне. Однак специфіка правових відносин у сфері охорони 
довкілля полягає також у тому, що екологічні проблеми, хоча й сприймаються суспі-
льною свідомістю як важливі, але здебільшого носять контрадикційний характер по 
відношенню до економічних та соціальних проблем, які прийнято вважати більш не-
відкладними та нагальними. Подолати відповідну суперечність лише на рівні запрова-
дження правових принципів навряд чи можливо, навіть у межах концепції сталого 
розвитку, яка на сьогодні є найбільш адаптованим інструментом «примирення» голо-
вних чинників розвитку: економіки, екології та соціальної сфери. Важливо, щоб між-
народне право в умовах глобалізації трансформувалось у правову систему, яка матиме 
примусові важелі впливу, причому не тільки на традиційних суб’єктів міжнародного 
права (держави та міжнародні організації), а й через національні та регіональні імпле-
ментаційні та інші механізми – на інших суб’єктів права, від яких безпосередньо зале-
жить досягнення спільних екологічних цілей. 
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Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що-
до запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної проце-
дури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 
28.01.2016 р. № 955-VIII було передбачено запровадження контрактної форми тру-
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дового договору при найманні на роботу професійних творчих працівників держав-
них і комунальних закладів культури та конкурсного заміщення ними посад. 

При цьому, Прикінцевими положеннями цього закону встановлено, що на-
брання ним чинності є підставою для припинення безстрокового трудового дого-
вору з керівниками держаних та комунальних закладів культури, а також з профе-
сійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) держав-
них та комунальних закладів культури (п. 2). 

Натомість з працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебу-
вають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, 
протягом одного року з дня набрання чинності цим законом укладається конт-
ракт строком від одного до трьох років без проведення конкурсу (п. 3). 

Після втілення в життя відповідних положень цього закону і особливо Прикін-
цевих положень до нього чимало працівників творчих колективів закладів культу-
ри, щодо яких почали застосовувати відповідні норми про припинення трудових 
відносин та укладення контрактів заявили про своє невдоволення такими законо-
давчими нововведеннями, вважаючи, що закон суттєво погіршує їхнє правове ста-
новище та не відповідає Конституції України. 

Зокрема, на переконання творчих працівників, норми пунктів 2, 3 Прикінцевих 
положень закону якими передбачено, що набрання чинності ним є підставою для при-
пинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками 
(художнім та артистичним персоналом) державних і комунальних закладів культури та 
укладення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом з названими 
працівниками контракту строком від одного до трьох років без проведення конкурсу, 
порушують положення частини третьої статті 22, частини першої статті 58 Конституції 
України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини 
при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів та принципу незво-
ротної дії закону, а також не відповідають міжнародним нормам, зокрема вимогам 
ратифікованої Україною Конвенції Міжнародної організації праці про припинення 
трудових відносин з ініціативи підприємця від 28 червня 1982 року № 158. 

Крім того, працівники вважають, що з впровадженням контрактної форми тру-
дового договору погіршуються їхні умови праці, вони позбавляються можливості 
відмовитися від примусового звільнення та оскаржити його в суді, а також не пе-
редбачається гарантій соціального захисту при звільненні творчих працівників у 
зв’язку із закінченням строку дії контракту. Адже контракт як особлива форма 
трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для виявлення 
ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібно-
сті й професійні навички, на підтвердження взаємної відповідальності сторін, пра-
вову і соціальну захищеність працівника. 

Якщо проаналізувати відповідні статті Конституції України на які звертають 
увагу протестуючі працівники закладів культури, то не важко переконатися, що 
ч. 1 ст. 58 Основного Закону жодним чином не стосується згадуваного норматив-
ного акту, оскільки тут не йдеться про т.з. зворотну дію нормативного акту. Закон 
№955-VIII від 28.01.2016 р. поширюється лише на відносини, які виникли після 
набрання ним чинності. Він встановлює нові правила наймання на роботу праців-
ників відповідної сфери, відміняючи ті, що панували раніше. Тобто, прийом на 
роботу усіх творчих працівників закладів культури відтепер відбуватиметься від-
повідно до вимог визначених у цьому Законі. 

Проблема існує лише щодо тих працівників закладів культури, які на момент 
набрання чинності цим законом уже перебували у трудових правовідносинах з 
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відповідними закладами культури, працюючи на підставі трудових договорів, ук-
ладених на не визначений термін. 

Але і тут, якщо керуватись правилами ст. 7 Кодексу законів про працю Украї-
ни (КЗпП) якими визначено особливості регулювання праці деяких категорій пра-
цівників, зокрема, передбачено, що підстави для припинення трудового договору 
деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил 
прийняття на роботу та ін.) встановлюються законодавством. Тому п. 2 Прикін-
цевих положень яким підставою для припинення безстрокового трудового догово-
ру з професійними творчими працівниками державних та комунальних закладів 
культури визначено набрання чинності Законом № 955-VIII можна вважати таким, 
що відповідає вимогам ст. 7 КЗпП України. 

Саме ст. 7 КЗпП України з посиланням на п. 2 Прикінцевих положень Закону 
№ 955-VIII має бути вказана у трудових книжках відповідних працівників, як під-
става припинення їх трудових договорів, а не, п. 9 ст. 36 КЗпП України, яким за 
задумом авторів Закону № 955-VIII спеціально було доповнено Кодекс Законів про 
Працю. Насправді ж ця стаття містить загальні підстави припинення трудових від-
носин, а не певних категорій працівників, як це маємо у нашому випадку, тому її 
застосування до нашої ситуації навряд чи правомірне. Зрештою, припинення тру-
дових договорів за п. 9 ст. 36 КЗпП чи за ст. 7 КЗпП не може вважатися звільнен-
ням з ініціативи роботодавця. 

Важливо, при цьому наголосити, що дотримання вимог п. 2 Прикінцевих по-
ложень нерозривно пов’язане із правилом, що міститься у п. 3 цих же Прикінцевих 
положень, яке виступає своєрідною законодавчою гарантією для працівників, тру-
дові відносини яких припиняються за ст. 7 КЗпП України та п. 2 Прикінцевих по-
ложень Закону № 955-VIII (або за задумом законодавця за п. 9 ст. 36 КЗпП Украї-
ни) адже воно в імперативній формі зобов’язує адміністрацію закладів культури 
протягом року укласти з такими особами контракт строком від одного до трьох 
років без проведення конкурсу. 

Нагадаємо, що контракт, як особова форма (правильніше – вид) трудового до-
говору передбачена ч. 3 ст. 21 КЗпП України є обов’язковим для застосування при 
прийнятті на роботу осіб, стосовно яких законами України передбачено викорис-
тання такої форми найму на роботу. 

Тобто, після набрання чинності Законом України № 955-VIII від 28.01.2016 р. ко-
нтракт став обов’язковим для його укладення з працівниками закладів культури дер-
жавної та комунальної власності. З особами, які після припинення з ними трудових 
відносин після набрання чинності вказаним законом відмовлятимуться від підписання 
контракту, трудові відносини припинятимуться за правилами п. 6 ч 1 ст. 36 КЗпП 
України через відмову від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов пра-
ці, про що вони повинні бути попередженні згідно з чинним законодавством. 

Окремого з’ясування потребують питання пов’язані із запровадженням для ці-
єї категорії працівників контрактної форми трудового договору. 

Та обставина, що контракт встановлено на рівні закону, а це відповідає вимогам 
ч. 3 ст. 21 КЗпП України не змінює гостроти проблеми. Адже відомо, що контракт, це 
завжди строковий договір, який до певної міри погіршує правове становище працівни-
ка у порівнянні з трудовим договором, укладеним на невизначений термін. 

Свого часу Міжнародна організація праці (МОП) у Рекомендаціях № 166 щодо 
припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 р. закріпила гарантії 
проти застосування договорів строкового характеру, мета яких зазвичай полягає в 
ухиленні від надання захисту, передбаченого Конвенцією МОП від 28.06. 1982 р. 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 57 

№ 158 Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця. Серед них – 
обмеження застосування договорів про прийняття на певний строк випадками, 
коли, враховуючи рід майбутньої роботи або умови її виконання чи інтереси пра-
цівника, ці трудові відносини не можуть встановлюватися на невизначений строк. 

Україна як держава – учасниця Конвенції № 158 МОП, реалізували ці пропози-
ції, закріпивши у ст. 23 КЗпП правило, за яким строковий трудовий договір уклада-
ється у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначе-
ний строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або 
інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. 

Отже, якщо виходити із положень ч. 3 ст. 22 Конституції України, яка гарантує 
недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян при при-
йнятті нових законів або внесення змін до чинних законів, то ухвалення закону, 
щодо якого існують сумніви у його відповідності цій статті Конституції України 
мало б стати предметом розгляду Конституційного суду України. При цьому, варто 
зазначити, що ст. 22 Основного закону у частині першій наголошує на невичерпно-
сті прав і свобод людини і громадянина, які закріплені у самій Конституції. А тому, 
видається, що зміст та обсяг права на працю, яке проголошене у ст. 43 Конституції 
України у відповідній редакції, навіть після встановлення законом № 955-VIII від 
28 січня 2016 р. строкового договору при найманні на роботу працівників закладів 
культури навряд чи може вважатися звуженим. 

Насправді сучасні тенденції розвитку суспільно-трудових відносин у світі та їх 
правове регулювання зазнали суттєвих змін. З часу ухвалення вже згадуваної Кон-
венції МОП № 158 від 1982 р., яка була ратифікована Україною 04.02.1994 р. ми-
нуло більше тридцяти років і світове співтовариство у своїх прагненнях досягти 
якомога вищого і стабільного рівня зайнятості та маючи на меті досягнення повної 
зайнятості, з допомогою своїх міжнародних інституцій не зважає на те, у який 
спосіб здійснюватиметься реалізація права людини на працю. Головна умова, щоб 
переважна більшість працездатного населення була працевлаштованою і мала мо-
жливість отримувати дохід, який дозволяв би забезпечити належний рівень життя 
кожному учаснику суспільно-трудових відносин. 

Зокрема, у так званій Зеленій книзі, яка називається «Модернізація права праці 
з метою подолання викликів XXI століття», що була схвалена Європейським Сою-
зом у 2006 р. класичний трудовий договір на невизначений строк визнається заста-
рілою конструкцією, що не є ефективною для найму робочої сили у сучасних умо-
вах. Вважається, що він погіршує мобільність трудових відносин. А у доповіді 
Генерального директора МОП «Ініціатива століття, щодо майбутнього сфери пра-
ці», яка була виголошена на 104 сесії у 2015 році прямо зазначається, що «реаль-
ність роботи на одного роботодавця впродовж всього життя більш не відображає 
загальні настрої суспільства, і відповідно сумнівам піддається існування трудових 
правовідносин, як звичайної договірної практики між роботодавцем і працівником. 
Там де трудові відносини існують, вони все більше можуть відходити від класич-
ного безстрокового трудового договору, що передбачає зайнятість на умовах пов-
ного робочого часу». 

Крім цього варто наголосити, що Конституційний Суд України в рішенні від 9 
липня 1998 року № 12-рп/98 зазначив, що контракт як особлива форма трудового 
договору повинен спрямовуватися на створення умов для виявлення ініціативнос-
ті та самостійності працівника, зважаючи на його індивідуальні здібності й про-
фесійні навички, його правову і соціальну захищеність, а отже сприймати встанов-
лення контрактної (строкової) форми трудового договору для працівників закладів 
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культури не можна очевидно лише, як намагання погіршити їхнє правове станови-
ще у сфері трудових правовідносин. Якщо від цього виграють загальносуспільні 
інтереси, то такі нововведення можуть стати серйозним стимулом розвитку вітчиз-
няної культури. 

Інша річ, що запровадження контрактної форми трудового договору в той час, 
коли у Верховній Раді України перебуває підготовлений до другого читання Про-
ект Трудового кодексу, де контракт взагалі вилучається зі сфери найму робочої 
сили, його запровадження стосовно працівників культури мабуть можна вважати 
доволі сумнівним кроком. Очевидно, що у прикінцеві положення майбутнього 
Трудового кодексу України вже слід вписати зміни до Закону №955-VIII, де перед-
бачити вилучення з його статей слова – контракт. Але про це мають подумати вже 
самі парламентарі, або Конституційний Суд України, якщо постане питання щодо 
відповідності цього закону вимогам Конституції України. 
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Вперше раціональне використання землі як одне з найважливіших завдань зе-
мельного законодавства було закріплено в ст. 1 Основ земельного законодавства 
[1], адже в ст. 12 Загальних засад землекористування і землеустрою 1928 р. на зем-
лекористувачів покладався обов’язок правильно і доцільно використовувати нада-
ну їм землю [2]. Завдання раціонального використання земель лежить в основі 
розвитку земельного законодавств і служить цілям досягнення адекватності зако-
нодавства тим господарським цілям, що стоять перед землекористувачами. Воно 
акумулює с своєму змісті мінливі агрономічні, будівельні, архітектурно-
планувальні, експлуатаційно-технічні та інші вимоги, що забезпечують раціональ-
не використання земель, і служить основою для формулювання загальних і конкре-
тних прав і обов’язків землекористувачів. 

Нового звучання раціональне використання земель набуло після проголошення 
в 1987 р. доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку 
«Наше спільне майбутнє», в якій до правових критеріїв раціонального використан-
ня відповідного природного ресурсу було віднесено забезпечення його невичерпа-
ності та екологічної обґрунтованості експлуатації природних багатств при одноча-
сному забезпечені сталого розвитку [3, с. 52]. 

Енциклопедична література тлумачить раціональне (від. лат ratio – розум) 
природокористування як використання природних ресурсів в обсягах та способами, 
які забезпечують сталий економічний розвиток, що не призводить до порушення 
відновлювальних властивостей природи і погіршення екологічних умов навколиш-
нього природного середовища [4, с. 244]. 
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Сьогодні важливість дослідження принципу раціонального використання зе-
мель в умовах сучасного динамічного розвитку земельних відносин важко переоці-
нити, адже забезпечення раціонального використання земель є, відповідно до ч. 2 
ст. 4 Земельного кодексу України, одним із завдань земельного законодавства і, 
одночасно відповідно до п. «г» ст. 5 Земельного кодексу України – принципом 
земельного законодавства [5]. 

Слід зазначити, що в юридичній літературі немає єдиного підходу до розуміння 
змісту раціонального використання земель. Безперечно, визначенням понять наукове 
дослідження не вичерпується і шляхом логічного тлумачення понять навряд чи вда-
сться досягти значних теоретичних чи практичних результатів, проте наука земель-
ного права вивчає земельно-правові норми, які являють собою сукупність певних 
понять. Наука при вирішенні проблеми раціонального використання земель повинна 
прагнути створити теоретичну основу для розробки конкретних юридичних норм, 
що б забезпечували більш раціональне використання земель. Аналіз змісту раціона-
льного використання земель повинен допомогти встановити відповідність земельно-
го законодавства вимогам раціонального використання земель. 

Півстоліття тому М.І. Краснов розумів під раціональним використанням зе-
мель досягнення максимального ефекту в здійсненні цілей землекористування з 
урахуванням корисної взаємодії землі з іншими природними факторами і при охо-
роні земель в процесі використання як специфічної умови будь-якої діяльності і 
основного засобу виробництва в сільському господарстві [6, с. 292]. Приблизно в 
цей же період Г.О. Аксеньонок розглядав раціональне використання земель як 
встановлення такого правового режиму окремих категорій земель, який, по-перше, 
відповідав би їх основному господарському призначенню, і, по-друге, забезпечував 
належне використання цих земель [7, с. 13]. 

Пізніше радянські представники науки земельного права писали, що раціона-
льне використання земель є категорією економічною, а найважливішою вимогою 
економіки є найвища ефективність засобів виробництва. Виконуючи певні функції 
в суспільному виробництві, земля також підпадає під дію економічних законів. 
Раціональне використання земель в сільському господарстві – це найбільш повне 
використання її виробничої придатності, її родючості. Раціонального використання 
земель як території (територіальної бази) означає розміщення найбільшої кількості 
засобів виробництва на певній земельній ділянці [8, с. 20-21]. Тому вимоги раціо-
нального використання засобів виробництва поширюються на землі незалежно від 
тих функцій, що вона виконує. Між двома аспектами раціонального природокорис-
тування – економічним та екологічним необґрунтовано вбачається протиріччя. 

Шемшученко Ю.С., Мунтян В.Л. та Розовський Б.Г. відзначали, що викорис-
тання природних ресурсів може бути визнано раціональним в тому випадку, якщо 
воно задовольняє економічні потреби в рамках екологічної розумності, а економіч-
на діяльність здійснюється з дотриманням екологічних вимог, направлених на охо-
рону природи як бази природокористування [9, с. 10]. 

Сьогодні, коли йдеться про використання земель як території, наголошується на 
необхідності її економного використання, коли йдеться про використання земель як 
основного засобу виробництва в сільському господарстві – підкреслюється необхід-
ність комплексного використання, збереження і підвищення родючості земель. 

В результаті аналізу сучасної навчально-наукової земельно-правової літератури 
встановлено, що сутність раціонального використання земель полягає в забезпеченні 
ефективного, результативного використання земель з дотриманням публічних інтере-
сів з одночасним забезпеченням їх ефективної охорони [10, с. 39; 11, с. 11; 12, с. 16]. 
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Підсумовуючи, хочемо зазначити, що в земельному законодавстві термін «ра-
ціональне використання» землі зустрічається поряд із терміном «використання», 
«ефективне використання». Що означає раціональне використання і чим воно від-
різняється від просто використання чи ефективного використання, в законодавстві 
не розкривається. В земельному законодавстві немає вимог раціонального викори-
стання земель. Саме тому практична реалізація вимог раціонального землекористу-
вання в Україні далека від теоретичних і нормативних положень. Раціональне ви-
користання земель не є обов’язком власників і землекористувачів (ст. ст. 91, 96 
Земельного кодексу України). Інакше кажучи, раціональне використання земель як 
поняття взагалі не працює, не виконує жодних функцій. У нього немає реального 
змісту. В той же час, в подальшому земельне законодавство не зможе обійтись без 
встановлення обов’язку раціонального використання земель. Проте цей обов’язок 
повинен бути чітко сформульований і роз’яснений. Вважаємо, що раціональне 
використання землі передбачає взаємозв’язок досягнення необхідного ефекту, 
отриманого від господарської експлуатації землі при мінімальних витратах з одно-
часним збереження і покращенням якості земель в процесі їх використання. На 
нашу думку, важлива роль в забезпеченні раціонального використання земель на-
лежить земельному законодавству України, акти якого розробляються з урахуван-
ням закономірностей розвитку земельних відносин, що складаються на основі ви-
мог раціонального використання земельних ресурсів. 
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Соціально-економічний розвиток села є однією з передумов продовольчого та 
сировинного забезпечення держави. Виробництво сільськогосподарської продукції 
прямо пропорційно залежить від достатнього правового, організаційного та еконо-
мічного забезпечення села. 

Правове регулювання соціального розвитку села здійснюється різними норма-
тивно-правовими актами, серед яких важливе місце займає Закон України від 17 
жовтня 1990 р (в редакцій від 15 травня 1992 р.) «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві». Закон 
визначає умови, зміст і межі пріоритетності розвитку соціальної сфери села та аг-
ропромислового комплексу в структурі народного господарства, сприяє соціальній 
захищеності сільського населення. 

Указ Президента України від 20 грудня 2000 р. № 1356/2000 «Про основні за-
сади розвитку соціальної сфери села» спрямований на поліпшення організації жит-
тєзабезпечення сільського населення в умовах становлення приватного сектора в 
аграрній сфері, виходу національної економіки з кризи, розвитку економіки в рин-
кових умовах і мають ураховуватись у процесі визначення стратегічних напрямів 
розвитку економіки, підготовки та виконання державних, галузевих і регіональних 
програм та розроблення нормативно-правових актів з питань соціально-
економічного розвитку держави в найближче десятиліття. 

Законом України від 18 жовтня 2005 р. «Про основні засади державної аграр-
ної політики на період до 2015 року» передбачено, що основними складовими дер-
жавної аграрної політики є комплекс правових, організаційних і економічних захо-
дів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування аграрного сектору 
економіки, розв'язання соціальних проблем сільського населення та забезпечення 
комплексного і сталого розвитку сільських територій. 

Метою Концепції Комплексної програми розвитку українського села на 2006-
2010 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 грудня 
2005 р. № 536-р. передбачалося: реалізація основних напрямів державної політики 
щодо створення сприятливих умов для комплексного розвитку сільських терито-
рій; розв'язання соціальних проблем села; розвитку високоефективного конкурен-
тоспроможного на внутрішньому і зовнішньому ринку аграрного сектору; забезпе-
чення продовольчої безпеки країни; збереження селянства як носія української 
ідентичності, культури і духовності та ін. 

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 
2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 
2007 р. № 1158 спрямована на забезпечення життєздатності сільського господарст-
ва, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, гаранту-
вання продовольчої безпеки країни, збереження селянства як носія української 
ідентичності, культури і духовності. 

Основними завданнями Програми передбачалося: створення організаційно-
правових та соціально-економічних умов для комплексного розвитку сільських 
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територій, наближення та вирівнювання умов життєдіяльності міського та сільсь-
кого населення; підвищення рівня ефективної зайнятості, посилення мотивації 
сільського населення до розвитку підприємництва у сільській місцевості як основ-
ної умови підвищення рівня життя населення; підтримка конкурентоспроможності 
аграрного сектору в умовах інтеграції України у світовий економічний простір; 
подолання стихійності та тінізації аграрного ринку; створення екологічно безпеч-
них умов для життєдіяльності населення, збереження навколишнього природного 
середовища та раціонального використання природних ресурсів, особливо земель 
сільськогосподарського призначення. 

Проте законодавче та нормативно-правове забезпечення Державної цільової 
програми розвитку українського села на період до 2015 року не сприяло ефективно-
му її виконанню. Визначені Програмою до розроблення і прийняття акти законодав-
ства на першому етапі її виконання (2008 – 2009 роки) не були прийняті. При цьому 
законодавчі та нормативно-правові акти, які прийняті на другому етапі виконання 
Програми (2010 – 2011 роки), недосконалі та не узгоджуються між собою, що нега-
тивно позначилося на її результативності. Внесення змін до Програми у частині уто-
чнення завдань і заходів, обсягів та джерел фінансування, строків її виконання, як 
визначалося постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 704, і 
розподіл обсягів фінансування її заходів за роками на період 2011 – 2015 років не 
здійснено. Виконавцями програми (44 суб’єктами владних повноважень) і головни-
ми розпорядниками коштів державного бюджету на її заходи у 2008– 2011 роках 
спрямовано 68,2 відс. від прогнозного на цей період обсягу. Як наслідок, заходи, 
передбачені на цей період Програмою, в повному обсязі не було виконано. 

Будівництво підвідних газопроводів у рамках Програми здійснено на 11,4 відс. 
від прогнозного обсягу. Розвиток мережі сільських автомобільних доріг у 2008–
2009 роках забезпечено на 18,4 відс. від прогнозного обсягу, передбаченого Про-
грамою. При цьому у 2010 році ці роботи не проводилися. Виконання регіональних 
програм підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» у 2008 
– 2011 роках забезпечено на 24,7 відс. прогнозного обсягу. Регулярне безоплатне 
підвезення до місць навчання і додому дітей шкільного віку і педагогічних праців-
ників у сільській місцевості (програма “Шкільний автобус”) забезпечено не в пов-
ному обсязі (у 2008– 2011 роках закуплено 791 шкільний автобус, або 48,3 відс. 
прогнозного обсягу). З передбачених Програмою прогнозних показників щодо 
будівництва, реконструкції та ремонту 1,9 тис. лікарських амбулаторій і 5,4 тис. 
фельдшерсько-акушерських пунктів у 2008–2011 роках введено в експлуатацію 10 
фельдшерсько-акушерських пунктів, які постраждали внаслідок повені у 2008 році 
в Чернівецькій області. Кількість дитячих юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) у 
сільській місцевості зменшується. Матеріально-технічне оснащення навчально-
спортивних баз, баз олімпійської підготовки та спортивних споруд державного 
значення є недостатнім. Кошти на компенсацію витрат, понесених підприємствами 
агропромислового комплексу, з будівництва об’єктів соціальної сфери у сільських 
населених пунктах у рамках Програми не виділялись [1]. 

Отже, аналіз Державної цільової програми розвитку села на період до 2015 року 
дає підстави стверджувати, що заходи, які передбачені програмою фінансувалися на 
недостатньому рівні, при цьому недосконалою залишається система планування, 
використання та контролю коштів державного бюджету. Так, в країнах ЄС фінансу-
вання програм розвитку сільських територій становить понад 20% від бюджету Спі-
льної аграрної політики, в США – від 11% до 27% від бюджету Мінсільгоспу, в 
Україні лише 10% одночасно на сільське господарство й сільський розвиток [2]. 
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Таким чином, хоча метою Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на 
період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 
жовтня 2013 р. № 806-р «Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору еко-
номіки на період до 2020 року» є створення організаційно-економічних умов з 
метою ефективного розвитку аграрного сектору шляхом забезпечення єдності еко-
номічних, соціальних та екологічних інтересів суспільства для стабільного забез-
печення населення якісною, безпечною, доступною вітчизняною сільськогосподар-
ською продукцією та промисловості сільськогосподарською сировиною в контексті 
сталого розвитку, на сьогодні актуальною залишається проблема нерозмежованості 
виробничої та соціальної сфери села на законодавчому рівні. Тому доцільним є 
прийняття Державної цільової програми розвитку соціальної сфери села, регіона-
льних та місцевих програм з метою визначення та фінансування першочергових 
заходів щодо розвитку сільських територій. У цьому контексті необхідно, щоб 
центром законодавчої уваги був селянин, як громадянин, так і працівник, на що 
звертала увагу професор Н. І. Титова [3]. Оскільки селянин є носієм української 
ідентичності, культури і духовності нації. 
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Найпоширенішою організаційно-правовою формою аграрного підприємництва 
виступають фермерські господарства, яких в Україні згідно даних державної ста-
тистики налічується більше ніж 43 тис. Як відомо, брати трудову участь у діяльно-
сті фермерських господарств можуть 2 категорії фізичних осіб – його члени й най-
мані працівники. Охарактеризуємо розвиток правового регулювання трудових від-
носин за участю членів фермерських господарств. 

Так, в силу приписів п. 1 ст. 3 Закону України «Про фермерське господарство» 
від 19 червня 2003 р., № 973-IV, членами фермерського господарства можуть бути 
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подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які 
об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотри-
муються положень статуту такого господарства. Членами фермерського господарс-
тва не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрак-
том). Специфіка правового регулювання трудових відносин членів розглядуваних 
господарств встановлена законодавством України. 

Так, згідно із ч. 2 ст. 3 Кодексу Законів про працю України особливості праці 
членів фермерських господарств визначаються законодавством та їх статутами. 
Відповідно до цього у п. 2 ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» 
від 19 червня 2003 р., № 973-IV також закріплено, що трудові відносини членів 
фермерського господарства регулюються його статутом. Проте цей нормативний 
припис поширюється лише на членів тих фермерських господарств, що мають ста-
тус юридичної особи й які функціонують на підставі статуту. Адже згідно із нове-
лами, внесеними до фермерського законодавства Законом України «Про внесення 
змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання ство-
рення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 31 березня 2016 р., 
№ 1067-VIII, розглядувані господарства можуть створюватися зі статусом юридич-
ної особи або ж без такого. Відмітимо, що таке положення вперше вміщено до аг-
рарного законодавства України, оскільки раніше фермерські господарства створю-
валися виключно зі статусом юридичної особи. 

Щодо фермерського господарства без статусу юридичної особи, то воно орга-
нізовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця. При цьому таке гос-
подарство має статус (як це зазначено у Законі) сімейного фермерського господар-
ства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно 
фізична особа-підприємець та члени її сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу 
України. Згідно останньої до членів сім’ї належать особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки. 

Особливості створення й діяльності сімейного фермерського господарства без 
набуття статусу юридичної особи регламентовано ст. 81 Закону України «Про фе-
рмерське господарство» від 19 червня 2003 р., № 973-IV, відповідно до якої таке 
господарство організовується фізичною особою-підприємцем самостійно або спі-
льно з членами її сім’ї на підставі договору про створення сімейного фермерського 
господарства. Останній фактично є новим видом аграрно-правового договору, 
укладається членами однієї сім’ї в письмовій формі й підлягає нотаріальному по-
свідченню, а його умови мають визначати серед іншого й трудові відносини членів 
(як це вказано у Законі) відповідного фермерського господарства. Проте доволі 
складно уявити якими можуть бути приписи цього договору щодо регулювання 
трудових відносин у сімейному господарстві, адже йдеться про спільне виконання 
фізичними особами відповідних сільськогосподарських робіт. 

Ще більш цікавим є питання щодо правового регулювання трудових відносин так 
званих членів фермерського господарства, що не належить до числа сімейних й не має 
статусу юридичної особи. Оскільки, як вже вказувалося, таке фермерське господарство 
організовується на основі діяльності фізичної особи-підприємця, то очевидно що між 
цим підприємцем та іншими фізичними особами, що приймають участь у діяльності 
розглядуваного господарства, й мають виникати трудові правовідносини. 

На перший погляд у даному випадку можна було б скористатися Порядком ре-
єстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використо-
вує найману працю, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної полі-
тики України 08.06.2001 р., № 260 (у редакції наказу Міністерства праці та соціа-
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льної політики України 14.10.2010 р., № 320), зареєстрованим в Міністерстві юс-
тиції України 27 червня 2001 р. за № 554/5745 та затвердженою цим же норматив-
но-правовим актом Формою трудового договору між працівником і фізичною осо-
бою, яка використовує найману працю. Однак це зробити проблематично, оскільки 
названий Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману 
працю: фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які використовують найману 
працю, пов’язану з наданням послуг. У даному ж випадку, оскільки розглядуване 
фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі 
діяльності фізичної особи-підприємця, то будь-яка фізична активність його членів 
не буде пов’язана із використанням таким підприємцем найманої праці. Відповідь 
на запитання яким чином оформити та регламентувати відносини щодо праці у 
таких фермерських господарствах у законодавстві відсутня. 

Викладене дозволяє підсумувати, що правове регулювання трудових відносин 
членів фермерських господарств еволюціонувало, щоправда цей розвиток не мож-
на вважати прогресивним. Унормування розглянутих трудових відносин у даний 
час здійснюється фермерським законодавством, а також статутами фермерських 
господарств (таких, що мають статус юридичної особи) або ж договорами про 
створення сімейного фермерського господарства (у тих з них, що не мають статусу 
юридичної особи). Відносини ж щодо праці фізичних осіб у фермерських госпо-
дарствах, що не мають статусу юридичної особи та не є сімейними, фактично за-
лишаються неврегульованими. 
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Чабаненко Микола Миколайович 
доктор юридичних наук, доцент, 
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м. Дніпро, Україна 

Характеристика права соціального розвитку села як підгалузі аграрного права 
вимагає, зокрема, застосування системного методу та аналізу системи цього право-
вого утворення. Система права соціального розвитку села (передусім – система 
його інститутів) об’єктивно пов’язана із неоднорідністю його предмета правового 
регулювання, яка також знаходить свій вияв у системі законодавства з питань соці-
ального розвитку села. 

Відносини щодо соціального розвитку села як предмет однойменного права 
носять комплексний характер, до них О. В. Гафурова пропонує включати відноси-
ни: із збереження сільської поселенської мережі; здійснення державної підтримки 
розвитку депресивних сільських територій, а також трудонедостатніх населених 
пунктів; створення умов для збереження та розвитку малих, віддалених сільських 
поселень і територій, які мають окремий статус (гірських та Поліських населених 
пунктів). Крім того, тут слід виділяти й відносини, що регулюють порядок здійс-
нення державної підтримки підприємництва (створення підприємств різних органі-
заційно-правових форм) та особистих селянських господарств, сприяння розвитку 
сільського (зеленого) туризму. Особливої уваги заслуговують відносини з соціаль-
ного переоблаштування села: збереження існуючих об’єктів соціальної сфери на 
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селі та облаштування сільських територій (забезпечення транспортного сполучення 
та зв’язку, удосконалення інженерної інфраструктури; розвиток житлового будів-
ництва та комунального господарства). Невід’ємною складовою соціального роз-
витку села є відносини, що регулюють розвиток фізичної культури і спорту, куль-
турно-дозвільну діяльність у сільській місцевості, збереження і розвиток традицій-
ної культури регіонів. Окремо слід виділити відносини, спрямовані на вирішення 
питань щодо підвищення рівня медичного обслуговування сільських мешканців [1, 
c. 92]. Ще однією групою відносин є відносини щодо забезпечення належного рів-
ня освітніх послуг, наукових досліджень та підготовки кадрів. Важливим також є 
відносини щодо поліпшення побутового та торгівельного обслуговування сільсько-
го населення [2, c. 57]. 

Дещо інакше соціальні сільські відносини групує А. М. Статівка зазначаючи, 
що з їх комплексу необхідно виділити тісно пов’язані між собою види соціальних 
відносин: 1) суспільні відносини щодо соціально-трудового розвитку села; 
2) суспільні відносини з соціально-побутового розвитку села; 3) відносини щодо 
соціального забезпечення сільського населення; 4) відносини зі здійснення соціа-
льного обслуговування [3, c. 42–46]. Названі відносини властиві саме праву соціа-
льного розвитку села й не притаманні як іншим галузям права, так й іншим підга-
лузям аграрного права. Це комплексна група суспільних відносин, яку в узагальне-
ному вигляді науковці визначають як відносини, пов’язані зі створенням сприятли-
вих умов для гідного життя та всебічного розвитку людей, які проживають чи пра-
цюють на селі [4, c. 68]. 

Щодо правових інститутів, то у складі права соціального розвитку села виділя-
ється їх значна кількість. Так, наприклад, О. В. Гафурова вказує про існування таких 
правових інститутів: облаштування сільських територій; задоволення соціально-
побутових потреб селян; розробки та реалізації державних і місцевих цільових про-
грам для села; фінансування соціального розвитку села; компетенції органів місцево-
го самоврядування на сільських територіях тощо [5, c. 70]. Інші автори говорять про 
такі правові інститути, що містять: норми-принципи та вихідні засади; норми, що 
регулюють порядок розробки та реалізації державних та місцевих цільових соціаль-
них програм для села; норми, що закріплюють джерела фінансування соціального 
розвитку села (у тому числі щодо інвестиційної діяльності у цій сфері); норми, що 
визначають правовий режим об’єктів соціальної сфери села; норми, що регулюють 
соціально-трудові відносини (у тому числі щодо створення сприятливих і безпечних 
умови праці на селі та забезпечення зайнятості сільського населення); норми щодо 
забезпечення освітянських, наукових і науково-технічних потреб села; норми, що 
забезпечують право селян на охорону здоров’я та належне медичне і спортивно-
оздоровче обслуговування; норми щодо реалізації права сільських мешканців на 
участь у культурному житті (користування закладами культури, доступ до культур-
них цінностей тощо); норми, що регулюють побутове обслуговування селян; 
и) норми, покликані врегулювати відносини щодо соціального обслуговування окре-
мих (особливо вразливих) категорій сільського населення; норми, що визначають 
способи захисту, гарантії соціальних прав та законних інтересів селян [4, c. 69]. 

В. В. Латишева зазначає, що до складу права соціального розвитку села вклю-
чати такі правові інститути: житлово-комунального господарства на селі (з підінс-
титутами житлового господарства на селі, комунального обслуговування сільсько-
го населення, теплопостачання в сільській місцевості, електропостачання на селі, 
газопостачання в сільських населених пунктах, водопостачання та водовідведення 
в сільській місцевості, благоустрою сіл); медичного та фізкультурно-спортивного 
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обслуговування сільських жителів; забезпечення культурно-побутових умов про-
живання у сільській місцевості; надання освіти на селі; будівництва та ремонту 
шляхів із твердим покриттям у сільській місцевості [6, c. 113–114]. 

Системі розглядуваної підгалузі аграрного права, поруч із нормами права та 
правовими інститутами, притаманні й специфічні принципи правового регулюван-
ня. Так, в аграрно-правовій літературі називаються такі основні принципи правово-
го регулювання соціального розвитку села: принцип встановлення достойних умов 
життя сільського населення; принцип соціальної рівності; принцип соціальної 
справедливості; принцип соціальної відповідальності; принцип державної підтрим-
ки соціального розвитку села; принцип сталого соціального розвитку сільських 
територій й сільського населення; принцип адресної підтримки населення по на-
данню соціальних послуг, соціальної допомоги, соціального обслуговування [7; 8, 
c. 78; 9, c. 56]. А. М. Статівка вказує про наступні спеціальні принципи соціального 
розвитку села: принцип пріоритетності соціального розвитку сільських територій; 
протекціонізму соціального розвитку села; поєднання місцевих і державних інтере-
сів щодо соціального розвитку села; управління розвитком сільських територій; 
взаємної соціальної відповідальності громадян, суспільства та держави за послідо-
вний розвиток соціальної сфери села; здійснення судового захисту соціальних прав 
селян, сільських громад [3, c. 51–55]. 

В. В. Латишева загалом вказує, що характерною рисою аналізованої підгалузі аг-
рарного права є наявність загальних норм права, які, зокрема, покликані забезпечувати 
державну підтримку розвитку соціальної сфери села [6, c. 114]. Про наявність загаль-
них норм говорить і О. Г. Бондар [4, c. 69]. Слід погодитися з вказаними авторами: 
аналіз чинного правового регулювання відносин соціального розвитку села дійсно 
дозволяє дійти висновку про наявність системної групи правових норм, які виконують 
роль загальної частини аграрно-правової підгалузі соціального розвитку села. 

Таким чином, право соціального розвитку села, незважаючи на те, що його стано-
влення ще не завершене, характеризується доволі складною системою, в якій окрім 
правових норм та інститутів виявляються і нормативні утворення більш складного 
порядку – правові принципи та загальна і спеціальна частина. Поряд із особливостями 
предмету та методу правового регулювання ця обставина додатково підтверджує пра-
вильність кваліфікації права соціального розвитку села саме як підгалузі аграрного 
права. Наукове осмислення дійсної та належної (бажаної) системи має бути покладено 
в основу удосконалення законодавства про соціальний розвиток села. 
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Геологічне вивчення надр, включаючи їх дослідно-промислову розробку, вва-
жається одним із основних видів права надрокористування. Воно визначається 
законом як спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації 
про надра з метою задоволення потреб суспільства. 

Здійснення цього виду надрокористування, яке має за мету задоволення публіч-
них інтересів, потребує вирішення низки питань щодо надання та використання від-
повідної земельної ділянки для проведення спеціальних робіт, до складу яких закон 
відносить геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи. 

За радянських часів традиційно для потреб геологічного вивчення надр спеці-
алізованим підприємствам, організаціям та установам на підставі спеціальних до-
зволів дозволялось тимчасово займати земельні ділянки з метою доступу до місця 
проведення розвідувальних робіт та розташування необхідних споруд і обладнан-
ня. В умовах панування виключної державної власності на землю такий підхід був 
виправданим. Обмеження прав землекористувачів в цьому випадку зумовлювалося 
задоволенням державних потреб – необхідністю розвідки корисних копалин.  

Земельний кодекс України (1970 р.) закріплював право підприємств, організа-
цій та установ на проведення розвідувальних робіт на всіх землях без вилучення 
земельних ділянок у землекористувачів. Він передбачав, що дозвіл на тимчасове 
зайняття земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт надавався облви-
конкомом. Цей орган одночасно вирішував питання і про строк, на який дозволя-
лося зайняти земельну ділянку. Для отримання дозволу юридичні особи, на які 
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законом покладалося здійснення цих робіт, мали подавати заяву та документи, що 
підтверджували необхідність проведення робіт, до рай (міськ) виконкому. Викон-
ком після перевірки обґрунтованості заяви із своїм висновком направляв її до обл-
виконкому, який вирішував питання по суті, тобто надавав дозвіл на тимчасове 
зайняття земельної ділянки. Строки початку і місце проведення розвідувальних 
робіт погоджувалися із землекористувачами, а при недосягненні згоди визначалися 
районними чи міськими виконкомами (ст. 43 Земельного кодексу УРСР 1970 р.). 

На підприємства, установи та організації, що проводили на тимчасово зайня-
тих земельних ділянках розвідувальні роботи, закон покладав обов’язок за свій 
рахунок приводити займані земельні ділянки у стан, придатний для використання 
їх за призначенням. Приведення земельних ділянок у придатний стан мало здійс-
нюватися у ході робіт, а при неможливості цього – не пізніш як у місячний строк 
після завершення робіт, виключаючи період промерзання ґрунту. 

Земельний кодекс УРСР (1990 р.), зберігаючи правонаступність, дозволяв про-
водити розвідувальні роботи на всіх землях, незалежно від їх цільового призначен-
ня, та одночасно встановлював, що дозвіл на проведення розвідувальних робіт на 
землях заповідників, національних, дендрологічних, ботанічних, меморіальних 
парків, поховань і археологічних пам’яток видавався лише у виняткових випадках. 
Окрім того згідно з цим кодексом дозвіл на проведення розвідувальних робіт могли 
видавати обласні, Київська і Севастопольська міські ради на строк не більше одно-
го року за погодженням із землеволодільцями і землекористувачами (ст. 25 Земе-
льного кодексу 1990 р.). Очевидно, що таке погодження здійснювалося при видачі 
дозволу. Але залишалося відкритим питання про зміст погодження, оскільки ч. 4 
ст. 25 було встановлено, що строки початку і місце проведення розвідувальних 
робіт погоджувалися з землеволодільцями і землекористувачами, а при недосяг-
ненні згоди визначалися районними або міськими радами. 

Слід звернути увагу на те, що замість словосполучення «дозвіл на тимчасове 
зайняття земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт» в Земельному 
кодексі УРСР 1990 р. було замінено словосполученням «дозвіл на проведення роз-
відувальних робіт». Таке «спрощення», яке здійснив законодавець, фактично внес-
ло плутанину, бо спеціальний дозвіл на геологічне вивчення надр шляхом прове-
дення розвідувальних робіт стосується виникнення права надрокористування. На 
відміну від цього дозвіл на тимчасове зайняття земельної ділянки стосується сфери 
землекористування. 

Земельний кодекс України в редакції від 13 березня 1992 р. закріпив можли-
вість підприємств, установ та організацій проводити розвідувальні роботи на під-
ставі дозволу на проведення цих робіт та договору, що укладався з власником землі 
або землекористувачем (ст. 25). Дозвіл на проведення розвідувальних робіт згідно з 
цим кодексом видавався органами державної адміністрації району або виконавчим 
комітетом міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є район, ради. 

Новелами цього кодексу виступало те, що, по-перше, на підприємства, установи 
і організації, які проводили розвідувальні роботи, було покладено обов’язок відшко-
довувати усі збитки, включаючи неодержані доходи, а також передавати за актом 
власникові землі або землекористувачу приведені за свій рахунок займані земельні 
ділянки у стан, придатний для використання їх за призначенням. По-друге, підпри-
ємства, установи і організації, що проводили розвідувальні роботи і повністю або 
частково обмежували використання земельних ділянок власниками землі або земле-
користувачами, були зобов’язані сплачувати земельний податок або орендну плату 
за весь час строку зайняття ділянок (ст. 26 Земельного кодексу України 1992 р.). 
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Суттєвих змін зазнав порядок використання земельних ділянок для проведення 
розвідувальних робіт, закріплений чинним Земельним кодексом України. Правова 
регламентація даного порядку обмежується єдиною статтею 97, яка має назву 
«Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні робо-
ти». Системний аналіз названої та інших статей Земельного кодексу України дає 
підстави виокремити позитивні моменти, які стосуються, наприклад, вирішення в 
судовому порядку спорів, що виникають при проведенні розвідувальних робіт. 
Наявність наведеної норми в чинному Земельному кодексі України дає підстави 
для висновку щодо гарантій земельних прав суб’єктів, на землях яких будуть про-
водитись розвідувальні роботи. При обмеженні цих прав їх носії можуть у судово-
му порядку вимагати їхнього відновлення. 

Окремої уваги заслуговують положення щодо проведення розвідувальних ро-
біт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіаль-
них парків, поховань і археологічних пам’яток. Закон допускає проведення розві-
дувальних робіт в межах цих земель лише у виняткових випадах за рішенням Кабі-
нету Міністрів України. Це свідчить про забезпечення підвищеної охорони назва-
них земель. 

Із змісту ст. 97 випливає, що розвідувальні роботи можуть проводитись на під-
ставі угоди із власником землі або за погодженням із землекористувачем. Очевид-
но, що угода і погодження – речі не тотожні. Але ч. 2 ст. 97 встановлено, що строки 
і місце проведення розвідувальних робіт визначаються угодою сторін. 

Доречно звернути увагу і на те, що замість словосполучення «земельна ділян-
ка» законодавець у ст. 97 Земельного кодексу оперує словосполученням «місце 
проведення розвідувальних робіт». У цьому зв’язку видається доцільним викорис-
товувати загальноприйняту термінологію та вживати в ст. 97 Земельного кодексу 
України словосполучення «земельна ділянка, в межах якої будуть проводитись 
розвідувальні роботи». 

Певні сумніви виникають щодо визначення угодою сторін строків і місця про-
ведення розвідувальних робіт, оскільки названі параметри містяться у спеціально-
му дозволі на проведення геологічного вивчення надр надрокористувач. Отже при 
укладенні угоди надрокористувач та власник земельної ділянки або землекористу-
вач не можуть за своїм волевиявленням їх змінювати. Видається, що погодження 
строків і місця проведення розвідувальних робіт повинно здійснюватися попере-
дньо, тобто до отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення надр. 

Оскільки для проведення розвідувальних робіт земельна ділянка не викупову-
ється у власника і не вилучається у землекористувача, а використовується незале-
жно від їх цільового призначення, то можна припустити, що йдеться фактично про 
тимчасове зайняття земельної ділянки для здійснення надрокористування. 

Залишається відкритим і питання щодо фактично безоплатного використання 
тимчасово зайнятих земельних ділянок. Оскільки проведення розвідувальних робіт 
повністю або частково зазвичай обмежують використання земельних ділянок їх влас-
никами або землекористувачами, було б доречним в законодавчому порядку встанови-
ти обов’язок щодо плати за використання тимчасово зайнятих земельних ділянок. 
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Основою для визначення цільового призначення будь-якої земельної ділянки є 
її належність до відповідної категорії земель. Усі землі України в межах її території 
поділяються відповідно до ст. 18 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) 
на категорії. Вичерпний перелік категорій земель визначений у ст. 19 цього акту, 
серед яких і землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та ін-
шого призначення. Категорії земель мають особливий правовий режим, встановле-
ний як нормами зазначеного кодифікованого акта, так іншими нормативно-
правовими актами земельного законодавства. 

Проблеми поділу земель України на категорії та визначення цільового призначен-
ня земельних ділянок є предметом дискусії багатьох науковців. Попри це актуальність 
відповідної проблематики не втрачається, а навпаки у світлі завершення земельної 
реформи лише зростає. Незважаючи на певні наукові дослідження, особливості право-
вого забезпечення цільового використання земель деяких категорій, зокрема земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, за-
лишаються недостатньо висвітленими у науці земельного права України. 

На сьогодні ЗК України не забезпечує правового регулювання використання зе-
мель відповідно до їх цільового призначення. Підтвердженням цього є: 1) відсутність 
принципу використання земель за цільовим призначенням у переліку базових принци-
пів земельного законодавства, закріпленому в ст. 5 ЗК України; 2) невизначеністю в 
земельному законодавстві терміну «цільове призначення земельної ділянки»; 3) нетеч-
ністю законодавчого визначення цільового призначення категорій земель. 

У правовій літературі поняття «цільове призначення земельних ділянок» про-
понується розглядати у широкому й вузькому значеннях. У широкому значенні під 
цільовим призначенням земельних ділянок відповідної категорії земель необхідно 
розуміти основне призначення даної категорії земель. Цільове призначення земе-
льної ділянки у вузькому аспекті – це допустимі межі використання земельної ді-
лянки особою, у власності чи користуванні якої вона перебуває. Такі допустимі 
межи позначаються видом використання земельної ділянки в межах певної катего-
рії земель. Саме такі види землекористування потрібно вважати спеціальним ці-
льовим призначенням земельних ділянок. У межах цього дослідження пропонуєть-
ся розглядати цільове призначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення у широкому значенні. 
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Основне цільове призначення зазначених земель є важливим і обов’язковим 
критерієм віднесення земельних ділянок до земель досліджуваної категорії. Наве-
дену ознаку необхідно визнавати єдиною видовою ознакою зазначених земель. 
Адже лише наявність цієї ознаки дає змогу відрізнити зазначені землі від інших 
категорій земель. 

Основне цільове призначення категорії земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого визначене у законодавчій дефініції цієї 
категорії земель. Відповідно до ч. 1 ст. 65 ЗК України такі землі використовуються 
для здійснення відповідної діяльності. 

Як правильно зазначається в науковій літературі, в загальному розумінні дія-
льність – це дії людей у певній галузі, робота якоїсь організації, установи тощо. 
Вказане надає можливість стверджувати, що, наприклад, сільськогосподарське 
виробництво також охоплюється поняттям «діяльність», однак для сільськогоспо-
дарських потреб використовується зовсім інша категорія земель, а саме землі сіль-
ськогосподарського призначення. Наведене зумовлює уточнення визначеної юри-
дичної ознаки земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення в частині відображення функціонального призначення даної 
категорії земель. 

Усунення недоліків законодавчої дефініції зазначеної категорії земель можли-
ве значною мірою шляхом урахування результатів напрацювань земельно-правової 
науки в розкритті досліджуваної юридичної ознаки цих земель. Незважаючи на 
єдність вчених у тому, що наведена ознака характерна для категорії земель проми-
словості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, у юри-
дичній літературі висловлюються, по суті, різні думки щодо розуміння основного 
цільового призначення цих земель. Аналіз положень земельно-правової науки до-
зволяє виокремити такі підходи до тлумачення основного цільового призначення 
зазначеної категорії земель: 1) всі земельні ділянки даної категорії земель мають 
спеціальне несільськогосподарське призначення. Вони виконують роль просторо-
вої (територіальної) бази, місця розташування різноманітних промислових, енерге-
тичних, транспортних, оборонних та інших об’єктів, а не як природний ресурс чи 
засіб виробництва; 2) землі цієї категорії надаються для здійснення основної діяль-
ності, а саме, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд, під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративних та ін-
ших споруд; 3) основним цільовим призначенням розглядуваної категорії земель є 
їх використання з метою, обумовленою діяльністю розташованих на них об’єктів. 

Для конкретизації терміну, що має ключове значення для даної роботи, мо-
жуть комплексно бути використані вище наведені позиції розуміння основного 
цільового призначення цих земель з певними уточненнями та зауваженнями. Дійс-
но особливістю земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення є те, що вони надаються у користування або передаються у 
власність певним суб’єктам для здійснення діяльності у відповідній сфері господа-
рювання або призначені для цих цілей. Використання земель цієї категорії 
пов’язане в основному з обслуговуванням потреб, не пов’язаних із сільськогоспо-
дарським виробництвом. Вони є просторово-операційним базисом для функціону-
вання різних галузей народного господарства (промисловості, транспорту, зв’язку 
та ін.), забезпечення оборони державного суверенітету і територіальної цілісності 
України, використання космічного простору тощо та не є засобом виробництва в 
сільському чи лісовому господарстві. Крім того, землі цієї категорії використову-
ються для здійснення відповідної діяльності, яка може забезпечуватися розміщен-
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ням та (або) експлуатацією об’єктів і споруд різного господарського призначення. 
Зважаючи на поділ народного господарства на сфери матеріального і нематеріаль-
ного виробництва, результатом здійснюваної діяльності у цих сферах є несільсько-
господарська продукція та, як правило, надання відповідних послуг. 

Потребує додаткової аргументації і позиція тих авторів, що визначають землі 
досліджуваної категорії, виходячи з їх використання в цілях, обумовлених діяльні-
стю розташованих на них об’єктів. Адже розташування того чи іншого об’єкту є 
наслідком виділення земельної ділянки і лише в окремих випадках передує йому. 
Натомість саме можливість здійснення певної діяльності відповідним суб’єктом 
передбачає виділення таких земель. 

Проведений аналіз дозволяє запропонувати конкретизоване визначення основ-
ного цільового призначення земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергети-
ки, оборони та іншого призначення в частині відображення функціонального при-
значення даної категорії. Земельні ділянки цієї категорії надаються у користування 
чи передаються у власність в установленому порядку юридичним та фізичним осо-
бам для використання в якості, головним чином, просторового базису з метою за-
безпечення оборони, безпеки і територіальної цілісності держави, здійснення дія-
льності у відповідній сфері господарювання, результатом якої є несільськогоспо-
дарська продукція і, як правило, надання відповідних послуг, та яка може забезпе-
чуватися розміщенням та (або) експлуатацією певної інфраструктури, а також при-
значені для цих цілей. 
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Побудова ефективної та прозорої системи органів державного управління земель-
ними ресурсами є необхідною передумовою сталого розвитку агропромислового ком-
плексу з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель. 

Постійна зміна назви та компетенції органів управління земельними ресурсами 
призвели до зниження якості управління земельними відносинами як на державно-
му, так на місцевому рівні. 

При цьому однією з характерних рис процесу реформування управлінських 
правовідносин в сфері земельних відносин стало поступове звуження компетенції 
органів державного управління земельними ресурсами з пониженням їх статусу в 
системі органів державної влади. Первинно Державний комітет України по земе-
льним ресурсам розпочав свою роботу як самостійний центральний орган держав-
ної виконавчої влади. У 2007 році вже під назвою Державне агентство земельних 
ресурсів України він був включений до системи органів Міністерства охорони 
навколишнього природнього середовища. Указом Президента України від 
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08.04.2011 р. № 445/2011 [1] Державне агентство земельних ресурсів України було 
передано до сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства. 

Вказані вище структурно-організаційні зміни здійснювались на підзаконному 
рівні та майже не впливали на законодавчо визначені функції та повноваження 
органів державного управління земельними ресурсами. 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства 
соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів» від 16 жов-
тня 2012 року № 5462-VI [2] поділив повноваження центрального органу виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин на три групи: 

– повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання державної політики у сфері земельних відносин; 

– повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері земельних відносин; 

– повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі, у сфері земельних відносин. 

При цьому повноваження з забезпечення формування державної політики у 
сфері земельних відносин були надані Міністерству аграрної політики та продово-
льства, повноваження з реалізації державної політики у сфері земельних відносин 
були залишені Державному агентству земельних ресурсів України, а повноваження 
з державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земель-
них відносин були передані Державній інспекції сільського господарства. 

Остаточне обґрунтування такого перерозподілу повноважень в сфері державно-
го управління земельними ресурсами до цих пір відповіді не дало. Пояснювальна 
записка до відповідного законопроекту обмежувалась лише загальними фразами про 
необхідність приведення законодавчих актів у відповідність із Конституцією Украї-
ни, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом 
Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законами 
України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої вла-
ди», а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. 
№ 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» [3]. 

Логічним наслідком такого не послідовного, хаотичного реформування органів 
державного управління земельними ресурсами стало прийняття Постанови Кабіне-
ту Міністрів України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої 
влади» від 10.09.2014 року № 442 [4], відповідно до якої Державне агентство із 
земельних ресурсів було реорганізоване шляхом перетворення у Державну службу 
України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

Вказаною Постановою була також ліквідована Державна інспекція сільського го-
сподарства, а її функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотри-
мання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та 
форм власності, родючості ґрунтів були покладені на Державну екологічну інспекцію. 

14.01.2015 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 15, якою за-
твердив Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та 
кадастру [5], яка була визначена як центральний орган виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-
прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства і який реалізує державну політику у сфері топо-
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графо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у 
сфері Державного земельного кадастру. 

Проте практичне застосування відповідних відносин доводить, що розпорошен-
ня функцій управління земельними ресурсами здійснюється неефективно. Саме то-
му, 22.07.2016 року Кабінет Міністрів України кардинально змінює підходи до побу-
дови системи органів управління в сфері земельних відносин. Від розпорошення 
функцій до їх консолідації на базі Держгеодастру, якому згідно Постанови Кабінету 
Міністрів від 22 липня 2016 р. № 482 [6] були передані повноваження державного 
нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельно-
го законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, 
родючості ґрунтів. При цьому Мінрегіонбуд та Державна екологічна інспекція взага-
лі були виключені зсистеми органів управління земельними ресурсами. 

Таким чином, на даний момент система органів управління земельними ресур-
сами України включає в себе: 

– Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, що має 
забезпечувати реалізацію державну політику у сфері земельних відносин та здійс-
нювати державний нагляд (контроль) в агропромисловому комплексі; 

– Міністерства аграрної політики та продовольства України, що забезпечує 
формування державної політики з використання і охорони земель усіх категорій і 
форм власності. 

З одного боку такі зміни мають значно підвищити ефективність системи управ-
ління земельними ресурсами. З іншого боку надання Держгеокадастру одночасно фун-
кцій з управління, контролю та розпорядження землями державної власності створює 
проблему посилення корупційних ризиків, які в свою чергу мають бути мінізовані 
через механізми публічності та прозорості в діяльності відповідних органів. 

Незважаючи на в цілому позитивні зміни, не вирішено головне питання, як не 
допустити хаотичних змін в системі органів управління земельними ресурсами, 
оскільки останні зміни відбулися на підзаконному рівні. І будь-яка зміна уряду, або 
навіть профільного міністра може призвести до нових експериментів з компетенці-
єю органів державного управління земельними ресурсами. Для уникнення подібно-
го розвитку подій, на нашу думку, необхідно відмовитись від внесеного Законом 
від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI розподілу повноважень в сфері формування та 
реалізації державної політики у сфері земельних відносин, та закріпити повнова-
ження конкретно визначених в Земельному кодексі України органів державної 
влади в сфері управління земельними ресурсами. 
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Одним з ключових для правового регулювання земельних відносин є поняття 
правового режиму земель. Воно не знайшло відображення в законодавстві, в той 
же час було предметом чисельних наукових досліджень. Не наводячи всіх визна-
чень правового режиму земель, запропонованих науковцями, узагальнено сутність 
правового режиму земель можна визначити як встановлений правовими нормами 
порядок поведінки по відношенню до цих земель [1, с. 305]. Встановлені законо-
давством правила поведінки залежать від об’єктів, з приводу яких виникають земе-
льні правовідносини, тобто від цільового призначення земельної ділянки, тому в 
юридичній літературі досліджуються правові режими окремих категорій земель. 
Зокрема, Н.І. Титова розглядала поняття правового режиму в контексті прав гро-
мадян на землі сільськогосподарського призначення. На її думку, для поняття зміс-
ту правового режиму важливий не лише порядок правового регулювання, а й його 
наслідки. Тому, якщо йдеться про земельний правовий режим, то це – наслідок 
правового регулювання суспільних відносин на основі врахування природних і 
соціальних особливостей земель (як їхнього об’єкту), що забезпечує інтереси 
суб’єктів цих відносин та спеціальний порядок використання цих земель [2, с. 65]. 

Отже, саме внаслідок встановлення правового режиму, який залежить від осо-
бливостей тієї чи іншої земельної ділянки (зокрема, об’єктів, що на ній знаходять-
ся), визначаються вимоги щодо її охорони та можливості її використання. І навпа-
ки - відсутність належним чином закріпленого правового режиму зумовлює про-
блеми із використанням та охороною таких земель на практиці. 

Так, велика кількість питань виникають при визначенні правового режиму іс-
торичних ареалів населених місць. В той же час, існуючі на сьогоднішній день нау-
кові розробки щодо правового режиму земель, що входять до історичних ареалів, 
не дають однозначних відповідей на всі питання, деякі аспекти залишаються поза 
увагою науковців. 

На підставі аналізу законодавчих положень можна прийти до висновку, що для 
встановлення правового режиму земель історичних ареалів населених місць необ-
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хідна наявність юридичного складу, тобто сукупності юридичних фактів: окремо 
повинен бути визначений правовий режим об’єктів, які включає історичний ареал і 
наявність яких у певній сукупності в межах окремої частини населеного пункту і 
викликає необхідність встановлювати правовий режим земель історичних ареалів 
населених місць, та правовий режим земель самого ареалу. За наявності певної 
законодавчої бази історичні ареали на сьогодні визначені далеко не в усіх населе-
них пунктах, визнаних історичними. Відповідно до п. 2 постанови КМ України від 
13.03.2002 р. № 318 «Про затвердження порядку визначення меж та режимів вико-
ристання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності 
на території історичних ареалів населених місць» (далі – Порядок) Міністерство 
культури і мистецтв, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової 
політики разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київ-
ською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами міс-
цевого самоврядування повинні були ще протягом 2002-2004 років забезпечити 
визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць. 

Межі історичних ареалів, відповідно до п. 6 Порядку, слід визначати історико-
архітектурним опорним планом населеного місця. Історико-архітектурні опорні плани 
розробляються на основі комплексних досліджень усієї території історичного населе-
ного місця та його найближчого оточення і містять узагальнену характеристику об'єк-
тів нерухомої культурної та природної спадщини, їх територій та зон охорони. 

Згідно з п. 4 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті» від 17.02.2011 р. склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного 
опорного плану населеного пункту визначаються центральним органом виконавчої 
влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Порядок розроблення 
історико-архітектурного опорного плану населеного пункту затверджено наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України від 2.06.2011 р. № 64, а склад, зміст історико-архітектурного 
опорного плану визначаються державними будівельними нормами ДБН Б.2.2-
3:2012 "Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пунк-
ту", затвердженими наказом Мінрегіону № 106 від 12.03.2012 р. 

Відповідно до п. 12 Порядку визначені науково-проектною документацією 
межі історичних ареалів погоджуються з відповідним органом місцевого самовря-
дування та затверджуються Мінкультури. Крім того, згідно зі ст. 5 Закону України 
«Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. визначення меж історичних 
ареалів населених місць, встановлення режиму їх використання належить до пов-
новажень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, яким на сього-
дні є Міністерство культури України. 

Проте за наявності обов'язкової вимоги в законодавстві щодо необхідності 
розробки історико-архітектурних опорних планів для міст, внесених до Списку 
історичних населених місць України, затвердженому постановою Кабінету Мініст-
рів України від 26.07.2001 р. № 878, вони розроблені та затверджені далеко не для 
всіх населених пунктів, визнаних історичними. За інформацією Мінкультури Укра-
їни (станом на 01.02.2016 р.) з 401 історичного населеного місця України лише 72 
мають історико-архітектурні опорні плани, затверджені Міністерством. 

Зокрема, у Києві історичні ареали були затверджені наказом Мінкультури 
України від 21.10.2011 р. № 912/0/16-11. Проте дія цього наказу була зупинена 
наказом Мінкультури України від 29.10.2014 р. № 911 у частині, що стосується 
затвердження «Історико-архітектурного опорного плану м. Києва; межі та режими 
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використання зон пам’яток та історичних ареалів м. Києва». Мінкультури поясни-
ло, що порівняно з історико-архітектурним опорним планом 2002 року (дійсним 
нині), суттєвими недоліками історико-архітектурного опорного плану, затвердже-
ного наказом Мінкультури у 2011 році, є, зокрема: зменшення території історичних 
ареалів міста, з п’яти ареалів до двох; відсутня схема земель історико-культурного 
призначення, згідно вимог п. 5.3 п.п.2 ДБН Б.2.2-3-2012 “Склад та зміст Історико-
архітектурного опорного плану населеного пункту”; не визначені території 
пам’яток, у тому числі, національного значення, які займають значні території; 
території 95 скверів і парків, загальною площею майже 500 га, переведено з зеле-
них зон загального користування під громадську забудову. 

Проблеми із визначення правового режиму історичного ареалу мають місце і у 
Львові. Галицьким районним судом м. Львова 25.09.2015 р. задоволено позовні 
вимоги до виконавчого комітету Львівської міської ради в частині визнання проти-
правною бездіяльності виконкому щодо не опублікування рішення № 1311 від 
09.12.2005 р. «Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання 
забудови міста Львова» та визнано протиправним і скасовано вказане рішення1. 
Суд керувався, зокрема, тим, що визначення меж територій історичних ареалів 
віднесено до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, а тому 
відповідач перевищив свої повноваження при прийнятті оскаржуваного рішення. 

В той же час, з позовом до Львівської міської ради звернувся керівник Львів-
ської місцевої прокуратури №1, який просив визнати протиправною бездіяльність 
Львівської міської ради щодо незабезпечення проведення робіт з винесення меж 
історичного ареалу м. Львова та закріплення їх в натурі (на місцевості) та відне-
сення в його межах земель до земель історико-культурного призначення; зобов'яза-
ти Львівську міську раду відповідно до вимог чинного законодавства України за-
безпечити проведення робіт з винесення меж історичного ареалу м. Львова та за-
кріплення їх в натурі (на місцевості) та віднесення земель в його межах до земель 
історико-культурного призначення. 19.04.2016 р. постановою Львівського окруж-
ного адміністративного суду вказаний позов прокуратури було задоволено. Львів-
ська міська рада, не погодившись з таким рішенням, оскаржила його в апеляційно-
му порядку. За результатами розгляду даної справи 22.06.2016 р., Львівський апе-
ляційний адміністративний суд попереднє судове рішення залишив в силі. 

Таким чином, встановлення меж історичного ареалу, режимів його використан-
ня та конкретних обмежень господарської діяльності є складною і не до кінця визна-
ченою українським законодавством процедурою, що тягне за собою проблеми із 
визначенням меж та режимів історичних ареалів на практиці. Узагальнюючи поло-
ження чинного вітчизняного законодавства, можна прийти до висновку, що межі 
історичного ареалу населеного місця визначаються спеціальною науково-проектною 
документацією, історико-архітектурним опорним планом населеного місця. Визна-
чені науково-проектною документацією межі історичних ареалів погоджуються від-
повідним органом місцевого самоврядування та затверджуються Мінкультури. 

В Україні на сьогодні відсутні історико-архітектурні опорні плани у багатьох 
населених пунктах, внесених до Списку історичних. Особливо гострою ця пробле-
ма є для таких міст, як Київ та Львів, які не тільки внесені до Списку історичних 
населених місць України, але й мають об’єкти, внесені до Списку всесвітньої спа-
дщини ЮНЕСКО. Охорона такого культурного надбання є зобов'язанням України і 
перед світовою спільнотою. 
––––––––– 

1 Тексти судових рішень наводяться відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень. 
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Зміни у соціально-економічній сфері суспільних відносин призвели до запро-
вадження та подальшого розвитку правового регулювання сервісних відносин у 
сфері використання та охорони земель за участю органів виконавчої влади. Цей 
вид відносин передбачає визнання за громадянами та юридичними особами широ-
кого кола земельних прав, здійснення яких не можливо без сприяння з боку органів 
виконавчої влади. Якщо управлінські відносини між органами виконавчої влади, 
громадянами та юридичними особами відбуваються на засадах влади та підпоряд-
кування, то сервісні відносини у сфері використання та охорони земель здійсню-
ється на засадах рівності сторін. Громадяни та юридичні особи мають право вима-
гати від органів виконавчої влади здійснення певного кола дій з метою створення 
належних умов для реалізації їхніх прав. 

Сервісні відносини у сфері використання та охорони земель передбачають на-
дання громадянам та юридичним особам земельних адміністративних послуг. До-
цільно розрізняти такі види земельних адміністративних послуг: 1) проведення 
державної реєстрації прав на землю та їх обтяжень; 2) проведення державної екс-
пертизи землевпорядної документації; 3) проведення агрохімічної паспортизації 
земель сільськогосподарського призначення; 4) видача кваліфікаційних свідоцтв; 
5) надання сільськогосподарських дорадчих послуг; 6) видача дозволів на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. 

Незважаючи на вищевикладене сервісні відносини у сфері використання та 
охорони земель визначаються законодавцем та науковцями як управлінські. З ме-
тою належного правового регулювання земельних відносин та розмежування пра-
вового регулювання управлінських відносин у сфері використання та охорони зе-
мель за участю органів виконавчої влади та правового регулювання сервісних від-
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носин у сфері використання та охорони земель за участю органів виконавчої влади 
постає потреба дослідити теоретичні та практичні проблеми правового регулюван-
ня управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель за 
участю органів виконавчої влади. 

В радянській юриспруденції провадились дослідження державного управління 
у сфері охорони оточуючого середовища та земельним фондом. Проте ці дослі-
дження відбувались за умов панування управлінських відносин у багатьох сферах 
суспільного життя, існування планової економіки та виключної державної власнос-
ті на природні ресурси.  

Започаткування економічної, в тому числі земельної реформи призвело до роз-
витку існуючих та запровадження нових видів суспільних відносин у сфері викорис-
тання та охорони земель за участю органів виконавчої влади. Разом з тим чинний 
Земельний кодекс України містить Розділ VII «Управління в галузі використання і 
охорони земель», приписи якого врегульовують лише управлінські відносини у сфері 
використання та охорони земель. У сучасних роботах відбувається дослідження пра-
вового регулювання управлінських відносин у сфері охорони навколишнього сере-
довища та окремих питань правового регулювання управлінських відносин у сфері 
використання та охорони земель. За цих умов теорію правового регулювання управ-
лінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель за участю 
органів виконавчої влади не можна вважати сформованою. 

Відповідно до вказаного в першу чергу постає потреба визначити поняття 
управлінських та сервісних правовідносин у сфері використання та охорони земель. 

Узагальнюючи положення науки земельного права та приписи земельного за-
конодавства ми вважаємо, що предмет земельного права формують управлінські та 
сервісні відносини у сфері використання та охорони земель. Регулювання цих сус-
пільних відносин здійснюється за допомогою норм земельного права. Управлінські 
та сервісні правовідносини у сфері використання та охорони земель є правовими 
засобами за допомогою яких здійснюється регулювання земельних відносин.  

Під управлінськими правовідносинами у сфері використання та охорони зе-
мель слід розуміти врегульовані нормами земельного права суспільні відносини, 
які забезпечують реалізацію публічних інтересів, однією з обов’язкових сторін 
яких є наділені владними повноваженнями органи виконавчої влади з приводу 
здійснення ними: прогнозування, програмування та планування у сфері викорис-
тання та охорони земель; моніторингу земель; ведення державного земельного 
кадастру; стандартизації та нормування у сфері використання та охорони земель; 
контролю у сфері використання та охорони земель. 

Під сервісними правовідносинами у сфері використання та охорони земель до-
цільно розуміти врегульовані нормами земельного права суспільні відносини, які 
забезпечують реалізацію приватно-публічних інтересів, однією з обов’язкових сторін 
яких є наділені публічними повноваженнями органи виконавчої влади або суб’єкти, 
які діють від імені держави з приводу надання зацікавленим суб’єктам таких земель-
них адміністративних послуг: проведення державної реєстрації прав на нерухоме 
майно, в тому числі прав на землю та їх обтяжень; проведення державної експертизи 
землевпорядної документації; проведення агрохімічної паспортизації земель сільсь-
когосподарського призначення; проведення видачі кваліфікаційних свідоцтв; надан-
ня сільськогосподарських дорадчих послуг; проведення видачі дозволів на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок. 

Запропоновані визначення сприятимуть систематизації правового регулюван-
ня управлінських та сервісних відносин у сфері використання та охорони земель. 
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Тимчасове землекористування – це користування земельною ділянкою на пев-
ний строк, визначений за домовленістю між власником земельної ділянки та зем-
лекористувачем. Терміно-поняття «тимчасове землекористування» утворене із 
двох слів, які характеризують його як строкове право та суб’єктивну можливість 
отримання корисних властивостей від експлуатації (використання) земельної діля-
нки (правомочність користування земельною ділянкою). 

Професор Н. І. Титова також розглядала «землекористування» у двох аспек-
тах: а) як один із елементів (правомочностей) права власності на землі; б) як само-
стійний правовий інститут – користування земельною ділянкою [1, с. 55]. Разом з 
тим, вчена запроваджувала до наукового обігу й інший термін – «землевикорис-
тання», як синонім раціонального використання земель сільськогосподарського 
призначення, змістом якого пропонувала вважати трудову діяльність, яка є еколо-
гічно обгрунтованою і найбільш доцільною [2, с. 95-110]. Таким чином, цей термін 
варто застосовувати лише щодо однієї категорії земельного фонду – земель сільсь-
когосподарського призначення. 

Чинним земельним законодавством України не передбачено такої окремої право-
вої форми використання земель як тимчасове землекористування, тому неможливим є 
набуття права тимчасового користування земельною ділянкою з 1.01.2002 р. Однак 
відповідно до п. 7 Перехідних положень ЗК України громадяни та юридичні особи, що 
одержали у тимчасове користування земельні ділянки у розмірах, що були передбачені 
раніше діючим законодавством, зберігають права на ці ділянки. Максимально можли-
вий строк, у межах якого на законних підставах може здійснюватися тимчасове корис-
тування земельною ділянкою, збігає 30.12.2026 р. 

Так, у ст. 7 Земельного кодексу України в редакції від 13.03.92 р., яка регулювала 
відносини користування земельними ділянками, було передбачено і постійне, і тимча-
сове користування землею. Тимчасове користування землею поділялося на коротко-
строкове – до трьох років і довгострокове – від трьох до двадцяти п’яти років. 

У тимчасове користування земельні ділянки надавалися Радами народних депу-
татів із земель, що перебували у державній власності: громадянам України для го-
родництва, сінокосіння і випасання худоби, ведення селянського (фермерського) 
господарства; промисловим, транспортним та іншим несільськогосподарським під-
приємствам, установам і організаціям; громадським об’єднанням; релігійним органі-
заціям; спеціалізованим організаціям для потреб оборони; сільськогосподарським 
підприємствам і організаціям; житловим, житлово-будівельним, гаражно-будівель-
ним і дачно-будівельним кооперативам; спільним підприємствам, міжнародним 
оюб’єднаням і організаціям з участю українських, іноземних юридичних та фізичних 
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осіб. У тимчасове користування із земель, що перебували у колективній і приватній 
власності, земля могла надаватися за договором, який реєструвався у сільській, се-
лищній, міській раді народних депутатів: громадянам України для городництва, сі-
нокосіння та випасання худоби; промисловим, транспортним та іншим підприємст-
вам, установам і організаціям для несільськогосподарських потреб. 

Глава 15 чинного ЗК України, що має назву «Право користування землею», ре-
гулює земельні відносини щодо: права постійного користування земельною ділян-
кою; права оренди земельної ділянки; концесії земельної ділянки; проведення роз-
відувальних робіт. Однак до прав користування земельними ділянками відносяться 
також земельний сервітут і права користування земельними ділянками для сільсь-
когосподарських потреб та для забудови, що передбачені наступними главами (16 і 
16-1) ЗК України, та інші права на землю, відмінні від права власності на земельну 
ділянку, що окремо не врегульовані ЗК України. 

Тимчасове користування охоплює кілька самостійних правових форм викорис-
тання земельних ділянок, а також їх різновидів: право оренди земельної ділянки; 
право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (супе-
рфіцій), право використання земельних ділянок для проведення розвідувальних 
робіт на підставі угоди із власником земельної ділянки або за погодженням із зем-
лекористувачем, концесійна діяльність на умовах оренди земельної ділянки, стро-
ковий земельний сервітут тощо. 

У сучасній земельно-правовій доктрині тимчасове землекористування розгля-
дають у двох значеннях: 1) у суб’єктивному розумінні (суб’єктивне юридичне пра-
во) як право фізичних чи юридичних осіб тимчасово використовувати належну на 
праві власності іншій особі, територіальній громаді чи державі земельну ділянку; 
2) у об’єктивному розумінні (правовий інститут), котрий охоплює сукупність од-
норідних земельно-правових норм, що закріплюють і регулюють підстави, умови і 
порядок надання, зміни і припинення використання земельних ресурсів. 

Однак тимчасове користування земельною ділянкою як об’єктивне юридичне 
право не є самостійним правовим інститутом, а разом із постійним користуванням 
земельною ділянкою та загальним землекористуванням утворюють комплексний 
інститут земельного права. І. І. Каракаш справедливо відзначає, що право землеко-
ристування має комплексний зміст, що об’єднує та систематизує законодавчі вимо-
ги у земельно-правовий інститут, охоплює правомочності суб’єктів – користувачів 
конкретних земельних ділянок і регламентує права і обов’язки землекористувачів, 
що реалізуються у правовідносинах [3, с. 45]. 

Тимчасовому користуванню земельною ділянкою як суб’єктивному юридич-
ному праву характерні наступні юридичні ознаки: 

1. Похідний характер від права власності на земельну ділянку, що вимагає 
одержання обов’язкової згоди власника на здійснення користування земельною 
ділянкою іншою особою (землекористувачем). Така згода на перехід права корис-
тування від власника земельної ділянки до землекористувача здебільшого оформ-
ляється у письмовому вигляді. Тимчасове землекористування є різновидом «прав 
на чужі речі», або ж, як їх називають у земельно-правовій доктрині, «прав на зем-
лю невласників земельних ділянок». Всі вимоги й обмеження до користувачів зе-
мельних ділянок є «дочірними» по відношенню до тих, що висуваються до власни-
ків земельних ділянок. 

2. Строковість землекористування, що відрізняє його від права власності на 
земельну ділянку та постійного користування земельною ділянкою. Строковість є 
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визначальною ознакою тимчасового землекористування, а сплив строку, на який 
було надано право користування, є підставою припинення права користування 
чужою земельною ділянкою. 

3. Персоніфікованість тимчасового землекористування. Право тимчасового кори-
стування земельною ділянкою реалізує конкретна особа, на ім’я якої оформляються 
правопосвідчуючі документи і здійснюється державна реєстрація права землекористу-
вання. Суб’єктами права тимчасового землекористування може бути доволі широ-
ке коло осіб, на відміну від права постійного користування земельною ділянкою, 
що має звужений суб’єктно-об’єктний склад. Суб’єктами права тимчасового зем-
лекористування можуть бути фізичні та юридичні особи. 

4. Можливість відчуження права тимчасового землекористування. Тимчасовий 
землекористувач може відчужити це право іншій особі за згодою, або без згоди влас-
ника земельної ділянки. Винятками із загального правила є особистий строковий сер-
вітут, емфітевзис та суперфіцій на земельних ділянках державної та комунальної влас-
ності, що є особистими правами, окрема передача яких до інших осіб неможлива. 

5. Цільове використання земельної ділянки, яке визначається її цільовим призна-
ченням у межах категорії земельного фонду та угодою сторін. Землекористувач не впра-
ві самовільно змінювати вид цільового використання земельної ділянки, оскільки відпо-
відно до п. г. ст. 141 ЗК України використання земельної ділянки не за цільовим призна-
ченням є підставою припинення права користування такою земельною ділянкою. 

6. Правомірність (законна підстава) виникнення права користування земель-
ною ділянкою, на відміну від самовільного зайняття земельної ділянки. Тимчасове 
землекористування завжди має легальний характер, оскільки землекористувач має 
документи, що посвідчують законність його права на земельну ділянку. 

7. Найпоширенішою правовою підставою виникнення права тимчасового користу-
вання земельною ділянкою є договір, у окремих випадках – заповіт (для суперфіцію та 
строкового сервітуту); рішення суду (для строкового сервітуту). За раніше чинним земе-
льним законодавством правовою підставою виникнення права тимчасового користуван-
ня земельною ділянкою із земель державної власності був адміністративний акт (рішень-
ня Ради народних депутатів), а із земель приватної та колективної власності – договір. 

8. У договорі, яким оформляються відносини тимчасового землекористування, 
визначаються його істотні умови (предмет договору, яким є сама земельна ділянка 
зі встановленими межами та визначеними щодо неї правами; строк тимчасового 
користування; розмір, форма плати за користування земельною ділянкою та пері-
одичність її внесення; вид цільового використання земельної ділянки; відповідаль-
ність сторін та інші умови). 

9. Право тимчасового користування земельною ділянкою виникає з моменту його 
державної реєстрації, що здійснюється відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо конкретної земельної ділянки. 
Формування земельної ділянки (присвоєння їй кадастрового номера) передує виникнен-
ню права власності на неї і переходу права користування до іншої особи. 

Таким чином, можна відстежити еволюцію права тимчасового землекористуван-
ня. Згідно із радянським законодавством тимчасове землекористування визнавалося 
окремою правовою формою використання земельних ділянок і було досить пошире-
ним за умови виключної монополії державної власності на землю, а також передбача-
лося українським земельним законодавством до вступу в дію чинного Земельного 
кодексу України 2001 року. Зараз право тимчасового землекористування як самостійна 
правова форма може реалізовуватися лише в межах переживаючої дії ст. 7 Земельного 
кодексу 1992 року у відносинах, що виникли до 1 січня 2002 року. 
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У сучасному об’єктивному розумінні зміст права тимчасового землекористу-
вання постійно розширюється і його можна розглядати як субінститут земельного 
права у складі комплексного інституту користування земельними ділянками. Право 
тимчасового землекористування охоплює сукупність правових норм щодо набуття, 
здійснення та припинення суб’єктивного права строкового користування земель-
ною ділянкою у передбачених законом правових формах та їх різновидах (оренда 
земельної ділянки, строковий земельний сервітут, суперфіцій, емфітевзис тощо). 
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Чинний Земельний кодекс України [1] не містить поняття «приміська зона» та не 
визначає її правового режиму. Аналогічно не було вирішено це питання й у Земельно-
му кодексі України, який діяв у редакції від 13 березня 1992 року [2]. Відтак, найпов-
ніше правовий режим приміських зон був урегульований Земельним кодексом УРСР 
1970 року [3]. У ньому було присвячено аж дві статті, що регулювали режим викорис-
тання приміських зон. Зокрема, згідно із ст. 99 цього кодексу землі за межами міста, 
які є резервом для розширення території міста, місцем розташування та будівництва 
необхідних споруд, зв'язаних з благоустроєм і нормальним функціонуванням міського 
господарства виділяються відповідно у приміську зону міста. Спроба у загальних ри-
сах у контексті містобудівної діяльності урегулювати правовий режим приміських зон 
здійснена у Законі України від 17 лютого 2011 р.«Про регулювання містобудівної дія-
льності»,згідно із яким приміська зона – це територія, що забезпечує просторовий та 
соціально-економічний розвиток міста [4]. Як бачимо, чинне законодавство України 
дещо відмінно підходить до розуміння поняття «приміська зона» у порівнянні із попе-
реднім земельним законодавством. Насамперед, приміська зона визнається територією, 
а територія включає в себе частину земної поверхні з повітряним простором та розта-
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шованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне 
положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси. Нато-
мість, Земельний кодекс УРСР визначав її як землі, розташовані за межами міста. Крім 
того, згідно із цим кодексом призначення приміської зони полягало у резервуванні 
земель для розташування та будівництва необхідних споруд, зв'язаних з благоустроєм і 
нормальним функціонуванням міського господарства. Дещо ширше призначення при-
міської зони визначено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
Але об’єднує їх те, що і у радянському земельному законодавстві, і в чинному місто-
будівному законодавстві України правовий режим приміських зон підпорядковується 
завданням розвитку, насамперед, міста. 

Очевидно, такий підхід на сьогодні є не зовсім вірним, відтак зумовлює певні 
конфлікти у процесі встановлення меж населених пунктів, у взаємовідносинах органів 
місцевого самоврядування, органів державної влади тощо. Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» передбачено, що виконавчі органи сільських, 
селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в 
установлений строк узгоджують проект генерального плану населеного пункту з орга-
нами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних 
громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах. 

Фактом є те, що, на сьогодні, поряд із урбанізацією набувають розвитку процеси 
субурбанізації, і, відповідно, між містом, населеними пунктами, іншими територіями, 
які входять у приміську зону виникає цілий спектр взаємозв’язків та взаємовідносин – 
виробничо-господарських, культурно-побутових, інфраструктурних, інших. І в сучас-
них умовах такі взаємовідносини повинні будуватися на паритетних взаємовигідних 
умовах, а не підпорядкуватися лише інтересам та потребам міста. Необхідно погоди-
тись, що приміську зону треба визнати як відкриту систему, оскільки тут перепліта-
ються різні соціальні та економічні процеси. Навіть локалізаційний характер зони ро-
бить її відкритою в різних напрямах: як у напрямі міста, так і в напрямі інших сільсь-
ких територій та сільських суб'єктів господарської діяльності [5, с. 3].  

Водночас, за відсутності правого регулювання режиму приміських зон, не ви-
значення концептуальних засад та чітких критеріїв встановлення їх просторових 
меж і розрахункової площі, з урахуванням запровадження механізмів добровільно-
го об’єднання територіальних громад згідно із однойменним Законом [6], перспек-
тиви розвитку міст та розвиток правового регулювання режиму приміських зон 
залишаються не визначеними. Як один із варіантів вирішення цього питання гру-
пою народних депутатів було підготовлено проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання тери-
торіальних громад)»(реєстр. № 4772 від 03.06.2016 р.) [7]. Зокрема, цим законопро-
ектом планувалось внести зміни до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», доповнивши його розділом ІІ-1 «Порядок добровільного 
приєднання до об’єднаних територіальних громад». Однак, ці нововведення покли-
кані лише поширити межі управлінського та господарського впливу міста на 
об’єднані територіальні громади, що приєднуються до нього, при цьому відверто 
ігноруючи систему адміністративно-територіального устрою України, і зовсім не 
вирішують проблем правового режиму приміських зон. 

Вже сьогодні можна констатувати, що загострюються відносини міст і терито-
ріальних громад, які охоплюються приміською зоною, приватизуються й забудо-
вуються території, необхідні для потреб комплексного розвитку всієї агломерації, 
погіршуються умови проживання та обслуговування приміського населення, відбу-
вається неконтрольоване зростання ринку приміської нерухомості тощо. 
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У зв’язку із цим та для забезпечення сталого розвитку міст та приміських те-
риторій необхідно змінювати концепцію їх взаємовідносин та чітко визначити пра-
вовий режим приміських зон. Актуальною залишається пропозиція А. І. Ріпенка 
про спеціальне правове регулювання земель приміських зон та міських агломера-
цій, де має бути встановлено особливий правовий режим їх використання [8]. При 
цьому правовий режим приміських зон повинен враховувати та узгоджувати інте-
реси як міст, так і інших населених пунктів з метою раціонального використання й 
охорони земель, збереження природних ресурсів та екологічної рівноваги, ство-
рення сприятливих умов проживання як міських, так і сільських жителів. 
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В умовах переходу до ринкових відносин особливої актуальності набувають 
питання обов’язкового проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
(далі НГО земельної ділянки). 

Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» НГО земельних ділянок 
здійснюється для визначення розміру земельного податку, розміру орендної плати 
за земельні ділянки державної та комунальної власності, розміру державного мита 
при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, а також для втрат сільсько-



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 87 

господарського і лісогосподарського виробництва. При цьому законом передбача-
ється обов’язковість її проведення для визначення розміру земельного податку та 
розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності 
(ст. 13). Між тим, Податковий кодекс України, як спеціальний нормативно-
правовий акт, вказує, що базою оподаткування є: 1) НГО земельних ділянок з ура-
хуванням коефіцієнту індексації; 2) площа земельних ділянок, нормативну грошо-
ву оцінку яких не проведено. Таким чином ПК України допускає можливість ви-
знання розміру орендної плати при укладанні договорів оренди земельних ділянок 
і в випадках не проведення НГО земельної ділянки. 

У теперішній час органи прокуратури звертаються до судових органів з позов-
ними заявами про визнання договорів оренди земельних ділянок державної форми 
власності недійсними на підставі порушення сторонами на час укладання договору 
ст. 289 ПК України, ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» та ст. ст. 13,15,21 
Закону України «Про оренду землі», так як не була проведена НГО земельної діля-
нки для визначення розміру орендної плати. 

У судовій практиці виникли проблеми відносно обов’язковості застосування 
НГО земельної ділянки при укладанні договорів оренди земельних ділянок держа-
вної та комунальної форм власності. Так, відповідно до ст. 15 Закону України «Про 
оренду землі» істотними умовами договору оренди землі є орендна плата із зазна-
ченням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегля-
ду та відповідальності за її несплату. Положеннями ст. ст. 15, 21 Закону України 
«Про оренду землі» передбачена необхідність визначення сторонами розміру орен-
дної плати, її індексації, форми платежу, строків, порядку внесення і перегляду та 
відповідальності за її несплату. 

В зв’язку з чим, звертаємо особливу увагу на особливості законодавства при 
оренді земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Так, згідно п. 10 
Типового договору оренди земельної ділянки, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.03.2004 р. обчислення розміру орендної плати за землю 
здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, 
визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністром України фор-
мами, що заповняються під час укладання або зміни умов договору оренди чи про-
довження його дії. Таким чином, розрахунок розміру орендної плати при укладанні 
договору оренди повинен проводиться за формами, які були затверджені урядом 
України. Форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної 
та комунальної власності затверджені Постановою Кабінету Міністрів від 13 груд-
ня 2006 р. №1724 «Деякі питання оренди земель». Додатком № 1 до вказаної по-
станови затверджено форму розрахунку розміру орендної плати за земельні ділян-
ки державної або комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
грошова оцінка яких не проведена. При цьому для визначення розміру орендної 
плати застосовується вартість сільськогосподарських угідь по відповідній області. 

В Україні нормативно-грошова оцінка сільськогосподарських угідь була про-
ведена в повному обсягу станом на 01.07.1995 р. відповідно до Методики нормати-
вної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених 
пунктів, затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 23 березня 1995 
року № 213. Результати зазначеної нормативної оцінки земель є базою для справ-
лення земельного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, а також 
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Для 
визначення розміру орендної плати застосовується вартість 1 гектара сільськогос-
подарських угідь по відповідної області. Наприклад, в Харківській області норма-
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тивно-грошова оцінка рілля та перелогів станом на 01.07.1995 року склала 3859,70 
грн. за гектар, а станом на 01.01.2016 року з урахуванням коефіцієнтів індексації 
відповідно 32506,62 грн. Правовою позицією в постанові Верховного суду України 
від 03.12.2013 р. по справі № 3-34гс13 передбачено: «Нормативна грошова оцінка 
земель є основою для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної 
плати». Таким чином, Верховний суд України розрізняє НГО земель та НГО земе-
льної ділянки. Тому, на нашу думку, для визначення розміру орендної плати відно-
сно земель сільськогосподарського призначення при укладанні договору оре-
нди може застосовуватися НГО сільськогосподарських угідь або НГО земель-
ної ділянки, яка надається в користування на умовах оренди. При цьому цільо-
ве призначення земельних ділянок не змінюється, а тому для розрахунку орендної 
плати підлягає застосуванню Постанова Кабінету Міністрів України від 
13.12.2006 року № 1724. 

Між тим, у позовних заявах органи прокуратури вказують, що по цьому пи-
танню існують правові позиції, які є обов’язковими для суду, що розглядає спір. 
Наприклад, прокурори посилаються, як підставу задоволення позову про визнання 
договору оренди земельної ділянки недійсним, на постанови Верховного суду 
України від 20.05. 2015 року у справі № 3-70 гс15, від 8.04.2015 року у справі 3-
41гс15, а також у справі 3-297 гс15 (ВГС України справа №919/1736/14.) Проте, 
відповідно до редакції ст. 111-28 ГПК України «Висновок суду щодо застосування 
норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися 
іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має 
право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду 
України, з одночасним наведенням відповідних мотивів». 

На нашу думку, вказані правові позиції Верховного суду України не можливо 
застосувати щодо відносин, які виникають при оренди земель сільськогосподарсь-
кого призначення на підставі наступного: по-перше, у справах № 3-70 гс15 та № 3-
41гс15 земельна ділянка надавалась в користування на умовах оренди із земель 
сільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації сонячної еле-
ктростанції (землі промисловості, транспорту, енергетики, оборони та іншого при-
значення). Таким чином, змінювалось цільове призначення земельної ділянки, 
а тому відповідно не можливо для визначення розміру орендної плати іншої 
категорії земель застосувати НГО сільськогосподарських угідь по відповідної 
області; по-друге, у справі 3-297гс15 (ВГС України справа №919/1736/14.) предме-
том договору оренди була земельна ділянка несільськогосподарського призначення 
за межами населеного пункту, яка надавалась для будівництва та експлуатації ав-
тозаправної станції. При цьому, як було встановлено судами, НГО земель не-
сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту не прово-
дилась, не була проведена і НГО земельної ділянки (див. копію судового рішен-
ня від 13.10.2014 р. у справі № 919/1736/14). 

Таким чином, на нашу думку, в теперішній час не має правових підстав для 
визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної або комунальної власності в зв’язку з непроведенім НГО 
земельної ділянки. З метою вирішення проблеми, щодо розрахунку розміру оренд-
ної плати при укладанні договорів оренди згідно НГО сільськогосподарських угідь 
по відповідної області, потрібно змінити норми чинного земельного та податкового 
законодавства та привести їх у відповідність до ст. 13 Закону України «Про оцінку 
земель». В свою чергу, в діючі договори оренди земель сільськогосподарського 
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призначення державної та комунальної власності необхідно вносити зміни. Така 
можливість передбачена чинним законодавством. Наприклад, відповідно до ст. 18 
Закону України «Про оцінку земель» НГО земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення розташованих за межами населених пунктів проводиться – не 
рідше ніж один раз на 5-7 років. Тому суб’єктам державної або комунальної власті, 
які є орендодавцями таких земельних ділянок, відповідно до ст. 15 вказаного зако-
ну, потрібно приймати рішення про проведення НГО земельних ділянок, що надані 
в користування, для визначення обґрунтованого розміру орендної плати. 
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На сьогоднішній день залишаються актуальними питання щодо розуміння 
правової природи земельної ділянки та особливостей її формування. 

Адже визначення, які закріплені в законодавстві, а також певні доктринальні 
підходи, нажаль, не в повній мірі відповідають реаліям в правовідносинах, які 
складаються навколо земельних ділянок. Стаття 79 Земельного кодексу України 
(далі – ЗК України) вказує, що земельна ділянка – це частина земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї 
правами [1]. Серед науковців також досить розповсюдженими є погляди, за якими 
земельна ділянка як об’єкт прав є лише частиною земної поверхні [2, с. 8; 3,с. 29]. 

Натомість, на нашу думку, основною та безпосередньою ознакою земельної 
ділянки є її просторовість. До такого висновку легко прийти, беручи до уваги той 
факт, що в принципі використання земельної ділянки лише як площини є фізично 
неможливим. Водночас, погляд на земельну ділянку як на площину, а не простір, є 
настільки усталеним навіть в світовій практиці, що, для прикладу, Керівні принци-
пи ООН стосовно кадастрових номерів об’єктів нерухомості визначають земельну 
ділянку спершу як певну частину площини. Але паралельно з даним визначенням в 
документі відразу зазначено, що, зважаючи на реальний стан речей, земельна діля-
нка є частиною простору [4, с. 21]. Таким чином, земельна ділянка – це частина 
простору, яка розташована над та під земною поверхнею [5, с. 27; 6, с. 1]. Підтвер-
дження такого розуміння правової природи земельної ділянки також зафіксовані в 
ч. 2 ст. 79 ЗК України. 

Основним етапом в формуванні земельної ділянки є визначення її меж. З огля-
ду на просторовість земельної ділянки, недостатньо визначити лише «традиційні» 
вертикальні межі земельної ділянки, які відділяють останню від інших земельних 
ділянок або земель. 

Виникає необхідність у визначенні горизонтальних меж земельної ділянки. Особ-
ливо це має значення з огляду на положення ч. 3 ст. 79 ЗК України, яка обмежує по-
ширення прав на земельну ділянку до тієї межі вгору або вниз від земної поверхні, які 
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необхідні для «зведення житлових, виробничих та інших будівель та споруд». Звичай-
но, буквальне трактування даного положення призвело б до значного обмеження дія-
льності, яка може провадитися в межах просторів земельної ділянки (як мінімум – на 
ділянці можуть вирощуватися сільськогосподарські культури, окремі з яких можуть 
досягати значних показників по висотності, наприклад – соняшник). Водночас, дане 
визначення по суті вказало, що земельна ділянка як простір, згідно українського зако-
нодавства, є обмеженою. В Україні не існує концепції нескінченності права власності 
на земельну ділянку вгору та вглиб від земної поверхні. 

Виникає питання, яким чином слід визначати горизонтальні межі земельної ділян-
ки, враховуючи, що на земельній ділянці може здійснюватися різноманітна діяльність, 
яка буде залучати підземні та надземній простори земельної ділянки. На відміну від 
вертикальних меж, порядок формування яких досить детально регламентований в 
законодавстві, горизонтальні межі мають відмінний порядок встановлення. 

Насамперед слід звернути увагу, що земельна ділянка має ознаки як матеріа-
льно існуючої речі, так й ідеальної [7, с. 183-184]. Адже по суті межа земельної 
ділянки – це завжди умовна лінія, яка індивідуалізує земельну ділянку, в юридич-
ному сенсі, як певну правову абстракцію. Натомість фізично виокремити земельну 
ділянку є неможливо та й непотрібно. 

Аналіз існуючого законодавства дає змогу стверджувати, що на відміну від ве-
ртикальних меж, які географічно повинні бути чітко визначеними (особливо з 
огляду на функціонування системи Державного земельного кадастру), горизонта-
льні межі наразі не підлягають чіткому визначенню. На нашу думку такі межі слід 
вважати «відносно визначеними» або «ситуативно визначеними». 

Вважаємо влучним підхід, запропонований А. І. Ріпенком. Науковець називає 
критерії, («інструменти»), які є необхідними для визначення горизонтальних меж 
ділянки, а саме: 1) економічний інтерес землевласника; 2) цільове призначення 
земельної ділянки; 3) положення планувальної землевпорядної та містобудівної 
документації (в т.ч. зонінгу); 4) правовий режим об’єктів, ресурсів, що становлять 
особливий суспільний інтерес; 5) права інших осіб [8, с. 822]. 

Кожен з наведених критеріїв по факту детермінує горизонтальну межу, до якої 
землевласник або землекористувач може здійснювати певну діяльність. Варто за-
значити, що критерій «економічного інтересу» використання ділянки є поширеним 
в іноземній практиці при встановленні горизонтальних меж. Водночас, даний кри-
терій є суто суб’єктивним, може змінюватися зі зміною землевласника або земле-
користувача, крім того економічний інтерес може змінюватися зі спливом часу. 
Інші критерії також є, так би мовити, змінними детермінантами, які за різних об-
ставин також можуть неодноразово мінятися. Відповідно, під час формування зе-
мельної ділянки слід мати на увазі, що горизонтальні межі є справді «відносною 
величиною», яка може значно різнитися в показниках навіть у суміжних ділянок. 

Таким чином, робимо висновок, що визначення горизонтальних меж земельної 
ділянки є ситуативною діяльністю, яка повинна брати до уваги всі критерії, запро-
поновані А. І. Ріпенком. 

Варто також зазначити, що просторова природа земельної ділянки веде за со-
бою виникнення нових викликів. Особливо зараз, в час активної урбанізації міст 
України, виникають питання, пов’язані з освоєнням земельної ділянки як простору 
декількома суб’єктами, в тому числі будівництва споруд та будівель на різних рів-
нях простору земельної ділянки та відповідне правове врегулювання таких випад-
ків. Дані ситуації безумовно можуть впливати і на порядок формування відповід-
них земельних ділянок. Проте це є темою окремого наукового дослідження. 
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Земельне законодавство не оперує поняттям «земельні права» [1, c. 19]. На ду-
мку багатьох вчених, земельне законодавство пішло шляхом застосування поняття 
«права на землю». Позицію законодавця можна зрозуміти, але не виправдати. 
Адже з нормативно-правовим закріпленням певного виду прав пов`язується мож-
ливість їх набуття, реалізації та захисту. В той же час, окремі види земельних прав, 
відмінних від прав на землю, знайшли своє правове закріплення та регулювання 
(право на земельну частку (пай), іпотека тощо). Деякі види земельних прав можна 
виокремити шляхом тлумачення законодавства (права на землю зобов`язального 
характеру, право набути земельну ділянку, право зареєструвати земельну ділянку 
та право на неї тощо). Отже, як з теоретичної, так і з практичної точки зору катего-
рія «земельні права» повинна існувати і застосовуватись. 

С. В. Гринько вказує на те, що поняття «суб’єктивні земельні права» більш 
широке за своїм змістом порівняно з поняттям «права на землю». Зазначені понят-
тя відрізняються, у першу чергу, характером зв’язку з таким об’єктом, як земля. 
Якщо йдеться про право на землю, то зв’язок між суб’єктом та об’єктом такого 
права більш тісний та неопосередкований, оскільки земля виступає безпосереднім 
об’єктом суб’єктивного права на землю, у той час як суб’єктивне земельне право 
передбачає опосередкований зв’язок із цим об’єктом [2,c. 23]. 
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В цілому погоджуючись із дослідником та обраним ним критерієм розмежуван-
ня земельних прав і прав на землю, а також враховуючи, що будь-яка класифікація є 
до певної міри умовністю, вважаємо, що з точки зору захисту категорія «земельні 
права» повинна включає в себе права на землю. Таким чином, до поняття «земельні 
права» ми відносимо всю багатоманітність нормативно закріплених або таких, що 
випливають із змісту законодавства шляхом його тлумачення, суб’єктивних право-
вих можливостей, за допомогою яких громадяни та їх організації задовольняють 
власні потреби у сфері використання та охорони земель. Для цілей цієї статті ми 
будемо розглядати земельні права лише у суб`єктивному розумінні. 

Отже, виходячи з вищевикладеного ми можемо запропонувати наступні кри-
терії класифікації земельних прав:  

– в залежності від форми об`єктивації у законодавстві: 1) земельні права, які прямо 
передбачені у законодавстві (тобто можна послатися на конкретну статтю закону), 
наприклад, право власності на землю (ч. 1 ст. 78 Земельного кодексу України від 25 
жовтня 2001 р. (далі – ЗКУ)), право оренди земельної ділянки (ч. 1 ст. 93 ЗКУ) тощо; 
2) земельні права, які можна виокремити шляхом тлумачення законодавства (права 
на землю зобов`язального характеру, право набути земельну ділянку тощо). 

– за характером зв`язку між суб`єктом права і таким об`єктом як земля (земе-
льна ділянка): 1) права на землю, тобто права, які реалізуються суб`єктом безпосе-
редньо стосовно певної земельної ділянки. Про даний вид земельних прав детально 
буде зазначено далі; 2) інші земельні права, тобто права, в процесі реалізації яких 
земельна ділянка є об`єктом опосередкованим. В той же час в таких правовідноси-
нах безпосередніми об`єктами можуть бути земельно-правова та земельно-технічна 
документація, грошові кошти, матеріально-технічні засоби тощо. Наприклад, право 
набути земельну ділянку реалізується через низку процедурних (матеріальних або 
процесуальних) правовідносин, правові засади яких закладені у Розділі IV«Набуття 
та реалізація прав на землю» ЗКУ. Тому перш ніж особа отримає бажану земельні 
ділянку, об`єктоми її інтересу можуть стати рішення уповноважених органів, про-
ект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічні матеріали, що під-
тверджують розмір земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру, 
висновок державної землевпорядної експертизи тощо. Але оскільки все це має 
відношення до земельної ділянки, яка і є, власне, кінцевою метою цієї діялькості, 
право набути земельну ділянку отримує характер земельного права. 

– за сферою реалізації: 1) земельні права приватно-правового характеру, тобто 
земельні права, що реалізуються у приватно-правових відносинах, таких як відно-
сини власності на землю, землекористування, іпотеки, права на земельну частку 
(пай) тощо. Такі земельні права захищаються переважно приватно-правовими спо-
собами, передбаченими цивільним та земельним законодавством; 2) земельні права 
публічно-правового характеру, які реалізуються у публічних правовідносинах, 
таких як відносини управління у сфері використання та охорони земель, правової 
охорони земель тощо. 

– за характером поведінки правоволодільців: 1) земельні права, що реалізу-
ються переважно шляхом активної поведінки самого правоволодільця, як, напри-
клад, право оренди земельної ділянки, емфітевзис, суперфіцій, земельний сервітут; 
2) земельні права, що реалізуються переважно шляхом вимоги правоволодільця до 
зобов`язаної особи, як, наприклад, право добросусідства, право на отримання інфо-
рмації з Державного земельного кадастру, з Державного фонду документації із 
землеустрою, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
тощо; 
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– в залежності від обсягу і характеру повноважень правоволодільця та ступеня 
їх конкретизації: 1) земельні права як юридичні титули (будуть охарактеризовані 
далі); 2) земельні права процедурного характеру. Оскільки згідно зі ст. 14 Консти-
туції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особ-
ливою охороною держави, вона стала об`єктом численних процедурних правовід-
носин (як матеріальних, так і процесуальних), в тому числі за допомогою яких 
суб`єкти земельних правовідносин можуть реалізувати свої права. Це, наприклад, 
права у сфері землеустрою, контролю за дотриманням земельного законодавства, 
планування використання земель, ведення Державного земельного кадастру тощо; 
3) окремі земельні повноваження, прикладом яких є ст. 90 «Права власників земе-
льних ділянок», ст. 95 «Права землекористувачів» ЗКУ. 

Зрештою, зазначимо, що надати вичерпний перелік земельних прав не уявля-
ється можливим (та й потрібним). З метою їх реалізації та обрання при потребі 
належного способу, форми та засобу захисту достатньо визначитися з видом земе-
льного права, яке порушене. 

Використані джерела 

1. Мягкоход Ю.В. Способи захисту земельних прав: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 / 
Ю.В. Мягкоход; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2014. – 195 c. 

2. Гринько С.В. Правовіаспектиреєстрації прав на землю :Дис.... канд. юрид. наук: 
12.00.06 / С.В. Гринько; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 181 с. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ 
Золотарьова Дар’я Михайлівна 

аспірант кафедри земельного та аграрного права 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор, 
Шульга Михайло Васильович 

Особливості виникнення права користування земельними ділянками для прове-
дення розвідувальних робіт зумовлені специфікою даного права, яке суттєво відрізня-
ється від законодавчо закріплених видів прав користування земельними ділянками. 

За радянських часів право землекористування зазвичай виникало в результаті дій, 
які являли собою акт розпорядження землею. У зв’язку з цим земля надавалася в кори-
стування тільки за постановою або рішення уповноважених органів, в компетенцію 
яких входило право розпорядження землею. В умовах панування виключної державної 
власності на землю переважали адміністративно-правові засади набуття права земле-
користування, в тому числі і для проведення розвідувальних робіт. 

Як випливало із змісту правових приписів глави 9 «Використання земельних діля-
нок для проведення розвідувальних робіт» Земельного кодексу УРСР (1970 р.), таке 
використання здійснювалося на підставі дозволу на зайняття земельної ділянки для 
проведення розвідувальних робіт, який надавався виконавчим комітетом обласної 
ради. Саме цим органом вирішувалося і питання щодо строку, на який спеціалізованій 
організації дозволялося тимчасово зайняти земельну ділянку для проведення розвіду-
вальних робіт. 
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Для отримання такого дозволу згідно зі статтею 43 Земельного кодексу УРСР 
(1970 р.) підприємства, установи та організації, на які було покладено здійснення 
розвідувальних робіт, подавали до виконавчого комітету районної (міської) ради за 
місцем знаходження земельної ділянки заявку та документи, що стверджували 
необхідність проведення робіт. Виконавчі цих рад перевіряли обґрунтованість за-
явки і разом із своїм висновком надсилали її до виконавчого комітету, який вирі-
шував питання по суті. Із землекористувачами погоджували лише строки початку і 
місце проведення вказаних робіт. При недосягненні ж згоди ці параметри визнача-
лися виконавчими комітетами районних або міських рад. 

Отже, в кінцевому рахунку навіть питання щодо строків початку і місця про-
ведення розвідувальних робіт (при недосягненні згоди із землекористувачем) ви-
рішувалось в адміністративному порядку. Практично волевиявлення землекорис-
тувача не враховувалося в умовах командно-адміністративної системи. 

Це означало, що проведення розвідувальних робіт в межах земельного масиву, 
який використовувався, наприклад, для сільськогосподарських чи лісогосподарсь-
ких цілей могли у встановленому порядку проводитись розвідувальні роботи, не-
зважаючи на відсутність згоди землекористувача. Наведений підхід до вирішення 
проблеми геологічного вивчення надр та виникнення права на користування земе-
льною ділянкою для проведення розвідувальних робіт відповідав на той час вимо-
гам забезпечення публічних інтересів в умовах панування командно-
адміністративної системи та монополії державної власності на землю. 

За чинним законодавством про надра та земельним законодавством надання 
прав на користування надрами (в тому числі і для їх геологічного вивчення) не 
супроводжується отриманням права на користування земельною ділянкою, необ-
хідною для здійснення діяльності у сфері надрокористування. Виникнення права 
надрокористування лише створює передумови для виникнення права користування 
земельною ділянкою для проведення розвідувальних робіт. При цьому слід мати на 
увазі, що у державних органів після видачі спеціального дозволу на геологічне 
вивчення надр фактично відсутні зобов’язання по наданню допомоги надрокорис-
тувачу у процесі отримання ним прав на необхідну земельну ділянку. 

У зв’язку з наведеним в літературі висловлюються пропозиції щодо розши-
рення обов’язку держави, яка надала право на користування державною власністю 
(надрами), за рахунок надання надрокористувачу прав на земельну ділянку, необ-
хідну для користування надрами. При цьому пропонуються жорсткий та м’ягкий 
варіанти цих процедур. У першому випадку передбачається одночасна видача спе-
ціальної ліцензії на право користування надрами і вилучення необхідної земельної 
ділянки для державних потреб та надання її надрокористувачу. У другому – пропо-
нується суттєво спростити процес погодження земельного питання. 

Слід підкреслити, що право на проведення розвідувальних робіт може виника-
ти щодо земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності юридичної або 
фізичної особи. Окрім того таке право можливе і в межах земельної ділянки, яка 
використовується землекористувачем. Не виключається, що така земельна ділянка 
використовується, наприклад, на умовах оренди іншою особою. Часто подібна 
ситуація стосується приватизованих земель сільськогосподарських призначення, 
які використовуються орендарями для сільськогосподарських цілей. В цьому випа-
дку виникає питання, з ким має погоджувати зацікавлена особа питання про вико-
ристання земельної ділянки для проведення розвідувальних робіт. Позиції оренда-
ря і власника такої земельної ділянки можуть не співпадати. Судовий розгляд спо-
ру, який може виникати в даному випадку, потребує певного часу, що в кінцевому 
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рахунку зводитиме нанівець можливість проведення розвідувальних робіт в строк, 
визначений у спеціальному дозволі на проведення геологічного вивчення надр. 

Видається, що питання, яке стосується можливості проведення розвідувальних 
робіт на приватній земельній ділянці, має вирішувати її власник, а не орендар. Са-
ме власник має надавати згоду на тимчасове використання земельної ділянки для 
проведення розвідувальних робіт, оскільки йдеться про розпорядницькі дії щодо 
об’єкта права власності. Не виключається можливість вирішення цього питання і 
орендарем, але за умови, що в договорі оренди земельної ділянки буде міститись 
відповідне положення. 

Незалежно від того, на яких землях (приватних, комунальних чи державних) 
будуть проводитися розвідувальні роботи, сутність їх тимчасового використання 
для проведення названих робіт не змінюється. Існують лише окремі моменти, які 
характеризують процедуру виникнення такого права. 

Особливість же виникнення даного права полягає в тому, що за будь-яких 
умов потрібне волевиявлення самих носіїв земельних прав (власника або землеко-
ристувача). Друга особливість пов’язана з тим, що закон допускає проведення роз-
відувальних робіт на земельних ділянках власників і землекористувачів без їх ви-
лучення (викупу). Тобто йдеться про певне обмеження земельних прав власника 
земельної ділянки або її користувача. Такі обмеження земельних прав допускають-
ся законом. Отже, саме закон і має встановлювати гарантії прав власників земель-
ної ділянки та землекористувачів. Але для цієї категорії суб’єктів існуючих гаран-
тій явно недостатньо. 
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к.ю.н., асистент кафедри земельного та аграрного права 
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м. Харків, Україна 

Створення автоматизованих інформаційних систем – складна справа, що по-
требує значної підготовки та належної організації. Ефективність функціонування 
системи значною мірою залежить від вибору науково обґрунтованих методів під 
час її створення, а також принципів, покладених у її основу. 

Аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо реєстрації, 
обліку, оновлення і зберігання інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, 
дозволяє зробити висновок про те, що його ведення здійснюється на певних прин-
ципах. Отже вважаємо, що для чіткої організації діяльності з ведення містобудів-
ного кадастру важливого значення набувають наступні принципи: 

1. Безперервності внесення до містобудівного кадастру відомостей про об’єкти 
містобудування, статус яких змінюється. Цей принцип покладений в основу безпе-
рервного ведення містобудівного кадастру з урахуванням змін, що відбуваються в 
статусі об’єктів містобудівної діяльності. Періодично одержувані дані про стан і 
зміну об’єктів містобудівної діяльності в обов’язковому порядку підлягають пере-
вірці, обробці і реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством. 

Містобудівний кадастр має стати динамічною системою, такою, що постійно 
оновлюється. Якщо традиційний земельний кадастр це кадастр статики, фіксації 
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того, що вже існує і сформовано, то містобудівний кадастр  це кадастр динаміки, 
розвитку. У містобудівному кадастрі повинні відображатися перспективні плани 
розвитку конкретного населеного пункту, основні функціональні та територіальні 
вектори його планування та забудови. 

2. Узгодженості завдань із створення та розвитку містобудівного кадастру із 
завданнями створення та розвитку державного земельного кадастру, національної 
інфраструктури геопросторових даних та Національної програми інформатизації. 

3. Інтероперабельності з інформаційними системами державного земельного 
кадастру та інших галузевих кадастрів і реєстрами, що належать до державних 
інформаційних ресурсів. Зазначені принципи близькі за своєю сутністю і допов-
нюють один одного. В цілому сутність цього принципу полягає, по-перше, в тому, 
що дані щодо одних і тих же об’єктів нерухомості і інших їх характеристик, які 
містяться в різних інформаційних ресурсах (кадастрах, реєстрах та ін.), не повинні 
суперечити один одному. По-друге, має бути забезпечено інформаційне функціо-
нування облікової (кадастрової, реєстраційної) системи. 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» міс-
тобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру. 
Державний земельний кадастр − єдина державна геоінформаційна система відомос-
тей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призна-
чення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характерис-
тику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. Він 
ведеться з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб при формуванні та веденні 
містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів. Крім того, картогра-
фічна основа Державного земельного кадастру є єдиною для формування та ведення 
містобудівного кадастру та кадастрів інших природних ресурсів. 

В свою чергу, дані містобудівного кадастру необхідні під час розроблення і реаліза-
ції містобудівної та іншої документації, забудові земельних ділянок, а також для відпові-
дного інформаційного забезпечення при зміні правового статусу нерухомості тощо. 
Водночас сама містобудівна документація щодо містобудівного планування розвитку 
територій та їх забудови виступає правовою основою містобудівного кадастру. 

Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, містобудівного 
кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем 
Кабінет Міністрів України затверджує Порядок інформаційної взаємодії між када-
страми та інформаційними системами, а також перелік відомостей, обмін якими 
може здійснюватися в порядку такої взаємодії. 

4. Єдності методології ведення містобудівного кадастру, згідно з яким реєст-
рація, облік, оновлення та зберігання інформаційних ресурсів містобудівного када-
стру здійснюється за чотирма напрямками: 1) стан території та їх містобудівна 
цінність; 2) містобудівне планування розвитку територій та їх забудова; 
3) зонування територій, обмеження, містобудівні регламенти та інші вимоги щодо 
використання територій зон; 4) регулювання правовідносин учасників містобудів-
ної діяльності. В якості додаткових інформаційних ресурсів до містобудівного 
кодексу можуть включатися класифікатори, переліки кодів, довідники, адреси та 
реквізити інших інформаційних систем, які містять відомості з питань містобуду-
вання, нормативна, проектна та експлуатаційна документація про систему ведення 
містобудівного кадастру, інші довідкові відомості. 

На сьогодні відсутні методики формування планувальних і дозвільних доку-
ментів та інших кадастрових документів. Існуючі методики в текстовому вигляді 
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не містять формалізованих вхідних даних, ні алгоритмів методики. Так, Методика 
аналізу стану використання та прогнозування розвитку територій автономної рес-
публіки Крим, області, групи районів, окремої частини території України 
(ДБНБ.1.1-13:2012 Додаток Д) та склад вихідних даних для розроблення містобуді-
вної документації на державному та регіональному рівнях (ДБНБ.1.1-13:2012 До-
даток Б). Реалізація положень цієї методики без формалізації вхідних даних та 
надання алгоритму їх обробки призводить до неоднозначного трактування її поло-
жень в різних частинах території України і отримання неоднозначних оцінок щодо 
аналізу стану використання та прогнозування розвитку територій, а звідси і плану-
вання розвитку територій. 

Склад, зміст і форма подання даних містобудівного кадастру різних рівнів по-
винні бути узгоджені таким чином, щоб була забезпечена їх спадкоємність, інтег-
рація за рівнями. 

Такі методологічні засади створюватимуть можливість проводити аналітичні 
аналізи, надавати аналітичні довідки в різних площинах, відстежувати тенденції 
розвитку будь-якої території України, оцінювати їх та приймати відповідні рішення. 

5. Відкритості та доступності інформації з містобудівного кадастру, законності 
її одержання, поширення і зберігання. Відомості містобудівного кадастру, за виня-
тком відомостей, що становлять державну таємницю, є доступними і надаються 
користувачу у встановлених законодавством формах і порядку. 

Містобудівний кадастр, будучи синтезованою системою, включає в себе як ін-
формацію щодо територій та архітектурних об’єктів, так і повну довідкову інфор-
мацію з планування територій і проектування об’єктів містобудування: ДБН, буді-
вельні стандарти та правила і т. п. Саме тому він формується як відкрита і загаль-
нодоступна інформаційна система, крім відомостей, які відносяться до інформації з 
обмеженим доступом (п. 37 постанови № 559). Будь-який суб’єкт містобудування 
може отримати інформацію з містобудівного кадастру за своїм запитом. Інформа-
ція з кадастру буде надаватися на безкоштовній основі у вигляді Довідки з місто-
будівного кадастру. 

Вивчення практики свідчить, що передбачена загальна доступність до даних 
містобудівної документації відсутня. Поки що не створені відкриті інформаційні 
ресурси містобудівного кадастру, дані комплексної системи моніторингу стану 
розроблення містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, 
планів зонування території (зонінгів), детальних планів території). Отже це не за-
безпечує в повному обсязі ефективне управління розвитком території та раціона-
льне використання земельних ресурсів для містобудівних потреб держави. Відсут-
ність належного моніторингу містобудівних процесів стримує розвиток територій 
та призводить до нераціонального використання їх ресурсів. 

6. Актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності та обґрунтованос-
ті інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. 

Дані містобудівного кадастру періодично актуалізуються. З цією метою зако-
ном передбачено механізм обміну інформацією між двома кадастрами. Це закріп-
лено в Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним 
кадастрами від 25.05.2011 р. № 556. Суб’єктами інформаційного обміну виступа-
ють Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України і Державна служба України з питань геодезії, картографії та 
кадастру, а також регіональні представництва цих органів і уповноважені органи 
містобудування на місцях та відповідні територіальні органи Держгеокадастру. 
Обмін інформацією включає в себе обмін похідною інформацією. Суб’єкти інфор-
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маційного обміну як утримувачі галузевих інформаційних ресурсів відповідно до 
їх компетенції створюють умови для надання користувачам повної та достовірної 
похідної інформації відповідно до законодавства. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про містобудівний кадастр» 
комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру 
повинні забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування безпеч-
ного середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків над-
звичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній 
концентрації на певній території населення та об’єктів виробництва, зниження 
рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне 
функціонування об’єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, 
охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим 
статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, земель 
сільськогосподарського призначення, водних ресурсів і лісів в інтересах сталого 
розвитку території. 

В свою чергу, цілісність системи містобудівного кадастру забезпечується шля-
хом розроблення Мінрегіоном єдиних правових, нормативних і методичних доку-
ментів щодо створення та ведення кадастру на відповідному рівні. 

На основі аналізу деяких принципів ведення містобудівного кадастру можна зро-
бити висновок, що вони сьогодні реалізуються не в повному обсязі. Цей факт змушує 
замислитись про необхідність подальшого реформування містобудівного кадастру. 
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Необхідність раціонального та ефективного використання земельних ресурсів, 
збереження їх якісного стану, зокрема якості ґрунтів, зумовлюється певними нега-
тивними тенденціями у сфері землевикористання. Реакцією на екологічні проблеми 
стало розроблення системи спостереження за цими змінами, фіксації, оброблення, 
вивчення, аналізу та прийняття відповідних рішень на основі зібраної інформації. 
Одним із дієвих засобів є моніторинг земель. 

Моніторинг земель в Україні був запроваджений Земельним кодексом України 
18.12.1990 р. Згідно з визначенням, моніторинг земель – це система спостереження 
за станом земельного фонду, в тому числі земель, розташованих у зонах радіоакти-
вного забруднення, з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та 
ліквідації наслідків негативних процесів. Систематичні спостереження за станом 
земель почали здійснюватися після затвердження постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.08.1993 р. № 661 Положення про моніторинг земель. 
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Юридичне визначення моніторингу земель наведено в ст. 191 чинного Земель-
ного кодексу України, згідно з якою моніторинг земель – це система спостережень 
за станом земель, яка має на меті своєчасне виявлення змін у стані земель, їх оцін-
ки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів. Моніторинг земель є 
складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. 

Дані, які отримуються при здійсненні моніторингу земель, мають бути інфор-
маційним підґрунтям для ведення моніторингу інших видів природних ресурсів, а 
також для ведення державних кадастрів різних видів ресурсів, насамперед держав-
ного земельного кадастру. Дані, отримані у процесі здійснення моніторингу зе-
мель, також можуть використовуватися під час проведення землеустрою, плану-
вання розвитку територій, земельного контролю. 

М. В. Мозалова пропонує визначення моніторингу ґрунтів як урегульованої нор-
мами права системи повторних дій, спрямованих на отримання й передачу інформації 
про якісний стан ґрунтів і рівень їх родючості до органів державної влади й осіб, заін-
тересованих в отриманні такої інформації, з метою використання її у господарській 
діяльності та прийняття юридично значимих рішень з охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення. Авторкою запропоновано розглядати моніторинг ґрунтів як 
джерело екологічної інформації про зміни якісного стану ґрунтів, що відбуваються в 
них, порівняно з даними, отриманими від попередніх обстежень [1, с. 8]. 

Моніторинг земель можна розглядати в двох аспектах: 1) як складову частину 
контрольної функції управління стосовно спостереження, прогнозування, обліку і 
інформування; 2) як самостійну функцію управління. Моніторинг землі повинен 
передувати кожному заходу з їх охорони, надавати детальні рекомендації для про-
ведення землеохороних програм, прогнозувати їх результат, а також служити його 
завершальною стадією, необхідною для оцінювання вжитих заходів щодо їх збере-
ження в належному стані [1, с. 9]. 

На даному етапі становлення і розбудови української держави в цій сфері від-
носин склалося чимало проблем, які зумовлюють низьку ефективність функціону-
вання системи екологічного моніторингу, а саме: порядок збирання інформації про 
стан природних ресурсів ні за обсягом, ні за змістом не відповідає сучасним вимо-
гам та завданням державного управління в зазначеній сфері суспільних відносин; 
неналежне законодавче регламентування здійснення моніторингу лісів, рослинного 
та тваринного світу, озонового шару, ґрунтів; неузгодженість між нормами законо-
давчих актів про моніторинг землі; відсутність сучасного оснащення центрів сис-
теми моніторингу в більшості регіонів країни [3]. 

На практиці результати проведення моніторингу земель є закритою несистемати-
зованою сумою даних, які не становлять єдиної інформаційної системи. Україна має, 
як правило, лише скорочені відомчі інформаційні системи. Зокрема, інформація про 
стан навколишнього середовища України подається у Національної доповіді, яка пуб-
лікується кожен рік. Саме тому аналіз прогресивного міжнародного досвіду правового 
регулювання в сфері проведення моніторингу земель є досить важливим. 

У Європі створюються відкриті інформаційні системи про стан навколишнього 
середовища. Вважається, що найбільш досконала інформаційна система діє в Ні-
меччині, яка є відкритою та включає окремі види моніторингу навколишнього се-
редовища, забезпечує їх взаємодію з метою отримання комплексної інформації про 
стан навколишнього середовища, аналізу та прогнозу її змін. 

Для функціонування ефективної інформаційної системи, тобто для наповнення 
її відповідними даними, потрібно володіти повним спектром інформації про землі, 
а точніше – про ґрунтовий покрив землі. З цією метою було створено Атлас ґрунтів 
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Європи з численними картографічними матеріалами. У подальшому ініційовано 
створення Європейської бази даних про ґрунти (The European Soil Data Centre 
(ESDAC), безпосереднім виконавцем якої призначено Європейське бюро Ґрунто-
вих Мереж (The European Soil Bureau Network (ESBN). Крім того, для ефективного 
здійснення моніторингу земель важливо покладатись на інформаційні ресурси 
міжнародного співтовариства і розвивати власні. Саме тому в більшості країн Захі-
дної, Центральної і Східної Європи створюються оцифровані ґрунтові карти з ана-
літичними матеріалами. 

Створення баз даних про ґрунтовий покрив та його стан в окремих країнах, а да-
лі у регіонах, областях і найдрібніших адміністративних утвореннях, що здійснюєть-
ся у Німеччині, Угорщині, Чехії, Словаччині, Румунії, Нідерландах та інших країнах, 
дає можливість не тільки більш об’єктивно планувати ґрунтоохоронні заходи із за-
лученням місцевих ресурсів, а й залучати до ґрунтоохоронної діяльності широкі 
верстви населення і безпосередніх землекористувачів та землевласників [4]. 

Досить цікавим є досвід США, оскільки у цій країні існує система супутнико-
вого моніторингу земель на глобальному рівні, яку репрезентовано на сайті Відді-
лення служби аналізу світового сільськогосподарського виробництва при Мініс-
терстві сільського господарства та уряду США. У постійному режимі накопичуєть-
ся інформація про зміни клімату, процеси опустелювання, а також продовольчі 
ресурси як у світі, так і окремих країн. 

Запровадження ефективної системи моніторингу земель неможливо без вдос-
коналення його інституційних засад. Зокрема, пропонується створити в Україні 
Службу охорони ґрунтів. Така пропозиція засновується на врахуванні досвіду фун-
кціонування аналогічної служби в США, яку було організовано ще у 30-х роках 
минулого століття. Незважаючи на те, що країна виходила з депресії та знаходила-
ся у дуже складних економічних умовах, у її бюджеті все ж таки було передбачено 
необхідні кошти для утворення Службу охорони ґрунтів США, діяльність якої 
мала запобігти випадкам появи досить частої вітрової ерозії [4]. 

Пропонується залучати частково або повністю різноманітні існуючі служби, 
які діють розрізнено: землевпорядні, лісомеліоративні, водогосподарські, агрохімі-
чні, санітарно-епідеміологічні, картографічні, а також засоби дистанційного зонду-
вання тощо. Структура й завдання служби охорони ґрунтів передбачають такі її 
підрозділи та функціональні обов’язки: центральна служба має здійснювати про-
грамне, методичне забезпечення, наукову, просвітницьку, виховну, кваліфікаційну 
діяльність, законодавчі ініціативи, узагальнення матеріалів, картографічні роботи. 

Таким чином, моніторинг земель являє собою дієву правову форму охорони 
земель від негативного впливу як антропогенного, так й природного характеру. 
Однак, здійснення моніторингу земель потребує вдосконалення методики його 
проведення, утворення ефективної національної системи моніторингу за якістю 
земель та ґрунтів. Обумовлюється це тим, що дані моніторингових систем дають 
змогу постійно корегувати як кількісні норми та нормативи, так і набір видів за-
бруднень, що підлягають контролю. Також достовірна й повна інформація щодо 
змін, які відбуваються у якісному стані земель, необхідна для оцінки ефективності 
землеохоронних програм та окремих заходів щодо охорони земель, а також коштів, 
що спрямовуються на зазначені цілі. 

У зарубіжних країнах уже давно застосовують новітні технології у відповідній 
сфері. Міжнародний досвід становить собою накопичення тих прогресивних пере-
дових ідей, які доцільно було б запровадити і в Україні. Варто вдосконалити інфо-
рмаційне забезпечення моніторингу земель, зробивши інформаційну систему про 
моніторинг земель відкритою, а також систематизувати дані про облік земель. 
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Метою земельної реформи, що почала здійснюватись в Україні з прийняттям 
Постанови Верховної Ради Української РСР «Про земельну реформу» є створення 
умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, форму-
вання багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель. 
Саме задля досягнення зазначених результатів був запроваджений перерозподіл 
земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у 
користування підприємствам, установам і організаціям. 

Однак, питання охорони земель і ґрунтів не були визначені як пріоритетні на-
прямки державної політики, оскільки всі зусилля держава спрямувала на оптиміза-
цію права власності на землю сільськогосподарського призначення [1, с. 99]. 

Саме тому факт того, що станом на 2005 рік Україна залишилась країною з 
найвищою в світі розораністю сільськогосподарських угідь – 78 відсотків, був за-
кономірний, адже роботи щодо раціоналізації землекористування та охорони зе-
мель в Україні проводилась досить повільно і як результат – деградація ґрунтового 
покриву деяких територій досягла критичного стану. Причина зазначеного стану 
земель як скромно відмічалось в Рекомендаціях парламентських слухань «Сучас-
ний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні», схвалених По-
становою Верховної Ради України від 22 вересня 2005 року № 2897-IV полягала в 
недостатній реалізованості одного з головних завдань земельної реформи – раціо-
нального використання та охорона земель. 

Можна казати, що причиною такого стану земельного фонду країни, є той 
факт, що перші системні нормативно-правові акти щодо охорони земель з’явились 
в Україні тільки в 2003 році, з прийняттям Закону України «Про охорону земель», 
Закону України «Про державний контроль в сфері використання та охорони зе-
мель», Закону України «Про землеустрій». 
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В той же час, за наслідками спливу більше десяти років після прийняття спеціаль-
них законодавчих актів про охорону земель, позитивна динаміка стану земель відсут-
ня, про що свідчать факти наведені в Концепції боротьби з деградацією земель та опу-
стелюванням, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 
2014 р. № 1024-р. Зокрема, внаслідок деградації земель протягом 1986-2010 років вміст 
гумусу зменшився на 0,22 відсотка і становить 3,14 відсотка, крім того щороку з уро-
жаєм сільськогосподарських культур з кожного гектара безповоротно відчужуються 
77-135 кілограмів поживних речовин (азот, фосфор, калій). 

І це при тому, що протягом років здійснення земельної реформи в Україні 
була прийнята низка нормативно-правових актів програмного характеру, які мали 
наповнити розвиток земельних правовідносин вектором посиленої охорони зе-
мель. Зокрема, до таких актів програмного характеру відносяться: Основні на-
прями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання при-
родних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженої Постановою 
ВР України від 05 березня 1998 р.; Комплексна програма розвитку меліорації 
земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь на період 
до 2010 року, затверджена постановою КМ України від 16 листопада 2000 р. № 
1704; Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і 
селищах України, затверджена постановою КМ України від 15 лютого 2002 р. 
№ 160; Концепція державної цільової програми розвитку земельних відносин в 
Україні на період до 2020 року, затверджена Розпорядженням КМ України від 17 
червня 2009 р. № 743-р; Національний план дій щодо боротьби з деградацією 
земель та опустелюванням, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 30 березня 2016 р. № 271-р. та інші. 

Таким чином, маючи потужний потенціал аграрно-індустріальної держави, 
Україна шаленими темпами його втрачає. 

Однією з головних причин такого стану речей, з нашої точки зору, є різновек-
торність державної політики в сфері земельних відносин відносно реального роз-
витку земельних правовідносин, причиною чого є, перш за все, відсутність ідеоло-
гічної підтримки мети земельної реформи в Україні, що поєднується з неефектив-
ними методами управління в сфері земельних відносин та постійним реформування 
державних структур, що загалом знижує авторитет держави та нівелює ефектив-
ність функції державного контролю. Як справедливо зазначає М.В. Шульга, сут-
ність ідеології, яка панує в Україні з 1991 року, полягає в тому, що її основними 
пріоритетами вважається приватна власність, яка є непорушною, вільний ринок, 
вільна конкуренція, індивідуалізм і формальна демократія [2, с. 63]. 

За таких умов, правова охорона земель не входить до предмету інтересу учас-
ників земельних правовідносин. Адже не дивлячись на недоліки законодавчої рег-
ламентації питання охорони земель, про які неодноразово відмічалось в літерату-
рі[3, с. 143-144], правове регулювання відносин щодо охорони земель є наявним в 
Україні. Проте, очевидним є той факт, що на порядок денний суспільного усвідом-
лення та обговорення весь час здійснення земельної реформи виносилось не пи-
тання охорони земель, збереження родючого шару ґрунту, екологічного землеко-
ристування, а питання права приватної власності на землю та проблема мораторію 
на землі сільськогосподарського призначення. Останні роки питання мораторію 
набуло такого масштабного рівня, що в суспільстві, серед землевласників та това-
ровиробників, серед професійного кола юристів та аграріїв, панує масова «антимо-
раторна епідемія», яка буквально «паралізує» зобов’язання землевласників та зем-



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 103 

лекористувачів щодо виконання вимог законодавства щодо охорони земель та за-
безпечення збалансованого землекористування. 

Ситуація ускладнюється й тим, що в Україні залишаються не визначеними ме-
тодологічні і теоретичні основи правової ідеології завершення земельної реформи і 
правової політики регулювання земельних відносин в перспективі [4, с. 63]. 

Виходячи з зазначеного, правове регулювання сучасних земельних відносин 
має: 1) знайти та застосувати такі правові механізми, які будуть ефективні для па-
нуючої ідеології суспільного життя на даному етапі його розвитку; 2) визначитись 
з методологічною концепцією завершення земельної реформи. 

При вирішенні зазначених завдань, варто звернутися до норм Конституції 
України та згадати те, що «Земля є основним національним багатством, що перебу-
ває під особливою охороною держави». Зазначене положення в Конституції міс-
титься поруч з положенням, що «право власності на землю гарантується. Це право 
набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою ви-
ключно відповідно до закону». Питання власності на землю, не може замінити чи 
підмінити зобов’язання землевласників та землекористувачів в сфері охорони зе-
мель. Зобов’язання щодо охорони земель є складовими права власності чи права 
користування земельною ділянкою, і дане зобов’язання існує як складова правово-
го титулу на земельну ділянку. 

Тож в якості ідеологічної основи завершення земельної реформи має бути по-
ширення суспільного усвідомлення того факту, що земля завжди була і буде зали-
шатися «індикатором» якості життя, оскільки земля є складовою біосистеми пла-
нети та «джерелом» харчової безпеки суспільства. Іншими словами, ідеологічна 
основа завершення земельної реформи повинна базуватися на популяризації захо-
дів охорони земель як необхідної складової успіху сучасного агарного бізнесу. 

В той же час, обираючи сучасні методи впливу на суспільні відносини, варто 
пам’ятати, що не дасть жодного результату спроба вирішити проблему охорони 
земель без врахування економічних інтересів землевласників, землекористувачів. 
Адже, первісним для людського буття в життєздатних умовах є соціально-
економічні потреби та необхідність їх першочергового задоволення. Саме необхід-
ність забезпечення соціального рівня свого життя мотивує дії та працю людини. 
Тож, правове регулювання охорони земель повинне базуватись на врахуванні цьо-
го факту, так як спроба замінити чи змінити потреби сучасної людини призводить 
до поширення правового нігілізму та утворення подвійних стандартів життя. 

Українська держава та українське суспільство зараз знаходяться в такому стані 
та на такому етапі свого розвитку, коли досягнення результату цілком і повністю 
залежить від волі конкретного суб’єкту, яку не можна стимулювати ні відповідаль-
ністю, ні засобами стримань чи заборон. За таких умов найкращим способом за-
безпечення досягнення результату в сфері охорони земель є стимулювання добро-
вільного виконання зобов’язань землевласників та землекористувачів через меха-
нізм економічного стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і 
підвищення родючості ґрунтів. Заходи економічного стимулювання передбачені в 
Законі України «Про охорону земель», проте вони практично відсутні в реальних 
земельних правовідносинах. 

Отже, перегляд заходів економічного стимулювання та перетворення їх на 
ефективний інструмент державного управління, в тому числі через механізм при-
ватно-публічного партнерства, дозволить забезпечити добровільне виконання зо-
бов’язань з охорони земель землевласниками та землекористувачами та завершен-
ня земельної реформи з усвідомленням мети її здійснення. 
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Велика кількість земельних спорів, що виникають із орендних правовідносин, 
а також наявність неоднакової практики застосування норм закону України «Про 
оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV при їх вирішенні свідчать про необхід-
ність та актуальність наукових досліджень обумовлених цим проблем. 

В цьому контексті актуальними для дослідження є проблеми у правозастосу-
ванні щодо пролонгації (поновлення) договору оренди земельної ділянки на під-
ставах передбачених ст. 33 Закону України «Про оренду землі». 

Цивільний кодекс України передбачає два різні випадки поновлення договору 
найму (оренди), які визначені відповідно до ч. 1 ст. 764 та ч. 1 ст. 777 цього Кодексу. 

Так, згідно ч. 1 ст. 764 Цивільного кодексу України якщо наймач продовжує 
користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності 
заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на 
строк, який був раніше встановлений договором. 

Відповідно до ч. 1 ст. 777 Цивільного кодексу України наймач, який належно 
виконує свої обов’язки за договором найму, після спливу строку договору має пере-
важне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк. 

Аналогічні за змістом підстави пролонгації договорів оренди землі передбаче-
но статтею 33 Закону України «Про оренду землі», яка містить та конкретизує дві 
підстави та відповідно дві процедури поновлення договору оренди землі. 

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» підставою понов-
лення договору є переважне право орендаря перед іншими особами на укладення 
договору оренди землі, а відповідно до ч. 6 цієї ж норми – продовження користува-
тися земельною ділянкою орендарем після закінчення строку договору оренди. 
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Натомість правозастосовча практика свідчить про наявність проблем у розумін-
ні правової природи та відмінностей між цими двома підставами і відповідними про-
цедурами. Наприклад, у постановах Верховного суду України, який повинен забез-
печуючи єдність судової практики у застосуванні норм матеріального права, по 
справах № 3-312гс16 від 25.05.2016 р. та № 6-2027цс15 від 13.04.2015 р. викладені 
дві протилежні позиції. А саме, у справі № 3-312гс16 Судова палата у господарських 
справах Верховного суду України умовою застосування ч. 6 ст. 33 Закону України 
«Про оренду землі» визнає необхідність наявності виключно таких юридичних фак-
тів: орендар продовжує користуватися виділеною земельною ділянкою; орендар 
належним чином виконує свої обов’язки за договором; відсутнє письмове повідом-
лення орендодавця про відмову у поновленні договору оренди; сторони укладають 
додаткову угоду про поновлення договорів оренди. Натомість у справі № 6-2027цс15 
Судова палата у цивільних справах Верховного суду України фактично приходить до 
висновку про наявність однієї двохстадійної процедури пролонгації договору оренди 
земельної ділянки та зазначає, що для поновлення договору оренди землі з підстав, 
передбачених ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність 
таких юридичних фактів: орендар належно виконує свої обов’язки за договором 
оренди; до закінчення строку дії договору він повідомив орендодавця у встановлені 
строки про свій намір скористатися переважним правом на укладення договору на 
новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди, продо-
вжує користуватись виділеною земельною ділянкою; орендодавець письмово не 
повідомив орендаря про відмову в поновленні договору оренди. 

Враховуючи наведене, необхідно зазначити про наступне. Передбачена нор-
мою ч. 1 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» підстава пролонгації договору 
оренди має диспозитивний характер і можлива лише за умови дотримання встано-
вленої цією нормою процедури та наявності волевиявлення сторін, а саме: орендар 
до спливу строку договору повідомив орендодавця у встановлені строки про свій 
намір скористатися переважним правом укладення договору на новий строк; до 
листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди; орендодавець узго-
джує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності запере-
чень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель дер-
жавної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про понов-
лення договору оренди землі. 

У даних правовідносинах диспозитивному праву орендаря на звернення щодо 
продовження дії договору оренди земельної ділянки кореспондує диспозитивне 
право орендодавця щодо надання згоди або відмови в укладанні додаткової угоди. 

На відміну від наведеного порядку норма ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду 
землі» встановлює імперативну підставу для поновлення дії договору оренди земель-
ної ділянки, яка застосовується зі спливу місячного строку після закінчення строку 
договору та відсутності у цей період листа-повідомлення орендодавця про заперечення 
у поновленні договору оренди землі. Тобто, прямо передбачено, що за цих умов такий 
договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах. 

При цьому укладення додаткової угоди, що передбачена ч. 6 ст. 33 закону 
України «Про оренду землі», відповідно до ч. 8 ст. 33 цього ж Закону є імператив-
ним обов’язком обох сторін, який має бути виконаний у місячний строк. При цьо-
му як відмова, так і зволікання оскаржуються в суді. 

Враховуючи наведене, зволікання сторін договору оренди земельної ділянки 
обмежене встановленим законодавством місячним строком, із закінченням якого 
наступає порушення цими сторонами спільного, імперативного обов’язку та відпо-
відно права кожної з них на укладання такої додаткової угоди. 
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Таким чином, комплексний аналіз норм ч. 1 ст. 764 та ч. 1 ст. 777 Цивільного 
кодексу України та ст. 33 закону України «Про оренду землі» свідчить про встано-
влення законодавством двох різних підстав та відповідно двох різних, самостійних 
процедур пролонгації (поновлення) договору оренди земельної ділянки, що має 
бути враховано судами при вирішенні земельних спорів. 
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За основним цільовим призначенням землі в Україні поділені на дев’ять кате-
горій: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громад-
ської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного при-
значення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; 
д) землі історико-культурного призначення; е) землі лісогосподарського призна-
чення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енерге-
тики, оборони та іншого призначення. Земельні ділянки кожної категорії земель, 
які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть 
перебувати у запасі (частини 1, 2 ст. 19 Земельного кодексу України) [1]. 

Одна й та ж земельна ділянка не може одночасно належати до декількох кате-
горій. Проте в межах однієї категорії можливі різні види цільового використання 
земельної ділянки.Цільове призначення земельної ділянки – це використання земе-
льної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеуст-
рою у встановленому законодавством порядку [2]. Види цільового призначення 
земель визначаються відповідно до Класифікації видів цільового призначення зе-
мель, затвердженої Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 
від 23.07.2010 р. № 548 [5]. 

Передбачено два випадки зміни цільового призначення земельної ділянки: зі 
зміною категорії та без зміни категорії. У випадку зміни цільового призначення 
земельної ділянки зі зміною категорії земель необхідна розробка проекту землеус-
трою щодо відведення земельної ділянки. Тоді порядок зміни буде залежати від 
форми власності на земельну ділянку, цільове призначення якої змінюється: дер-
жавної, комунальної чи приватної [9; 1]. 

Процедура зміни цільового призначення земель приватної форми власності на-
ступна: 

1) Замовлення власником без попереднього дозволу органу державної влади 
проекту землеустрою у землевпорядній організації. 

2) Погодження даного проекту у порядку, передбаченому ст. 186-1 Земельного 
кодексу України. 
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3) Якщо проект землеустрою підлягає обов’язковій державні експертизі земле-
впорядної документації, у випадках передбачених ст. 9 Закону України «Про дер-
жавну експертизу землевпорядної документації», погоджений проект подається до 
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [3]. 

Важливо, що наявний затверджений план зонування території або детальний 
план території має узгоджуватись з проектомзміни цільового призначення земель-
ної ділянки. 

1) Звернення власника до органу, уповноваженого приймати рішення про змі-
ну цільового призначення земельної ділянки з клопотанням про затвердження про-
екту. Таким органом у межах населених пунктів є відповідна сільська, селищна, 
міська рада, яка приймає рішення про затвердження проекту тазміну цільового 
призначенняземельної ділянки або відмову у вчиненні таких дій. Відмова повинна 
бути мотивованою і не позбавляє власника права звернутись повторно про затвер-
дження проекту землеустрою. 

2) Звернення власника до державного кадастрового реєстратора у територіаль-
ному (районному, міському) органі Держгеокадастру України із заявою про вне-
сення змін до відомостей про земельну ділянку [4]. Якщо інше не передбачено 
договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпоряд-
на організація. 

3) Реєстрація прав на нерухоме майно в державному реєстрі прав (нотаріусом 
чи державним реєстратором у центрі надання адміністративних послуг). 

Процедура зміни цільового призначення земель державної та комунальної вла-
сності схожа на наведену вище. Відмінність полягає у тому, що проект землеуст-
рою розробляється після надання дозволу на розробку проекту землеустрою упов-
новаженим органом. Зміна цільового призначення провадиться органами, які за-
тверджують проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання 
їх у власність або у користування, передбачені у ст. 122 ЗК України [9; 1]. 

Варто зазначити, що встановлена особлива процедура зміни цільового призначен-
ня особливо цінних земель. Така зміна допускається лише для здійснення певних ці-
лей, передбачених у ч. 6 ст. 20 ЗК України. Матеріали щодо місця розташування 
об’єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель 
державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення погоджуються 
Верховною Радою України в порядку, визначеному ст. 151 ЗК України [7; 4]. 

Відповідно до ч. 7 ст. 20 Земельного кодексу України зміна цільового призна-
чення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебу-
вають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабі-
нетом Міністрів України [7; 4]. 

Процедура зміни цільового призначення земельної ділянки без зміни категорії 
землізначно простіша. Види використання земельної ділянки в межах певної кате-
горії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) 
визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встанов-
лених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної 
документації та документації із землеустрою. Земельні ділянки сільськогосподар-
ського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно 
в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встанов-
лених ст.ст. 31, 33-37 ЗК України. Земельні ділянки, що належать до земель оборо-
ни, використовуються виключно згідно із Законом України «Про використання 
земель оборони» (ч. 5 ст. 20 ЗК України). 
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З цього випливає, що за винятком земель сільськогосподарського призначення 
та земель оборони, така зміна не потребує розробки Проекту землеустрою та здійс-
нюється за заявою землекористувача, проте має відбуватись з урахуванням місто-
будівної та документації із землеустрою [9; 1]. 

З цього питання існувала неоднозначна судова практика. В провадженні Верхо-
вного Суду України від 5 березня 2013 року перебувала справа за позовомзаступника 
прокурора Києво-Святошинського району Київської області до Києво-Свято-
шинської районної державної адміністрації Київської області (далі — РДА), треті 
особи: Особа 1, Особа 2, Особа 3, Товариство з обмеженою відповідальністю «Тера 
Парадиз», про визнання незаконними та скасування розпоряджень. Справа стосува-
лась зміни цільового призначення земельної ділянки в межах однієї категорії [6; 1]. 

У справі, яка розглядається, касаційний суд, залишаючи без змін рішення суду 
апеляційної інстанції, погодився з його висновком про те, що ведення особистого се-
лянського господарства та ведення індивідуального садівництва є способами функціо-
нального використання земель сільськогосподарського призначення в межах однієї 
категорії. Тому, оскільки спірними розпорядженнями змінювалося функціональне 
використання земельних ділянок, а не їх цільове призначення, і не змінювалися межі 
цих земельних ділянок, у відповідача та третіх осіб не було обов’язку дотримуватися 
процедури зміни цільового призначення земельної ділянки, встановленої Порядком 
зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юри-
дичних осіб (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. 
№ 502; далі — Порядок) та розробляти проект відведення земельної ділянки. 

Однак у справі, рішення в якій надано на підтвердження наведених у заяві до-
казів, касаційний суд у подібних правовідносинах дійшов протилежного висновку, 
зазначивши, що зміна виду використання земель сільськогосподарського призна-
чення з порушенням Порядку, яким визначено механізм зміни цільового призна-
чення земель, що перебувають у власності громадян або юридичних осіб, є підста-
вою для скасування оскаржуваного розпорядження. При цьому касаційний суд 
зважав на те, що ст. 20 ЗК містить заборону на вільне визначення напрямів викори-
стання земель сільськогосподарського призначення власником. 

Верховний суд дійшов висновку, що обов’язковою умовою дотримання встанов-
леної процедури зміни цільового призначення земельної ділянки є складання або пере-
погодження (якщо зміні цільового призначення підлягає вся земельна ділянка, а не її 
частина) проекту відведення земельної ділянки з місцевими органами виконавчої вла-
ди (районним (міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-
епідеміологічним органами, органом містобудування й архітектури та охорони куль-
турної спадщини), а також підлягає державній землевпорядній експертизі [6; 1]. 

Отже, зміна виду цільового призначення (використання) земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, встановленого законодавством та конкрети-
зованого уповноваженим органом державної влади у рішенні про передачу її у 
власність або надання у користування та в документі, що посвідчує право на земе-
льну ділянку, потребує обов’язкового дотримання механізму такої зміни, визначе-
ного Порядком [6; 1]. 

Проаналізувавши законодавчий порядок зміни цільового призначення земель-
ної ділянки та судову практику по цій категорії справ, можна зробити висновок, що 
суди по-різному тлумачать відповідні норми закону, що призводить до неоднорід-
ної судової практики. Видається, що порядок зміни цільового призначення земель-
ної ділянки є занадто формалізованим, пов'язаним із зверненням до багатьох інста-
нцій та потребує спрощення.  
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Хмельницького університету управління та права  
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Тривала трансформація відносин власності на землю в Україні, створює дедалі бі-
льше проблем соціального характеру, не забезпечуючи своєї основної мети щодо по-
кращення соціального становища громадян та підвищення якості обробітку земель. 
Існуюча ситуація вимагає подальшого пошуку оптимальної моделі власності на землю 
в умовах завершення земельної реформи в Україні та потребує відповідного теоретич-
ного обґрунтування, що зумовлює актуальність пропонованого дослідження. 

Реалізація земельної реформи в Україні й пов'язана з нею трансформація земе-
льних відносин, на думку М. В. Шульги, обумовили суттєві зміни їх змісту й хара-
ктеру, що потребує нових підходів до регулювання сучасних земельних відносин. 
Ідеться, зокрема, про забезпечення оптимального співвідношення публічно-
правових і приватно-правових засад як специфічних засобів впливу на учасників 
земельних відносин [1, c. 112]. 

Слід погодитись з думкою В. В. Носіка, що розбудова земельного і аграрного 
права України має базуватись на тому, що за своїм функціональним призначенням 
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земельне й аграрне право України виступають універсальними соціальними регуля-
торами, які мають забезпечувати утвердження у суспільстві таких соціальних цінно-
стей, як людина, її життя і здоров’я, свобода, справедливість, рівність особи у всіх 
сферах людського життя незалежної, демократичної, правової держави [2, c. 105]. 
Відтак, земельне та аграрне право має забезпечити баланс між економічною вигодою 
та соціальним добробутом сільського населення та громадян держави в цілому. 

Соціальна цінність права полягає у тому, що воно, втілюючи загальну, групову 
та індивідуальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, сприяє розвитку 
тих відносин, у яких зацікавлені як окремі індивіди, так і суспільство в цілому. 
Досить вдало розкривається соціальна цінність права у підходах висловлених Ка-
люжним Р. А., який стверджував, що соціальна цінність чинного в суспільстві пра-
ва безпосередньо залежить від поєднання інтересів особи, суспільства та держави 
загалом, що характеризує право як унікальний феномен, здатний забезпечити орга-
нізованість, узгодженість, стабільність і динамічність суспільним відносинам [3, 
c. 64]. Адже, як відзначає В. І. Андрейцев, право «живе» і функціонує лише тоді, 
коли воно відображає соціальні потреби та інтереси суспільства і в цілому народу, 
а не лише правові догми, надумані окремими законодавцями безвідносно до інте-
ресів людини, що суперечить соціальному прогресу, природним правам людини і 
громадянина [4, c. 18]. 

Як справедливо доводить Т. С. Касімов існування в правовому регулюванні земе-
льних відносин у США принципу дотримання балансу інтересів суспільства й приват-
них землевласників дає можливість успішно регулювати такі важливі проблеми, пов'я-
зані із правом приватної власності на землю, як межі державного втручання у володін-
ня, користування й розпорядження землею приватними власниками й обмеження їхніх 
прав на користь держави й інших зацікавлених осіб, суспільства в цілому [5]. 

Тобто лише в разі узгодження інтересів різних суб’єктів громадянського сус-
пільства право є інструментом прогресу. При цьому, «справедливим (правовим), на 
думку В. В. Носіка, можна визнати той чи інший акт застосування норм права у 
здійсненні правомочностей власника землі від імені Українського народу, якщо 
його прийняття не породжує конфлікту інтересів» [6, c. 334]. За інших обставин 
законодавчі норми не втілюють право і є засобом збагачення незначної групи біз-
нес еліт або можновладців окремої країни і безперечно веде до краху такої влади 
або держави в цілому. 

Проблема балансу в співвідношенні приватних і публічних інтересів постала 
спочатку у системному усвідомленні ролі права і залишається відкритою й до сього-
дні. Однією з функцій держави як організації публічної влади є певною мірою задо-
волення приватного інтересу. Велика значущість публічних інтересів для збалансо-
ваного суспільного розвитку, як стверджує І. Венедиктова, полягає саме в тому, що 
вони спрямовані на забезпечення охоронюваних законом інтересів кожної окремої 
особистості, і тим самим вони мають бути підкорені інтересам приватним, особис-
тим [7, c. 96]. Найвищий державний інтерес відповідно до ст. 3 Конституції України 
полягає у забезпеченні можливості здійснення прав та свобод людини і громадянина. 
Відтак будь-який суспільний інтерес у кінцевому випадку спрямований на задово-
лення приватного або індивідуального інтересу кожного громадянина або принаймні 
переважної більшості громадян. Суспільний інтерес фактично охоплює державний, 
національний та приватний інтерес і має бути реалізований через приватноправове та 
публічно-правове регулювання суспільних відносин у спосіб, що гарантує повну 
автономію особистості при здійсненні своїх суб’єктивних прав за умови дотримання 
обмежень, встановлених для здійснення таких же прав іншими членами суспільства, 
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та вичерпного переліку випадків втручання державних органів у разі протиправної 
діяльності або у випадку суспільної необхідності. Правове регулювання за таких 
умов повинно відображати суспільний інтерес у наявності комфортних умов задово-
лення економічних, екологічних, трудових, рекреаційних, духовних та інших потреб 
громадян та наявності ефективних механізмів захисту їх прав. 

Суспільний інтерес у земельному праві полягає, перш за все, у збереженні та 
відновлення землі як умови та місця життєдіяльності людини, основного націона-
льного багатства, джерела сільськогосподарської продукції та гарантії економічної 
і продовольчої безпеки в державі. Суспільний інтерес в цьому випадку зумовлює 
пошук оптимальної моделі використання землі для його забезпечення. Право влас-
ності на землю є формою використання землі, яка поєднує суспільні та приватні 
інтереси шляхом заінтересованості суб’єкта в його здійсненні, визначення меж 
здійснення права та обов’язків, що покладаються на власника земельної ділянки, 
наявності механізму захисту такого права. 

Здійснення права власності державою чи комунальною громадою передбачає, 
як правило, задоволення суспільного інтересу, оскільки держава, як і органи місце-
вого самоврядування, які представлять територіальну громаду у відносинах земе-
льної власності, створені з метою захисту спільних інтересів громадян, що їх утво-
рили. Відтак перебування земель оборони, а також земельних ділянок під об'єктами 
природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, 
що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-
культурну цінність, під державними установами у виключній державній власності 
зумовлено забезпеченням спільних інтересів усіх громадян держави. Використання 
таких земель на праві державної власності також може свідчити про узгодження 
приватних та публічних інтересів, оскільки воно меншою мірою переслідує отри-
мання певної вигоди, і, навпаки, потребує значних фінансових витрат з боку усього 
суспільства, пов’язаних з їх охороною та відновленням. 

Водночас поєднання суспільних та приватних інтересів найбільш виразно роз-
кривається у відносинах приватної власності на землю, коли через володіння осно-
вним національним багатством приватним власником досягається найвищий соціа-
льний ефект. Саме у приватній власності на землю інтерес приватних осіб та дер-
жави у збереженні землі та отриманні найвищого результату від її обробітку збіга-
ються. Право власності за таких умов виконує важливу соціальну функцію, що 
полягає у задоволенні суспільних потреб (забезпечення продовольчої, економічної, 
екологічної безпеки в державі, зайнятості населення) через особисту зацікавленість 
у результатах своєї діяльності на земельній ділянці. 

Діяльність держави із захисту суспільного інтересу у відносинах власності на 
землю передбачає створення найбільш сприятливих умов для здійснення власни-
ком відповідного права, а також стимулювання сталого, ефективного та раціональ-
ного господарювання на землі через запровадження відповідних державних про-
грам, пільг та субсидій для сільськогосподарських товаровиробників. Натомість 
обмеження відповідного права в суспільних інтересах має відбуватись для забезпе-
чення екологічної безпеки, збереження властивостей земель, розміщення об’єктів 
життєдіяльність людини та держави загалом лише у випадках, передбачених Кон-
ституцією України, відповідно до визначеного на законодавчому рівні механізму 
таких обмежень. 

Наведені підходи дозволяють стверджувати що в основі права та правових 
норм закладені інтереси окремих громадян, певних соціальних груп чи суспільства 
загалом. Забезпечення соціального ефекту права відбувається за умови узгодження 
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приватних і суспільних інтересів. Ключовим принципом попередження протиріч 
між публічним і приватним інтересом є створення умови, коли додержання публіч-
них інтересів є вигідним усім носіям приватних інтересів і відбувається через реа-
лізацію приватного інтересу. 
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Із прийняттям Верховною Радою Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. [1] розпочався процес формування нових 
адміністративно-територіальних одиниць – міських, селищних та сільських територіа-
льних громад. Наприкінці 2015 р. відбулися вибори депутатів рад у перших 159 
об’єднаних територіальних громадах. В цьому році мають відбутися вибори ще до 
органів місцевого самоврядування у майже 50-ти таких громад. 

Однак Планом заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженим Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р [2], передбачало-
ся, що даний законопроект мав бути прийнятий після внесення змін до Конституції 
України в частині децентралізації влади, а саме після проведення адміністративно-
територіальної реформи шляхом формування нового територіального устрою дер-
жави за рівнями громада – район – регіон. 
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Натомість,у зв’язку із затримкою проведення конституційної реформи в час-
тині децентралізації влади, об’єднання громад почалося за старого територіального 
устрою, який передбачає поділ території країни на такі адміністративно-
територіальні одиниці як населені пункти, райони та області. На нашу думку, це 
негативно позначилося на формуванні територій об’єднаних територіальних гро-
мад, які є просторовою сферою дії повноважень рад таких громад у сфері регулю-
вання земельних відносин, що обумовлюється наступним. 

По-перше, в чинному земельному законодавстві Українине врегульовано по-
рядок формування територій об’єднаних громад. Так,у п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону Украї-
ни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» лише вказано, що тери-
торія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної 
територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад терито-
ріальних громад, що об’єдналися. 

По-друге, законодавець не встановив чітких правових процедур щодо визна-
чення ліній проходження меж об’єднаних територіальних громад, їх відображення 
у відомостях Державного земельного кадастру та закріплення на місцевості.За та-
ких обставин можна вважати, що територію об’єднаної територіальної громади 
складають території учасників об’єднання – територіальних громад сіл, селищ та 
міст. Однак, території таких територіальних громад юридично і фактично охоплю-
ють лише території відповідних населених пунктів.  

Але враховуючи, що станом на 1 січня 2011 р. на підставі розроблених і затвер-
джених відповідно довимог Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. 
проектів землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів,такі межі встанов-
лені лише у 16738 населених пунктах, що становить лише 56% від їх загальної кіль-
кості [3]. Отже, велика частина населених пунктів України, в першу чергу у сільській 
місцевості, не має чітко визначених меж. Крім того, не є визначеними так звані адмі-
ністративні межі місцевих рад, якими позначається територія населених пунктів та 
прилегла до них територія. Тому у випадку об’єднання територіальних громад сіл, 
селищ та міст, межі територій яких не визначені, в об’єднані територіальні громади-
виникає потреба у проведенні межування територій нових утворень. 

Проте чинна редакція Закону України «Про землеустрій» передбачає розробку 
лише проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних утворень, якими відповідно до чинної редакції Конституції Украї-
ни є області, райони, райони у містах, міста, селища та села. Отже,правовий статус 
об’єднаних територіальних громад можна, на нашу думку, визначити як адмініст-
ративно-територіальні утворення без законодавчо встановленого механізмувизна-
чення меж їх земельних територій. 

З метою усунення правових прогалин і колізій у правовому статусі об’єднаних 
територіальних громад необхідно прийняти проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення держа-
вного контролю за використанням і охороною земель» №4355, внесений до Верхов-
ної Ради України ще 31 березня 2016 р. [4].Він передбачає доповнення Закону Укра-
їни «Про землеустрій»статтею 46-1«Проекти землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж територіальних громад», відповідно до якої проекти землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громадрозробляються за рі-
шенням відповідної сільської, селищної, міської радидля досягнення трьох цілей: 
1) встановлення (відновлення) межі територіальної громади або певної її частини; 
2) з’ясування дійсної межі територіальної громади; 3) вирішення спору між декіль-
кома органами місцевого самоврядування щодо меж територіальної громади. 
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Однак, вважаємо, що прийняття цього закону не вирішить всі земельні питання 
формування територій об’єднаних територіальних громад. На нашу думку, у чинно-
му земельному законодавстві України доцільно закріпити правовий порядок розроб-
ки та затвердження проекту землеустрою щодо встановлення межоб’єднаної терито-
ріальної громади, а також порядоквирішення можливих земельних спорів між 
об’єднаними територіальними громадами. Зокрема, з метою вирішення таких спорів 
доцільно доповнити ст. 186 Земельного кодексу України частиною 9-1 такого змісту: 
«Проекти землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж об’єднаних територіа-
льних громад погоджуються сільськими, селищними, міськими радами суміжних 
територіальних громад сіл, селищ та міст та затверджується районною радою того 
району, де розташовані об’єднані територіальні громади, або обласною радою, якщо 
земельний спір щодо лінії проходження межі виник між об’єднаними територіаль-
ними громадами, розташованими на території різних районів». 

Нарешті, з метою завершення процесу наділення об’єднаних територіальних гро-
мад земельною дієздатністю вважаємо необхідним розробку та прийняття закону про 
внесення системних змін до Земельного кодексу України, яким би були визначені зе-
мельні повноваження рад об’єднаних територіальних громад, виконавчих комітетів 
таких рад, а також старост населених пунктів, що входять до складу таких громад. 
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За інформацією фахівців, щонайменше 3,5 млн. земельних ділянок нашаровують-
ся одна на одну або ж мають зовсім іншу конфігурацію, ніж у землевпорядній докуме-
нтації [1]. Із запровадженням в Україні з 1 січня 2013 року Державного земельного 
кадастру, при внесенні до якого відомостей про земельні ділянки виявляються такі 
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нашарування, на практиці почали виникати численні судові спори щодо визнання пра-
ва приватної власності на земельні ділянки, які повністю або частково накладаються 
одна на одну. На жаль, приймаючи Закон України «Про державний земельний ка-
дастр» [3], законодавець не оцінив складність даної проблеми та не спрогнозував ви-
никнення подібних спорів між власниками та користувачами суміжних земельних 
ділянок, а тому не передбачив можливості та не ввів у закон процедуру скасування 
державної реєстрації земельної ділянки, яка накладається на іншу ділянку чи землі 
загального користування (вулиці, дороги, парки тощо). В зв’язку з цим уявляється 
актуальним пошук шляхів вдосконалення законодавства України у частині застосу-
вання цивільно-правових способів захисту права власності для захисту права приват-
ної власності на земельні ділянки, що накладаються повністю або частково. 

На наш погляд, основним правилом захисту права власності на земельні ділян-
ки, які повність або частково накладаються, має були правило, згідно з яким пріори-
тет у захисті права власності на земельну ділянку шляхом його визнання має надава-
тися тому власнику, який, по-перше, набув право власності на ділянку у повній від-
повідності до вимог законодавства України та, по-друге, відомості про земельну 
ділянку якого були внесені до бази даних раніше, ніж відомості про суміжну ділянку, 
яка накладається на ділянку цього власника. Причому для визначення наявності та-
кого пріоритету доцільно враховувати як внесення відомостей до Державного земе-
льного кадастру після 1 січня 2013 р., так і до цієї дати, коли зазначені відомості 
вносилися до Державного реєстру земель з присвоєнням земельній ділянці кадастро-
вого номера у відповідності до Тимчасового порядку державної реєстрації земель. 

Відповідно власнику земельної ділянки, який виявив факт накладення на неї 
іншої (суміжної) земельної ділянки, має бути надане право здійснювати захист 
права власності шляхом подання позову про визнання права власності на земельну 
ділянку та виключення з бази даних Державного земельного кадастру відомостей, 
які свідчать про накладення на його ділянку інших ділянок, відомості про які були 
внесені до Державного реєстру земель або Державного земельного кадастру пізні-
ше. На наш погляд, з метою формування чіткого правового механізму цивільно-
правового захисту права власності на земельну ділянку, на яку накладається земе-
льна ділянка іншого власника (користувача), у Закон «Про Державний земельний 
кадастр» доцільно ввести поняття «кадастровий пріоритет». Воно має використо-
вуватися для позначення фактичних обставин щодо формування земельної ділянки, 
наявність яких дає власникові можливість скористатися цивільно-правовим захис-
том порушеного права власності на земельну ділянку. 

Що стосується власників земельних ділянок, відомості про які були внесені піз-
ніше, то, на нашу думку, їм доцільно надати право вибору способу захисту набутого 
права власності на земельну ділянку, яке не визнається через невідповідність юриди-
чних (зазначених у відомостях Державного земельного кадастру) та фактичних (на-
явних на місцевості) меж та площі земельної ділянки. Так, якщо земельна ділянка 
повністю накладається на одну чи більше ділянок, права власності на які були зареє-
стровані раніше у відповідності до законодавства, то в такому випадку власник по-
винен мати право на відшкодування збитків, завданих йому втратою набутого права 
власності у результаті неправомірних дій посадових осіб, які здійснювали державну 
реєстрацію земельної ділянки у Державному земельному кадастрі. При цьому, якщо 
такий власник отримав земельну ділянку шляхом реалізації права на безоплатну 
приватизацію земельної ділянки (ст. 121 Земельного кодексу України [2]), то слід 
надати право на відшкодування витрат на приватизацію ділянки (вартість землевпо-
рядних робіт, адміністративних послуго тощо) та право на відновлення у статусі 
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особи, яка не реалізувала право на безоплатну приватизацію земельної ділянки. Од-
нак, якщо земельна ділянка не повністю накладається на одну чи більше суміжних 
земельних ділянок, права власності на які визнані такими, що зареєстровані раніше у 
відповідності до законодавства, а площа земельної ділянки, після «відрізання» спір-
ної її частини, залишається такою, що дозволяє використання ділянки за її цільовим 
призначенням, а власник виявляє бажання оформити право власності на земельну 
ділянку меншого ніж була надана йому у власність розміру, то йому слід, на нашу 
думку, надати право захистити право власності на «залишкову» земельну ділянку 
шляхом подання позову про визнання права власності на частину наданої йому земе-
льної ділянки, яка не накладається на суміжні ділянки, з наданням права на форму-
вання земельної ділянки меншого розміру за рахунок коштів державної установи, яка 
здійснила державну реєстрацію його первісної земельної ділянки з порушенням ви-
мог законодавства України про державну реєстрацію земель. 

З метою надання власникам земельних ділянок права на захист права власнос-
ті, яке не визнається та оспорюється в результаті накладення однієї земельної діля-
нки на іншу, доцільно доповнити ч. 3 ст. 152 Земельного кодексу України такими 
пунктами: «Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійсню-
ється шляхом: «виключення з бази даних відомостей Державного земельного када-
стру про суміжну земельну ділянку (суміжні земельні ділянки) в частині, в якій 
вона (вони) накладаються на земельну ділянку власника» та «надання права на 
формування земельної ділянки меншого розміру, ніж той, в якому вона була нада-
на, з метою залишення у власності особи тієї частини земельної ділянки, яка не 
накладається на суміжну (суміжні) земельну ділянку (ділянки)». 
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Стан реформування земельних відносин в останні роки свідчить про відсут-
ність значних позитивних досягнень у цій галузі. За п. 15 Перехідних положень 
Земельного кодексу України громадяни та юридичні особи, які мають у власності 
земельні ділянки для ведення фермерського господарства та іншого товарного 
сільськогосподарського виробництва, а також громадяни України – власники земе-
льних часток (паїв) не вправі до 1 січня 2017 р. продавати або іншим способом 
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відчужувати і змінювати цільове призначення належні їм ділянки й земельні част-
ки (паї), крім міни, передачі їх у спадщину й вилучення земель для суспільних по-
треб, а також крім зміни цільового призначення земельних ділянок з метою їх на-
дання інвесторам – учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльно-
сті за такими угодами.. Встановлене призупинення купівлі-продажу обмежує права 
власників земельних ділянок, що закріплено в п. 1 ст. 90 Земельного кодексу Укра-
їни: «Власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом від-
чужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину». Його про-
довження стримує створення цивілізованого земельного ринку, не вирішує існую-
чих проблем, а, навпаки призводить до нагромадження нових. 

Подальша заборона вільного обороту земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення неминуче наносить шкоду соціальним та економічним інтересам 
мільйонів селян. Більшість їх, як відомо, не має належних професійних знань, до-
свіду, фізичних можливостей займатися хліборобською працею. Спадкоємці цієї 
категорії сільських жителів мешкають переважно в іншій місцевості, у тому числі в 
містах або навіть в інших країнах і не будуть ніколи самостійно працювати на зем-
лі, тим більше на маленьких ділянках. Тому селяни старших вікових груп не змо-
жуть сподіватися на забезпечену земельною власністю старість, якщо не матимуть 
можливість реалізувати свою власну землю. 

Які ж наслідки для українського села має існування мораторію? Картина до-
сить похмура. За даними Держкомзему України з початку паювання сільськогос-
подарських земель близько 24 тис. громадян - власників земельних часток (паїв), 
які не мали спадкоємців, уже померли. Переважно це були сільські мешканці по-
хилого віку, які, володіючи доволі цінним об`єктом, яким є земельна частка (пай) 
чи земельна ділянка, не змогли ні здійснити її відчуження для отримання коштів 
для задоволення власних потреб, ні передати земельні паї своїм нащадкам через їх 
відсутність. Після смерті таких громадян належна їм земля перейшла знову у влас-
ність держави. Відверто кажучи, більш єзуїтського знущання над селянами важко 
вигадати. Адже, отримавши від останньої в результаті земельної реформи таку 
потенційно велику майнову цінність, як земля, і проживаючи в глибокій нужді, 
вищезгадані 24 тис. українських селян так і не змогли через існуючий мораторій 
виручити хоча б якусь суму грошей від її продажу, щоб поліпшити своє матеріаль-
не становище в останні роки життя. Більше того, таке призупинення права розпо-
ряджатися своєю власністю створює низку проблем. Перш за все цей мораторій 
перешкоджає оптимізації структури сільськогосподарського землекористування. 
Украй негативними є наслідки паювання земель, у результаті проведення якого 
середній розмір земельних ділянок, переданих у приватну власність селян складає 
4,0 га. Дрібну ж земельну ділянку неможливо обробляти із застосуванням прогре-
сивних агротехнологій. Надмірне подрібнення цих ділянок сільськогосподарського 
призначення призводить до неощадливого й нераціонального користування земля-
ми через натуралізацію виробництва, зниження продуктивності угідь. Заборона 
вільного їх обороту блокує процеси створення крупних конкурентноспроможних 
господарств ринкового типу. 

Існуючий мораторій перешкоджає ефективному застосуванню земель, їх по-
ліпшенню й меліорації. Покращення природних якостей земель для землекористу-
вача недоцільне, якщо вони використовуються не на праві власності, а на умовах 
короткострокової оренди. 

Разом із тим українські землі потребують поліпшення своїх властивостей. Ме-
ліоративні роботи передбачають неабиякі капіталовкладення, які є зайвими, якщо 
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земельна ділянка експлуатується не на праві власності. Формування ж масивів 
земельних угідь, що можуть обслуговуватися меліоративними системами, можливо 
лише при їх відчуженні. 

Експлуатація угідь на праві землекористування не лише перешкоджає їх якос-
тей, а й стимулює хижацьке, споживацьке використання земель. Так, загрозливих 
масштабів набуває застосування орендованих земель (особливо на сході й півдні 
України) для вирощування на них соняшника (об`єктивно однієї з найприбуткові-
ших культур) протягом багатьох років поспіль. Така екологічно необґрунтована 
практика призводить до повного виснаження землі. 

Продовження в Україні мораторію на відчуження земель сільськогосподарсь-
кого призначення створює низку проблем економічного, соціального й політичного 
характеру. Його скасування мораторію за умови прийняття відповідних законів 
щодо ринку землі в державі дасть багато позитивних результатів. Аби цей земель-
ний механізм запрацював, необхідно прийняти ще близько 30 законів, зокрема, про 
грошову оцінку землі, про земельний (іпотечний) банк, про ринок земель, про роз-
межування державної, комунальної і приватної власності та ін. Однак запрова-
дження ринку земель сільськогосподарського призначення вимагає вдосконалення 
нормативно-правової й інституційної бази, а також наявності ефективної, справед-
ливої й дійової правової системи – суду, прокуратури, виконавчої служби, що до-
зволить забезпечити захист прав власності на землю. 
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Правове регулювання земельних відносин на сучасному етапі зазнає регуляр-
них змін. Початок цьому процесові поклала земельна реформа, яка почалась вже 25 
років тому, проте й досі триває. 

Аналіз сучасного законодавчого регулювання земельних відносин дає підставу 
однозначно стверджувати про наявність в нормативній базі чималої кількості де-
фектів навіть на рівні законів, окремі з яких з’явились не один рік тому. Вони ана-
лізуються науковцями та заважають практикам [1]. Більшість були предметом до-
слідження в аналітичних публікаціях, тлумачилися судовими інстанціями, спону-
кали державні інституції надавати роз’яснення. Водночас законодавець, змінюючи 
окремі норми, не завжди усуває згадані недоліки, і натомість додає нових (що час-
тково можна вважати природнім процесом в умовах перманентного ускладнення 
правового регулювання, несинхронних нормативних змін в суміжних галузях в 
межах єдиних правових інститутів). 

Уточнення формулювань при збереженні, а тим паче відповідній зміні змісту 
норм права та при продовженні існування дефектів, породжених їх попередніми 
редакціями (в межах правових механізмів, що вже змінились) призводять до ситуа-
ції, коли обрання способу тлумачення наявних на момент тлумачення правових 
приписів, а також власне їх інтерпретація значно ускладнюються. 
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Якщо з набуттям чинності нормативним актом, норми якого потенційно здатні 
породжувати дефект, ми нерідко просто констатуємо, що вони можуть бути зрозу-
мілі, але ускладнюють розуміння нормативного матеріалу, то через деякий час 
зміни змісту акта створюють ситуацію, коли протлумачити дефектні норми стає 
вкрай важко. Причиною тому є необхідність поєднання певних видів тлумачення 
(приміром, цільового тлумачення з історичним). 

Перелік помічених фахівцями та наявних на даний час дефектів досить знач-
ний, відтак ми зупинимось лише на окремих з них як прикладах, що ілюструють 
загальну проблему. 

1. На даний час підтвердження права власності на земельні ділянки відбува-
ється за допомогою запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень. Водночас, для земельних ділянок, сформованих до впровадження 
чинної процедури реєстрації, документами, що підтверджують наявність права 
можуть бути ті, які були визначені законом у відповідний момент часу (див., напр., 
ст. 27 Закону [2]). Так, наявність прав на сформовані до 2013 року земельні ділянки 
може підтверджуватись Державними актами на право власності на землю, що є 
логічним з точки зору наступності правового регулювання. 

Зміна механізму посвідчення прав призвела до фрагментарних змін законодав-
ства. Чинна редакція ст. 13 Лісового кодексу України передбачає, що 
«[д]окументом, що посвідчує право приватної власності на ліси, є державний акт 
на право власності на землю…» Можна припустити, що норма стосується лише 
ділянок, сформованих до 2013 року, а щодо сформованих пізніше законодавець 
запланував створити прогалину, але історичне та цільове тлумачення дає підстави 
припускати, що це не так – ймовірно це невнесення змін, які мали б бути внесені. 
Звісно, якби наведена норма стосувалась приватних відносин і була рекомендацій-
ним положенням, її можна було би проігнорувати. Водночас йдеться про імпера-
тив. І відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади, яким до-
ведеться мати справу із кваліфікацією права власності на ліси, мали б діяти у чіткій 
відповідності із такою буквою закону. 

Аналогічний висновок випливає з ч. 7 ст. 128 Земельного кодексу України (на-
далі – ЗКУ), у якій йдеться про необхідність видачі Державного акта, який, як відо-
мо, не може бути виданий з огляду на скасування відповідної процедури, реформу-
вання органу, який видавав такі документи, зміну його компетенції тощо. І якщо, 
приміром, пункт к) ч. 1 ст. 211 ЗКУ, яка вказує, що порушення строку видачі держа-
вного акта є правопорушенням, можна вважати наразі декларативним з огляду на 
скасування відповідної процедури, то прив’язка законодавцем юридично значимих 
наслідків виключно до факту отримання документа, який сьогодні не видається в 
принципі, в інших випадках може призвести до проблем у правозастосуванні. 

Вирішення наведеної ситуації «в лоб»: а) дотримання букви закону і зупинен-
ня окремих транзакцій із земельними ділянками на шкоду право володільцям до 
внесення змін до закону, б) широке тлумачення норми з огляду на її призначення 
та всупереч її буквальному змісту (що для органів державної влади поставить пи-
тання про відповідність їх дій ст. 19 Конституції України). 

2. Інший приклад, що ілюструє зв’язок дефектного нормативного положення із 
важливими юридичними наслідками – кінцевий етап процедури паювання земель. 
Пункти 16, 17 Розділу 10 ЗКУ передбачає, що власникам земельних часток (паїв) 
виділяються в натурі земельні ділянки з видачею державних актів. Сертифікати на 
право на земельну частку (пай) є дійсними до виділення земельних ділянок та ви-
дачі державних актів на право власності на землю. Звісно, можна так само проігно-
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рувати імперативний характер норми і про тлумачити її як таку, що під державним 
актом має на увазі документ іншого змісту, форми та назви (наприклад, електро-
нний запис у реєстрі). Але що робити, приміром, із ЗУ «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», який 
містить процедуру оформлення прав на земельні ділянки? Можна вважати, що цей 
закон прийнятий раніше нині чинного порядку реєстрації прав на нерухому майно, 
а тому останній має пріоритет. Але й з таким тлумаченням виникає проблема, якщо 
ми звернемо увагу на ст. 13 цього закону: прив’язка моменту закінчення договору 
оренди землі здійснена до отримання документа певної форми та змісту. Чи можна 
підмінити такий документ іншим? Питання дискусійне. 

3. Протилежним за змістом прикладом праворозуміння є практика щодо ст. 116 та 
118 ЗКУ. Щодо повної процедури приватизації земель як у ст. 116, так і у ст. 118 імпе-
ративно згадані норми приватизації (ст. 121 ЗКУ). По відношенню до спрощеної про-
цедури такої згади у цих же статтях немає. Видається, що невипадково (адже обидві 
процедури вміщені в одні й ті ж статті, що формулювались в один момент. Відмінності 
у процедурах видаються свідомими і не можуть бути пояснені подальшими змінами до 
закону). Можемо припустити, що намір показати різницю у законодавця був. Водночас 
у практиці правозастосування ст. 116 та 118 ЗКУ тлумачаться майже однозначно – 
норми безоплатної приватизації застосовуються і до спрощеної процедури. Хоча зміст 
статей переконує, що практика прямо протилежна букві закону. 

4. Розглянувши приклади неоднакового тлумачення, наведемо ще один при-
клад, який свідчить про відсутність одностайності у вирішенні подібного питання 
органами правозастосування навіть при наявності однозначних норм права, розмі-
щених у двох правових актах. 

Йдеться про практику, за якою особам, що отримували у власність земельні 
ділянки із посвідченням прав рішенням ради народних депутатів відповідно до 
Земельного кодексу 1990 року, нерідко не вдавалось захистити свої права, оскільки 
суд не вважав їх власниками (посилаючись на ст. 23 Земельного кодексу 1990 року 
та не беручи до уваги факт зупинення дії цієї норми Декретом Кабінету Міністрів 
України). Відмітимо, що у цьому прикладі необхідність мати документ саме певної 
форми та виду – державний акт на право власності на землю – не тлумачилась 
розширено, як правовстановлюючий документ іншого виду, хоча він був в наявно-
сті – рішення ради народних депутатів чи запис у земельно-кадастрових докумен-
тах. І хоча в розглядуваному випадку і йшлося про неправильне, на нашу думку, 
розуміння судами норм земельного законодавства (неврахування норм Декрету 
Кабінету Міністрів України) – питання неоднакового розуміння норми було пред-
метом неодноразового судового розгляду, зокрема, й вищих судових інстанцій з 
підстав неоднакового застосування норми судами [2]. Покликаючись на даний 
приклад ми не можемо з впевненістю сказати як будуть розв’язуватись спори, які 
виникнуть у першому розглянутому нами прикладі. 

5. Підсумовуючи викладене зазначимо, що наперед припустити, яким спосо-
бом тлумачення конкретної дефектної норми може скористатись особа, уповнова-
жена на прийняття юридично значимого рішення, досить важко. Тому найкращим 
способом покращення нормативного регулювання, безсумнівно, має стати корегу-
вання відповідних норм. Водночас не будемо забувати, що описані вище ситуації 
існують більше декількох років. Суб’єкти правозастосування не можуть чекати 
виправлення ситуації роками. 

У вирішенні подібних ситуацій ми покладаємо надію на суддівський корпус, 
адже не так давно принцип верховенства закону у Конституції України був заміне-
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ний верховенством права. А це дає надію обґрунтовано сподіватись, що хоча б на 
рівні застосування права судами подібні до розглянутих ситуації будуть вирішува-
тись більш оперативно шляхом тлумачення хоча й невдало сформульованої волі 
законодавця відповідно до його волі, а не до того, як вона у кінцевому випадку 
була спотворена механізмами нормотворення. 
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Юридична відповідальність – об’єктивно зумовлений необхідний засіб захисту 
земельних прав фізичних і юридичних осіб. Держава визначає підстави, умови й 
порядок притягнення порушників земельного законодавства до юридичної відпові-
дальності та встановлює заходи відповідних стягнень і кримінальних покарань. 
Статтею 211 ЗК України[1] встановлено, що громадяни та юридичні особи несуть 
цивільну, адміністративну або кримінальну за відповідальність порушення земель-
ного законодавства у передбачених нею випадках. 

Найбільша частка порушень припадає на самовільне зайняття земельних діля-
нок. Привабливість окремих земельних угідь при неналежно обґрунтованій їх оці-
нці, що не відповідає ринковим цінам, стає спонукальним мотивом для незаконос-
лухняних громадян вдаватися до цих правопорушень. На самовільно захоплених 
землях правопорушники забудовують будівлі, а органи місцевого самоврядування 
нерідко потурають такому самоправству. Організаційно-правові заходи на усунен-
ня цих порушень, порядок і форми діяльності контролюючих органів щодо фіксації 
виявлених порушень земельних прав фізичних і юридичних осіб з метою віднов-
лення їхніх прав на землі повною мірою законодавством не визначено. Разом з тим 
у законодавстві спостерігається непослідовність і нечіткість у самому визначенні 
поняття самовільного захоплення земель. Так, у статті 1 Закону України «Про дер-
жавний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 ро-
ку[2], що його викладено у новій редакції, цим поняттям охоплюються будь-які дії, 
які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповід-
ного рішення органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або 
надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо 
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такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. 
Вказівка на правомірні дії дає ґрунт для широкого тлумачення, що може бути ви-
користано в інтересах правопорушників. З мого погляду, у визначенні поняття 
самовільного зайняття земельної ділянки законодавцю належало би імперативно 
вказати, що розглядуване правопорушення має місце тоді, коли відсутня державна 
реєстрація документа, що посвідчує право на неї, за винятком факту добросовісно-
го довгострокового користування земельною ділянкою понад строк, установлений 
для набуття земельної ділянки за давністю. 

Вказівка названого Закону на наявність рішення компетентного органу, як на 
юридичний факт, дає підставу для використання земель особами, в інтересах яких 
нерідко ухвалюються незаконні рішення. Землекористувач, посилаючись на рі-
шення, безбоязно використовує земельну ділянку без реєстрації, не думаючи навіть 
про обов’язок реєстрації, оскільки в цьому ж Законі не вказується на строки для 
реєстрації земель. Ефективність боротьби з цим досить поширеним правопорушен-
ням не сприяють, передбачені законами несуворі заходи стягнень й покарань. 

Сучасний стан у сфері земельних правовідносин зумовлює потребу в удоско-
наленні правотворчості та діяльності контролюючих суб’єктів. 

Підтримую тих авторів, які вносять пропозиції щодо законодавчого врегулю-
вання громадського контролю і внесення змін і доповнень до чинного Закону 
України «Про держаний контроль за використанням та охороною земель». 

Бажано, щоби працівники і службові особи сільськогосподарських підпри-
ємств активніше залучалися до діяльності різних комісій і робочих груп (з метою 
відстоювання інтересів господарств), як наприклад, до Міжвідомчої робочої групи 
з питань координації та реалізації проекту «Видача державних актів на право влас-
ності на землі в сільській місцевості». Така робоча група є консультативно-
дорадчим органом, утвореним з метою сприяння реалізації зазначеного проекту. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. №1142 затверджено 
«Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань координації та реалізації про-
екту. «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості 
та розвиток системи кадастру». 

Основними її завданнями є: 
а) підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових ак-

тів з питань реалізації названого проекту; 
б) організація взаємодії з органами виконавчої влади з питань реалізації цього 

ж проекту. 
Серед інших пропозицій висловлюю свою думку про внесення доповнень до за-

конів України «Про кооперацію» і «Споживчу кооперацію» окремими спеціальними 
нормами про права й обов’язки кооперативів як землевласників і землекористувачів та 
про обов’язки членів кооперативів у використанні й охороні земель. На теперішній час 
лише один Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію" від 17 липня 1997р. 
містить спеціальну статтю 22 під назвою «Земля кооперативу». Нею встановлено, що 
земля кооперативу (на увазі – сільськогосподарського) складається із земельних діля-
нок, наданих кооперативу в користування або придбаних ним у власність. Право коо-
перативу на землю зберігається і в разі входження його до складу кооперативного 
об’єднання. За претензіями кредиторів звернення на земельні ділянки, надані коопера-
тиву в користування не допускається. Видається, що і цю статтю варто доповнити 
вказівкою про обов’язки кооперативу як землевласника і користувача. 

У теперішній час у земельному та аграрному праві акцентується увага на прин-
цип екологізації та необхідності законодавчого закріплення і дотримання екологіч-
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них вимог у процесі використання та охорони земель з метою збереження земельних 
ресурсів і охорони навколишнього природнього середовища[3]. Однак, як зазначає 
науковець П. Ф. Кулинич, на практиці не виконується норма ст. 40 Закону України 
«Про охорону навколишнього природнього середовища», яка передбачає стягнення з 
користувачів сільськогосподарських земель збору за погіршення якості земель як 
природнього ресурсу (зниження ґрунтів, тощо). Відповідно не застосовується на 
практиці з моменту видання наказу Держкомзему України «Про затвердження мето-
дичних рекомендацій щодо економічного стимулювання суб’єктів землекористуван-
ня за діяльність, пов’язану з охороною земель, та встановлення плати за погіршення 
природних властивостей угідь» від 29 грудня 1996 р. № 126. Та й взагалі, за словами 
названого вченого, протягом останніх років в Україні жоден із власників та користу-
вачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення за порушень правил 
природоохоронного використання сільськогосподарських земель не був притягнутий 
ні до кримінальної (ст. 254 КК України «Безгосподарне використання земель»), ні до 
адміністративної (ст. 33 КпАП) відповідальності[4]. 

Невідкладною є потреба в поліпшенні правозастосовної діяльності уповнова-
жених державних органів у сфері земельних правовідносин. 

Стосовно виявлених фактів земельних правопорушень своєчасної її процесуа-
льної фіксації та правильної юридичної кваліфікації для спрямування належно 
оформлених матеріалів відповідно до адміністративних і судових органом, а при 
наявності ознак суспільно-небезпечних діянь, що призвели до тяжких наслідків – 
до слідчих органів для притягнення до кримінальної відповідальності! Важливо, 
щоб до винних було застосовано не тільки заходів адміністративних стягнень чи 
кримінальних покарань, але й відшкодовано шкоду, завдану господарствам і на-
вколишньому середовищу. 

З погляду практики доцільно використовувати цивільно-правові способи захи-
сту порушених прав. Адже цивільно-правова відповідальність полягає у відшкоду-
ванні майнової шкоди взагалі та шкоди завданої порушенням земельного законо-
давства зокрема. Важливо лише не допускати помилок при її обчисленні. 

Рівно ж варто до працівників, які порушують земельне законодавство внаслі-
док невиконання ними трудових обов’язків щодо раціонального використання та 
охорони земель, застосовувати заходи дисциплінарних стягнень. 

Крім адміністративної, кримінальної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності, в юридичній літературі звертається увага на те, що за порушення 
земельного законодавства може наставати і спеціальна відповідальність, яка пе-
редбачена нормами цього ж законодавства. Її прийнято називати земельно-
правовою відповідальністю. Така відповідальність може наставати незалежно від 
інших видів юридичної відповідальності. Переважно вона полягає у припиненні 
прав на землі. Зокрема, ст. 141 ЗК України встановлено, що право користування 
земельною ділянкою може бути припинено у разі використання земельної ділянки 
способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, а 
також при систематичній несплаті земельного податку чи орендної плати[5]. 

Отже, у законодавстві передбачено різноманітність правових способів і засобів 
для впорядкування земельних правовідносин та охорони національного багатства, 
яким є землі. 
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У відповідності до Закону України «Про Державний земельний кадастр» [1] 
регламентовано процедуру проведення державної реєстрації земельної ділянки, 
шляхом внесення до Державного земельного кадастру передбачених відомостей 
про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера. Держав-
на реєстрація земельної ділянки здійснюється за результатами погодження докуме-
нтації із землеустрою та прийняття рішення про її затвердження у передбачених 
законом випадках відповідним органом державної влади або органом місцевого 
самоврядування. 

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шля-
хом відкриття Поземельної книги на таку ділянку за місцем розташування землі 
відповідним Державним кадастровим реєстратором центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (стаття 24 
Закону України «Про Державний земельний кадастр») [1]. 

Відомості про Державних кадастрових реєстраторів в межах адміністративно-
територіальних одиниць можна знайти у вільному доступі на сайтах мережі Інтер-
нет Управлінь Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадаст-
ру (далі – Управління Держгеокадастру) кожної окремої області України. 

З початку 2015 року послуги щодо реєстрації земельних ділянок та прав на них 
почали надаватися через центри надання адміністративних послуг (далі –ЦНАП). 
Таким чином, на підставі статті 24 Закону України «Про Державний земельний 
кадастр»; пунктів 110, 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року за 
№1051; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року за № 523-р 
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“Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг”, державна реєстрація земельної ділянки 
здійснюється Управлінням Держгеокадастру, як суб’єктом надання послуг, шляхом 
замовлення в ЦНАП такої адміністративної послуги, як «Державна реєстрація зе-
мельної діялнки з видачею витягу з державного земельного кадастру». 

Реєстрація земельної ділянки є розповсюдженою та відповідальною процеду-
рою, та на сьогодні є досить актуальною та необхідною для суб’єктів земельних 
правовідносин. Для прикладу, за період з 24.10.2016 по 30.10.2016 р.р. до Головно-
го управління Держгеокадастру у м. Києві через ЦНАП надійшло загалом 524 зве-
рнення, з яких 73 заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, а починаючи з 
січня по жовтень місяці 2016 року за заявами громадян вже зареєстровано 696 193 
земельних ділянок [2]. 

На сьогоднійшній день, для того, щоб зареєструвати земельні ділянку особам 
потрібно двічі звернутися до центру надання адміністративних послуг (при по-
данні документів та за результатами проведеної реєстрації) з встановленим пере-
ліком документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а саме: 
1) заявою про державну реєстрацію земельної ділянки за формою, встановленою 
Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. № 1051; 2) оригіналом погодженої 
відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для 
формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експе-
ртизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає 
обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації); 3) електронним 
документом [3]. 

Крім того, особи зацікавлені в здійсненні державної реєстрації мають вчинити 
всі необхідні дії спрямовані на уникнення підстав для відмови у наданні адмініст-
ративної послуги, однією із найрозповсюдженіших є подання заявником докумен-
тів, визначених законодавством для отримання послуги, не в повному обсязі. 

Проте, за результатами реалізації ініціативи Міністерства аграрної політики 
та продовольства України, Держгеокадастра та Державного агентства з питань 
електронного урядування, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, 
з 12 жовтня 2016 року на базі Дерржгеокадастру в Україні запрацювала нова еле-
ктронна послуга з он-лайн реєстрації земельної ділянки. Означена електрона по-
слуга наразі впроваджена як пілотний проект в Києвській та Чернігівській облас-
тях України. 

Он-лайн реєстрація земельної ділянки має на меті створити сприятливі умови 
для громадян бажаючих зареєструвати земельні ділянки. Така електронна послуга 
спрямована на усунення суб’єктивних факторів при реєстрації земельних ділянок і 
є однією із складових відкритого земельного ринку. Також, шляхом здійснення он-
лайн реєстрації земельної ділянки прогнозується заощадження часу для громадян 
та усунення будь-яких корупційних ризиків. 

Отже, за останні роки вбачається активна тенденція розвитку процедури ре-
єстрації земельних ділянок. Відтепер жителі Київської та Чернівецької областей 
можуть протягом декількох хвилин подати документи на реєстрацію земельної 
ділянки в он-лайн режимі. За рахунок автоматизації пришвидшується процес роз-
гляду документів (який триває загалом не один день) та ухвалення рішення. 

Он-лайн реєстрацію земельної ділянки можна здійснити через інтернет-сайт 
e.land.gov.uа [4]. 
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Таким чином, доступний в межах двох областей України он-лайн проект щодо 
реєстрації земельних ділянок, дає можливість для швидкої і якісної роботи системи 
державного управління, мінімізації виникнення обставин для відмови у наданні 
адміністративної послуги, унеможливлення корупційних ризиків, раціональності 
використання часу в умовах активної життєдіяльності суспільства, задоволення 
потреб та очікувань громадян, що є основним для забезпечення стабільного розви-
тку України. 

Проте, слід врахувати декілька обставин, які можуть викликати небажані для 
прогресивного розвитку новацій наслідки. Так, слід розробити та оприлюднити 
доступні для сприйняття відеоуроки щодо здійснення реєстрації земельної ділянки 
за онлайн процедурою, які слід розмістити не тільки на сайті безпосереднього на-
дання електронної послуги, але й в ЦНАП, щоб суб’єкти земельних правовідносин, 
які по «старій схемі» будуть звертатися до даних установ, одразу мали уявлення 
про особливості он-лайн реєстрації. Також мають бути сформовані чіткі вимоги до 
форми документації необхідної для подання через електронний ресурс, аби мінімі-
зувати підстави для відмови у проведенні реєстрації. 

На сьогодні через інтернет-сайт e.land.gov.uа уже доступні такі електронні по-
слуги, як замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну діля-
нку, замовлення витягу про нормативну грошову оцінку землі, отримання відомос-
тей про власників та користувачів земельних ділянок [4], застосування яких дета-
льно розкрито відеопрезентаціями та інструкціями з покроковими схемами вчи-
нення необхідних дій, що слугує чудовим прикладом для аналогічного застосуван-
ня до проведення державної реєстрації земель. 

Слід також враховувати, що не кожен учасник земельних правовідносин, не 
зважаючи на еру активного комп’ютерного інтернет-простору, має можливість 
вільного доступу до комп’ютеру та інтернету, тому мають існувати пункти по на-
данню допомоги та консультуванню в здійсненні он-лайн реєстрації земельних 
ділянок. Особливо це стосується осіб, які проживають у сільській місцевості. 

Таким чином, в умовах розвитку процедури реєстрації земельної ділянки озна-
чений пілотний проект за даними Міністерства аграрної політики та продовольства 
України є першим кроком на шляху до запровадження єдиної оновленої он-лайн 
системи реєстрації земельних ділянок, яка буде діяти з початку 2017 року на всій 
території України. Тому держава має по максимуму сприяти для позитивного роз-
витку запропонованих новацій по здійсненню державної реєстрації, а суб’єкти 
земельних правовідносин – сприймати та підтримувати тенденції розвитку в земе-
льній сфері, на шляху до формування проєвропейської держави. 
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Один із напрямів дослідження загальнодозвільного юридичного регулювання, 
як дієвого засобу втілення ідей громадянського суспільства, задає аналіз його нор-
мативного забезпечення.  

Юридична конструкція загальнодозвільного типу регулювання традиційно ви-
значається формулою «дозволено усе, що не заборонено законом». Вперше подібне 
формулювання зустрічається в Дигестах Юстиніана у зв’язку із визначенням розу-
міння категорії «свобода». Згодом його відтворила і Французька Декларація прав 
людини і громадянина 1789 (статті 4 і 5). Аналіз відповідних положень вказаних 
історичних джерел права дозволяє визначитися з основним контекстом, певними 
складовими такого типу регулювання: 

1) cвобода – це можливість робити все, що не шкодить іншим; 
2) здійснення прав кожної людини має лише ті межі, які забезпечують іншим 

членам суспільства користування такими ж правами;  
3) межі здійснення прав визначаються лише законом; 
4) закон має право заборонити лише ті дії, які шкодять суспільству; 
5) все, що не заборонено законом, не може бути перешкодою у поведінці особи; 
6) ніхто не може бути примушений робити те, що закон не наказує. 
Ці положення цілком відтворено у Конституції України (статті 15, 19, 23, 42, 55 

тощо). Проте їх конкретизація відбувається завдяки галузевому законодавству, зокрема 
земельному, що сприяє ефективній реалізації права власності на землю в Україні. 

Насамперед, змістовні складові загальнодозвільного типу регулювання про-
стежуються в ідеології земельного законодавства, що передбачає гарантування 
права на землю (ч. 2. ст. 1 Земельного кодексу України – далі ЗК України), утвер-
джує використання власності на землю, яке «не може завдавати шкоди правам і 
свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і 
природні якості землі». (ч. 3 ст. 1 ЗК України). 

Важливим юридичним інструментом опосередкування досліджуваного типу 
регулювання є принципи земельного законодавства, зокрема принцип «невтручан-
ня держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними 
громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім 
випадків передбачених законом» (п. «в» ст. 5 ЗК України). 

Як видається, загальнодозвільне регулювання земельних відносин в Україні за-
безпечуватимуть також й інші галузеві та інституційні принципи земельного законо-
давства, а саме, «пріоритету вимог екологічної безпеки» (п. «д» ст. 5 ЗК України), зок-
рема «у використанні землі як просторового базису, природного ресурсу» (ст. 3 Закону 
України «Про охорону земель»), «пріоритету вимог охорони земельних ресурсів і від-
творення родючості ґрунтів, продуктивності земель сільськогосподарського призна-
чення, встановлення режиму природоохоронного, оздоровчого рекреаційного та істо-
рико-культурного призначення» (п. «д» ст. 6 Закону України «Про землеустрій»). 

Йдеться про те, що «загальнодозвільний контекст» юридичного регулювання 
передбачає відповідне співвідношення загальносуспільних, державних та особистих 
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інтересів, яке обумовлює свободу реалізації певного права. При здійсненні права 
власності на землю загальносуспільний інтерес у вказаному співвідношенні отримує 
перевагу, зумовлену конституційним визнанням землі «основним національним ба-
гатством» в Україні (ст. 14 Конституції України), але, щонайважливіше, необхідніс-
тю забезпечення якості довкілля, а відтак – і якості життя кожної людини. 

Проектування загальнодозвільних можливостей регулювання земельних від-
носин має місце також, коли окреслюється зміст і обсяг права власності на землю. 
Таке право – володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою 
«поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єк-
ти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено 
законом та не порушує прав інших осіб» (ч. 1 ст. 78, ч. 2 ст. 79 ЗК України). 

Наявність обмежувального положення «якщо інше не встановлено законом та 
не порушує прав інших осіб» відображає специфіку саме загальнодозвільного ре-
гулювання, і цьому великою мірою посприяло прийняття Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості 
ґрунтів», яким таке положення було введено. У тексті пояснювальної записки до 
проекту вказаного закону обґрунтовується необхідність введення певних обме-
жень, що цілком відповідає загальнодозвільній методології регламентації суспіль-
них відносин: «Оскільки в сучасних умовах господарювання переважна більшість 
землевласників та землекористувачів ігнорують основні закони землеробства, на-
самперед щодо повернення у ґрунт поживних речовин, які були винесені з урожа-
єм; практично усюди порушено науково обґрунтовані сівозміни, не дотримується 
структура посівних площ, яка перевантажена посівами соняшника та іншими енер-
говитратними культурами; значні площі орних земель не використовуються для 
виробництва сільгосппродукції, тому виникла потреба визначення чітко унормова-
ного інструментарію правових, економічних та екологічних основ раціонального 
використання земель сільськогосподарського призначення та посилення контролю 
з боку держави у цій сфері». 

Проте найбільш ілюстративно простежується загальнодозвільний режим у регла-
ментації особливостей здійснення тих чи інших прав, у тому числі обумовленні їх меж. 
Так, свобода реалізації прав на землю визначається, для прикладу, законодавчим ін-
ститутом добросусідства, зміст якого складають обов’язки активного і пасивного хара-
ктеру (тобто заборони) для власників та землекористувачів земельних ділянок:  

– обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх ці-
льового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних 
ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні 
запахи, шумове забруднення тощо); 

– не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власни-
кам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільо-
вим призначенням (неприпустимий вплив); 

– співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на зем-
лю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням 
прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони 
земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання 
сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо) (ст.103 ЗК України). 

Межі означеної свободи обумовлюються також і правом власників та землеко-
ристувачів земельних ділянок вимагати припинення діяльності на сусідній земель-
ній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я лю-
дей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше (ст. 104 ЗК України). 
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У цьому розрізі варто також навести законодавчі положення, що стосуються об-
меження у використанні земельних ділянок. Чітка вказівка на формальні джерела 
таких обмежень (закон, прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти, до-
говір, рішення суду) та їх можливі форми повністю втілюють юридичну конструкцію 
загальнодозвільного юридичного регулювання у частині меж здійснення права (ч. 2 
ст. 111 ЗК України). Щоправда, до недавнього часу перелік цих обмежень мав від-
критий характер, зокрема законодавцем визнавалося обмеження права на земельну 
ділянку шляхом встановлення «інших зобов’язань, обмежень або умов» (ч. 1.ст. 111 
ЗК України в редакції до 2009 року). Проте Законом України «Про відчуження земе-
льних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебу-
вають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхід-
ності» (від 17.11.2009 р.) такий пункт було справедливо вилучено і замінено конкре-
тною «забороною надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб або 
примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності у власність або користуван-
ня для цілей, не пов’язаних із забезпеченням суспільних потреб, зазначених у рішен-
ні органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп такої 
ділянки». Методологічно важливими для дослідження загальнодозвільного режиму 
регулювання земельних відносин є і поняття «суспільної необхідності» та «суспіль-
ної потреби», визначення яких віднаходимо у згаданому Законі. 

Окрім того, загальнодозвільний характер регулювання земельних відносин 
простежується і в регламентації права земельного сервітуту, зокрема визначенні 
його видів, законодавчий перелік яких підставно залишається відкритим: «Власни-
ки та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких 
земельних сервітутів: а) право проходу та проїзду на велосипеді; б) право проїзду 
на транспортному засобі по наявному шляху; …з) інші земельні сервітути» (ст. 99 
ЗК України). Це вказує на додаткові напрями реалізації права на землю. 

З наведеного можна резюмувати, що законодавцем передбачено можливості 
загальнодозвільного регулювання земельних відносин в Україні, зокрема відносин 
власності на землю, добросусідства, земельних сервітутів. 
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Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку у відповіднос-
ті до ст. 21 Закону України «Про оренду землі» та п. 288.1 ст. 288 Податкового 
кодексу України, є договір оренди такої ділянки. 

Тривалий час суб’єктами землекористування була розроблена схема несплати 
орендної плати шляхом ухилення від укладення договору оренди земельної ділян-
ки, та, незважаючи на користування зазначеною земельною ділянкою без правовс-
тановлюючих документів, неможливість кваліфікації їх дій як самовільне зайняття 
земельної ділянки. 
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Виходячи з визначення самовільного зайняття земельної ділянки (ст. 1 Закону 
України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»): само-
вільним зайняттям земельної ділянки є будь-які дії, які свідчать про фактичне ви-
користання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу вико-
навчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або 
надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо 
такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. 

Такі зловживання з боку суб’єктів землекористування знаходили підтримку і в 
судових органах [1, 2, 3]. 

Аналіз судової практики дає можливість простежити ряд тенденцій, що скла-
лись при розгляді зазначених категорій справ, які варто враховувати орендодавцям 
- органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади, для позитивного 
вирішення питання щодо стягнення збитків за час тимчасового невикористання 
земельної ділянки: 

1) Так, суди при прийнятті рішень, звертають увагу чи було вжито уповнова-
женим на розпорядження земельними ділянками органами заходи щодо одержання 
доходів у вигляді орендної плати, чи заходи, спрямовані на уникнення збитків (по-
силаючись на ст. 623 ч. 4 Цивільного кодексу України). Зокрема, чи звертався вла-
сник земельної ділянки з пропозицією до землекористувача про укладення догово-
ру оренди земельної ділянки, а в разі ухилення останнього - з позовом про спону-
кання до укладення договору оренди [3;4]. Зазначене положення є важливим для 
встановлення такого елементу в діях землекористувача як вина. 

2) Власники землі та землекористувачі мають право на захист своїх прав шля-
хом стягнення збитків з особи, яка вчинила неправомірні дії щодо відповідних 
земельних ділянок, у випадках, встановлених главою 24 Земельного кодексу Укра-
їни, та за процедурою, передбаченою Порядком визначення та відшкодування зби-
тків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України № 284 від 19 квітня 1993 року.(далі – Порядок № 284). Хоча 
певний час суди вказували на відсутність у ст. 156 ЗК України такої підстави для 
відшкодування шкоди як неоформлення правовстановлюючих документів, а пред-
метом регулювання ст. 157 ЗК України та Порядку № 284 є відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам, заподіяних саме внаслідок законного вилу-
чення земельних ділянок на користь інших осіб, їх тимчасового зайняття такими 
користувачами та обумовленого цим неодержання власником доходів за час тим-
часового невикористання земельної ділянки [1,4 ]. 

3) Хибною є практика визначення розміру збитків шляхом встановлення розміру 
збитків в іншому порядку, ніж передбачено чинним законодавством. Так, наприклад, 
Порядком визначення та відшкодування Харківській міській раді збитків, заподіяних 
внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних 
ділянок та використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату 
за землю, затвердженим рішенням Харківської міської ради від 24 червня 2009 р. № 
130/09, передбачено визначення розміру збитків у збільшеному розмірі (ставка орен-
дної плати та коефіцієнт, що дорівнює подвійній обліковй ставці НБУ). Як вірно 
вказує суд, органи місцевого самоврядування не наділені повноваженням приймати 
рішення про збільшення розміру відшкодування збитків, за винятком випадку укла-
дення між сторонами договору (ч. 3 ст 22 ЦК України) [1]. 

4) відповідальність за завдану шкоду настає лише за наявності підстав, до яких 
законодавець відносить: шкоду, протиправну поведінку заподіювача шкоди, при-
чинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача та вину. 
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Для застосування такого заходу відповідальності як відшкодування шкоди слід 
встановити як наявність у діях винної особи усіх чотирьох елементів складу циві-
льного правопорушення (протиправної поведінки), так і ступінь вини у розумінні 
ст. 1193 Цивільного кодексу України. Так правова позиція, викладена у постановах 
Верховного Суду України від 28.01.2015 року у справі № 5023/3993/12(5023/-
9057/11 та від 07.10.2015 року у справі № 916/3371/14 [6;7]. 

5) За змістом п. 2 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам 
землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 284 від 19 квітня 1993 року, розміри збитків визначаються комісіями, створе-
ними Київською та Севастопольською міськими, районними державними адмініст-
раціями, виконавчими комітетами міських (міст обласного значення) рад. Резуль-
тати роботи комісій оформляються відповідними актами, що затверджуються орга-
нами, які створили ці комісії. При цьому, згідно ч. 6 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» виконавчий комітет сільської, селищної, міської, район-
ної у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. 

Акт про визначення розміру збитків є документальним результатом роботи ко-
місії з питань визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекори-
стувачам, проте не містить обов'язків для землекористувача. Аналіз положень Земе-
льного Кодексу України, Цивільного та Господарського Кодексів України, Порядку 
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, за-
твердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 
свідчить про те, що таке відшкодування відбувається в судовому порядку на підставі 
відповідних позовів органів місцевого самоврядування. При цьому, обґрунтованість 
визначення розміру завданих збитків та наявність правових підстав для їх стягнення 
повинні перевірятися судами під час розгляду позову про стягнення вказаних збит-
ків, а не під час розгляду адміністративного позову про неправомірність дій органу 
місцевого самоврядування компетенції по визначенню розміру збитків, шляхом за-
твердження акту комісії з визначення розміру завданих збитків [4;8]. 

Крім того, з нашої точки зору, варто внести зміни до Закону України «Про 
оренду землі» та ст. 288 Податкового кодексу України з метою врегулювання пи-
тання щодо розміру збитків, заподіяних землекористувачами, які ухиляються від 
укладення договору оренди земельної ділянки, та доповнити положенням наступ-
ного змісту: «за відсутністю у користувача земельної ділянки документів, які за-
свідчують право на земельну ділянку у вставноленому законом порядку, такий 
користувач здійснює фактичне користування з зобов'язанням сплатити за період 
користування у поточному році податок на землю». Закріплення такого положен-
ня унеможливить застосування формулювання що розмір збитків обґрунтовується 
«умовними припущеннями про можливість отримання прибутку в результаті випа-
дкового збігу обставин» [2; 6]. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 
ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА УКРАЇНИ  

Сенюта Лілія Богданівна 
аспірант кафедри соціального права юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Земельне право є соціальним за своїм призначенням. Його соціальна сутність 
проявляється у цільовому спрямуванні на задоволення потреб та інтересів 
суб’єктів суспільства. Для того, щоб визначити сутність соціального явища потріб-
но встановити наявність у нього сукупності таких ознак: а) потреби яких суб’єктів 
(тобто, чиї потреби) задовольняє досліджуваний феномен: чи-то потреби окремих 
індивідів, чи-то їхніх спільнот, об’єднань, чи-то суспільства в цілому; б) які саме 
види їхніх потреб він задовольняє [1,с. 20]. Як випливає зі змісту положень земе-
льного права, воно спрямоване на задоволення потреб суб’єктів земельних відно-
син: громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави. Зважаючи на 
рівність усіх форм власності на землю, не можна стверджувати про пріоритет прав 
та інтересів окремих суб’єктів земельних відносин. Так, на відміну від радянського 
земельного законодавства, яке гарантувало монополію виключно державної форми 
власності на землю, чинне українське земельне законодавство вперше задеклару-
вало рівність усіх форм власності, в тому числі рівноправ’я суб’єктів земельних 
відносин у захисті їхніх прав. Земельне право спрямоване безпосередньо на реалі-
зацію та захист прав на землю суб’єктів земельних відносин. 

П. Рабінович та О. Панкевич, розглядають соціальне право як окрему галузь 
права, наділену власним предметом та методом правового регулювання. Соціальне 
право вони трактують як самостійну галузь права, яка є системою юридичних 
норм, які регулюють соціально-захисні відносини соціально-аліментарним мето-
дом [2, с. 104-107]. 

Зважаючи на те, що Конституція України у статті 1 декларує, що Україна є соціа-
льною державою [3], її соціальна функція повинна проявлятися у кожній сфері суспі-
льного життя і відповідно у кожній галузі права [4]. Земельне право як галузь права не 
можна повністю ототожнювати із соціальним правом. Зрештою, не можна розглядати 
його як підгалузь соціального права, оскільки воно наділене ознаками, відмінними від 
соціального права. На думку Ю.А. Тихомирова, соціальне право призначене для реаліза-
ції та захисту не тільки індивідуальних прав громадян, а й їхньої комплексної охорони 
[4]. Тобто, соціальне право захищає увесь масив інтересів, які характерні для людини. 
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Основним призначенням соціального права є захист людини та суспільства. 
Погоджуємося із твердженням Н. Болотіної, яка зазначає, що соціальне право дер-
жави звернене до особи і для особи [5, с. 26]. Земельному праву як і суміжним із 
ним галузям права (цивільному, адміністративному, екологічному) притаманні 
ознаки соціального права. У Конституції України земля розглядається як природ-
ний ресурс, соціальним призначенням якого є забезпечення належного існування 
суспільства, задоволення матеріальних та інших потреб людини, а також забезпе-
чення життя та існування людини [6, с. 242]. Земля є не лише просторово-
операційним базисом, але й основним засобом виробництва, необхідним для про-
живання та існування людства загалом. Тобто, земля із розвитком суспільства змі-
цнила свою позицію не лише як економічного, але й соціального блага суспільства. 

Земельне право є лише на шляху до становлення його як соціального права. 
Більш логічно трактувати галузь земельного права соціальною за своїм призначен-
ням. Соціальне призначення земельного права проявляється й у тому, що воно не 
лише закріплює заборони, обов’язки та відповідальність (як кожна галузь права), 
але й дозволи, які виражають соціальну свободу, соціальну активність людей, які є 
вищими та значнішими від обов’язків та заборон, оскільки вони виражають свобо-
ду та інтереси особи [7, с. 49]. Тобто, соціальне призначення земельного права 
проявляється у закріпленні прав людини, гарантуванні їх реалізації та захисту усі-
ма можливими правовими засобами. 

Зважаючи на те, що предметом соціального права є соціально-захисні відноси-
ни, то відповідно основною функцією соціального права є захист суспільних інте-
ресів. Соціальне призначення земельного права полягає у найбільш ефективному 
як у економічному, так і в екологічному аспекті використанні землі. Зовнішньою 
формою вираження соціальності земельного права є закріплення у статті 5 Земель-
ного кодексу України принципів земельного законодавства. Вони є фундаментом 
земельно-правового регулювання. 

Закріплені у Земельному кодексі України принципи земельного законодавства 
можна класифікувати на два види: перші – це ті принципи, які спрямовані на за-
хист прав людини як суб’єкта земельних відносин, зокрема: а) забезпечення рівно-
сті права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та 
держави; б) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами 
та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпо-
рядження землею, крім випадків, передбачених законом; в) забезпечення гарантій 
прав на землю; другу групу принципів земельного права складатимуть ті принци-
пи, які спрямовані на охорону землі як основного національного багатства України, 
а саме: а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, 
природного ресурсу і основного засобу виробництва; б) забезпечення раціонально-
го використання та охорони земель; в) пріоритету вимог екологічної безпеки [8]. 

При цьому зазначений перелік принципів земельного права не є вичерпним. 
Так, В.І. Федорович доповнює цей перелік наступними принципами: 1) перебуван-
ня землі в цивільно-правовому обігу; 2) платність використання землі; 3) державне 
регулювання земельних відносин; 4) пріоритет сільськогосподарського землевико-
ристання; 5) цільовий характер використання земель; 6) стабільність землекорис-
тування [9, с. 417-422]. Вважається, що із розвитком земельного права та принци-
пів права зокрема, їм все-таки вдалося затвердитися. Хоча, принципи земельного 
права, закріплені у ст. 5 Земельного кодексу України є далекими від досконалості, 
проте, їх значення для формування усієї системи земельного права є визначальним. 

На думку, В.В. Книша, принципи земельного права повинні бути викладені у 
ст. 5 Земельного кодексу України у наступній послідовності: а) поєднання особли-
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востей використання землі як природного ресурсу, основного засобу виробництва 
та територіального базису; б) забезпечення пріоритету вимог екологічної безпеки; 
в) забезпечення цільового, раціонального використання та охорони земель; 
г) забезпечення рівноправності суб’єктів земельних відносин; ґ) забезпечення гара-
нтій прав на землю; д) поєднання публічно-правових та приватно-правових засад у 
земельному праві [10, с. 7]. Досить цікавою є позиція науковця щодо формулюван-
ня принципу поєднання особливостей використання землі як природного ресурсу, 
основного засобу виробництва та територіального базису. На перший план він ви-
суває землю як природний ресурс, що зумовлено пріоритетним характером функ-
цій землі – спочатку – екологічна функція, а вже потім – економічна та соціальна. 

Деякі закріплені у статті 5 Земельного кодексу України принципи дублюють 
принципи інших галузей права (наприклад, рівність права власності на землю усіх 
суб’єктів земельних відносин є, швидше за все, конституційним принципом), а інші 
принципи є некоректно сформульованими (формулювання принципу забезпечення 
гарантій прав на землю є невдалим, оскільки у ньому поєднано два терміни «забез-
печення» та «гарантія», які, по суті, є тотожними). Тому А.М. Мірошниченко наго-
лошує на тому, що до земельно-правових принципів, згаданих у статті 5 Земельного 
кодексу України, фактично, належать лише принцип пріоритету вимог екологічної 
безпеки, а також принцип раціонального використання земель [11, с. 220-223]. 

Найбільше яскраво соціальне призначення земельного права відображено у пер-
шій групі принципів, основною ціллю яких є захист інтересів людини як частини соці-
уму. Соціальність земельного права полягає в тому, що при врегулюванні будь-яких 
видів земельних відносин пріоритет надається правам та інтересам особи. Проте, й 
остання група принципів не суперечить соціальному призначенню земельного права. 
Вони також спрямовані на захист особи і для особи, однак діють вони опосередковано. 
Так, шляхом охорони землі як об’єкта земельного права, вони захищають інтереси осіб 
(власників, землекористувачів, орендарів цієї земельної ділянки) від нераціонального, 
шкідливого та негативного впливу на неї інших суб’єктів земельних відносин. Це вті-
лено у принципах забезпечення раціонального використання та охорони земель і пріо-
ритету вимог екологічної безпеки, оскільки вони спрямовані на забезпечення максима-
льно екологічного середовища для людини. 

Таким чином, земельне право є соціальною галуззю за своїм призначенням. 
Його соціальне призначення проявляється у найбільш ефективному як у економіч-
ному, так і в екологічному аспекті використання землі. Формальним визначенням 
соціальності земельного права є закріпленні у статті 5 Земельного кодексу України 
принципи земельного законодавства. 
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У процесі переходу до ринкової економіки в законодавстві з’явився і стрімко 
розвивається інститут конкурентного відчуження земельних ділянок та прав на 
них. Сьогодні на офіційному сайті Державної служби з питань геодезії, картографії 
та кадастру України оприлюднено сотні оголошень про проведення земельних 
торгів, завдяки яким відбувається поповнення державного та місцевих бюджетів. 
Земельні торги довели свою економічну та організаційну ефективність і тому пе-
редбачається поширення проведення аукціонів з продажу земельних ділянок та 
прав на них. 

Земельні торги відіграють важливу роль у реформуванні земельних відносин. 
Вони стимулюють ефективне землекористування на засадах ринкової економіки, 
дозволяють долучати інвестиції, гласно здійснювати надання і відчуження земель-
них ділянок в адміністративному порядку. Земельні торги створюють рівні стартові 
можливості та прозоре конкурентне середовище для інвесторів. В результаті – над-
ходження до місцевих бюджетів збільшуються, ефективність використання земе-
льних ресурсів – підвищується. Крім того, торги створюють можливість для визна-
чення ринкової вартості земельних ділянок і таким чином забезпечують необхід-
ною інформацією покупців і продавців землі. Отже, земельні торги є дієвим засо-
бом формування ринку землі в Україні [1, с. 247]. 

Земельні торги – інститут досить знайомий для вітчизняного ринку землі, про-
те поняття земельних торгів у законодавстві не визначено. Перші земельні торги 
відбулися у Харкові ще 21 січня 1994 року [2, с. 52]. У сучасному земельному за-
конодавстві цей інститут одержав закріплення у Главі 21 ЗК України, яка регламе-
нтує питання суб’єктного складу учасників торгів, процедуру підготовки прове-
дення торгів та об’єктів відчуження, підстави визнання земельних торгів такими, 
що не відбулися, порядок оформлення їх результатів та ін. ЗК України було спершу 
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передбачено механізм продажу на конкурентних засадах лише земельних ділянок 
державної або комунальної власності під забудову. Проте, з 2008 року законода-
вець поширив даний принцип розпорядження землею державної та комунальної 
власності на всі землі. Крім того, з жовтня 2008 року на конкурентних засадах по-
винні були відчужуватись і права на землі державної та комунальної власності 
(оренда, суперфіцій, емфітевзис). 

Отже, сьогодні, за загальним правилом земельні ділянки державної чи комуна-
льної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис) підлягають про-
дажу окремими лотами на конкурентних засадах – земельних торгах. Єдиною та 
найефективнішою з економічної та організаційної точок зору формою проведення 
торгів ч. 1 ст. 135 ЗК України визначено аукціон. Аукціон (від латинського «auctio» 
– продаж з публічних торгів) являє собою продаж товарів (земельних ділянок), які 
мають індивідуальні ознаки. У законодавстві, на жаль, не наводиться тлумачення 
останнього. В. В. Носік під земельними аукціонами розуміє врегульований норма-
ми чинного ЗК України та іншими законодавчими актами, а також локальними 
нормативно-правовими актами конкурентний продаж земель, відповідно до якого 
право власності на земельну ділянку набуває той учасник земельних торгів, який 
запропонував найбільшу ціну [3, с. 38]. 

Проведення аукціону включає декілька етапів, а саме: добір земельних ділянок 
державної чи комунальної власності, формування лотів, підготовку та порядок 
проведення власне самої процедури аукціону, встановлення та оприлюднення ре-
зультатів земельних торгів. 

Об’єктом продажу є земельні ділянки державної чи комунальної власності або 
права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на 
них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності. Суб’єктами 
земельних торгів є їх організатори, виконавці та учасники, кожний з яких має свої 
особливості, що закріплені земельним законодавством. 

Організатор торгів визначає перелік земельних ділянок державної чи комуна-
льної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими 
лотами. Лот – це об’єкт торгів (земельна ділянка з визначеними кількісними та 
якісними характеристиками або право на неї), що виставляється для продажу на 
земельному аукціоні. 

Із переліком ділянок у розрізі областей можна ознайомитися у розділі «Земе-
льні торги» на офіційному веб-сайті Державної службі з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру України. Щодо кожної ділянки надана вичерпна інформація із за-
значенням місця розташування, площі, кадастрового номера та її цільового призна-
чення. Перелік регулярно уточнюється з урахуванням наявності вільних інвести-
ційно-привабливих земельних ділянок в регіонах і на місцях та надається територі-
альними органами Державної службі з питань геодезії, картографії та кадастру для 
оприлюднення на його веб-сайті. Наприклад, станом на 21 жовтня 2016 року в 
Одеській області до переліку земельних ділянок сільськогосподарського призна-
чення державної власності для продажу права оренди на них на земельних торгах 
включено 796 земельних ділянок загальною площею 14623,0819 га. 

Сьогодні існує низка проблем у правовому регулюванні проведення земельних 
торгів, наприклад, відсутність достатнього досвіду проведення земельних аукціо-
нів в усіх областях України, фахівців проведення публічних торгів, висока вартість 
процедури проведення земельного аукціону та ін. 

Однак, в цілому на законодавчому рівні умови для проведення земельних тор-
гів створено. Наприклад, слід позитивно відзначити норму п. 5. ст. 135 ЗК України 
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про те, що фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється 
організатором земельних торгів або їх виконавцем. Підставою фінансування є до-
говір, укладений між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Але, витра-
ти, здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, 
відшкодовуються їм переможцем земельних торгів. 

Отже, розвиток земельних аукціонів в українському законодавстві має важли-
ве значення. Слід зазначити, що в останні роки законодавцем приділяється достат-
ньо уваги вдосконаленню земельного законодавства, яке регулює відносини в сфе-
рі конкурентного відчуження земельних ділянок та прав на них. Зокрема, останні 
зміни щодо порядку проведення земельного аукціону були внесені Законом Украї-
ни «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земель-
них торгів». Внесення постійних змін та доповнень до ЗК України вказує на розу-
міння суспільством важливості зазначеного питання. Слід зазначити, що при нале-
жній увазі законодавця, інститут конкурентного відчуження земельних ділянок та 
прав на них буде мати подальший розвиток. 
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Право власності на земельну ділянку можна набути на підставі умов, передба-
чених нормами ст. 344 ЦК України [1] і ст. 119 ЗК України [2], які регулюють від-
носининабувальної давності. Визначення набувальної давності дається у п. 1 
ст. 344 ЦК України: особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує 
відкрито, безперервно володіти нерухомим майном протягом десяти років або ру-
хомим майном – протягом п’яти років, набуває право власності на це майно. 

Особливості набуття права власності на земельну ділянку за набувальною дав-
ністю визначається ст. 119 ЗК України, відповідно до якої громадяни, які добросо-
вісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 
п’ятнадцяти років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них 
прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органів державної влади, Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з 
клопотанням про передачу її у власність або надання у користування [2]. 
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Виходячи із змісту ст. 119 ЗК Українив силу набувальної давності можливе 
набуття земельної ділянки виключно у приватну власність. 

При набувальній давності право власності на земельну ділянку виникає з юри-
дичного складу, основним елементом якого є користування земельною ділянкою, 
яке повинно відповідати певним вимогам [3, с. 464]: 

– по-перше, користування повинно бути добросовісним. ЗК України не визна-
чає поняття добросовісності, яке можна трактувати, виходячи з положень цивіль-
ного законодавства. Добросовісним є володілець (користувач), який не знав і не міг 
знати, що він не є законним володільцем (користувачем). У спірних ситуація хара-
ктер володіння (користування) (добросовісне чи недобросовісне) повинен встано-
вити суд. Фактичне володіння вважається правомірним, якщо інше не випливає із 
закону або не встановлено рішенням суду. Фактичне володіння (користування) 
земельною ділянкою не може бути заснованим на незаконних діях володільця, що 
утворюють склад злочину чи адміністративного правопорушення. Так, не може 
бути визнано правомірним фактичне володіння (користування) земельною ділян-
кою, яка була незаконно зайнята фактичним володільцем. Фактичний користувач 
повинен використовувати земельну ділянку з дотриманням законодавчих вимог: 
користування повинно відповідати вимогам екологічного законодавства, правилам 
добросусідства і т.д.; 

– по-друге, володіння (користування) повинно бути відкритим, тобто володі-
лець (користувач) не скриває свого володіння (користування) земельною ділянкою 
перед третіми особами, і оточуючі мають можливість спостерігати за володільцем 
(користувачем). Разом з тим, володілець (користувач) не зобов’язаний спеціально 
інформувати третіх осіб про використання ним земельної ділянки; 

– по-третє, громадянин повинен володіти (користуватися) земельною ділянкою 
як своєю власною, тобто доглядати її як господар, обробляти її, покращувати її 
родючість і т.і.; 

– по-четверте, володіння (користування) має бути безперервним протягом 
строку, визначеного законом (відповідно до ст. 119 ЗК України – 15 років). Безпе-
рервність володіння не переривається і не припиняється через зміну володільця 
(користувача) і виражається у постійному використанні земельної ділянки. Сезонні 
перерви при використанні земель сільськогосподарського призначення не можуть 
трактуватися як перерва у землекористуванні; 

– по-п’яте, відсутність у громадянина (чи членів його сімї) документів, які б 
свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку. 

Однак, виходячи із змісту ст. 119 ЗК України наявність у сукупності всіх за-
значених умов користування земельною ділянкою само по собі ще не означає ав-
томатичного виникнення в особи права власності на земельну ділянку. Вона тільки 
набуває право звернення до уповноваженого органу держави чи місцевого само-
врядування з клопотанням про передачу їй у власність (чи надання у користування) 
земельної ділянки. 

Таким чином, відповідно до ст. 119 ЗК України, для набуття у власність земе-
льної ділянки за набувальною давністю необхідною є сукупність двох факторів: 

1) наявність усіх вищенаведених умов користування земельною ділянкою; 
2) прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 
Право власності на земельну ділянку виникає із зазначеного юридичного скла-

ду, але моментом виникнення цього права є його державна реєстрація. 
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Треба мати на увазі, що за набувальною давністю можна набути право власно-
сті на ті земельні ділянки, які перебувають у приватній власності фізичних чи юри-
дичних осіб і якими особа володіє (користується) при дотриманні вказаних вище 
умов. Будь які інші земельні ділянки не є безхазяйними, оскільки вони перебува-
ють у державній чи комунальній власності. 

Із змісту ст. 119 ЗК України випливає, що орган державної влади чи місцевого 
самоврядування, до якого звернувся громадянин, не зобов’язаний задоволити це 
клопотання. Очевидно, що при прийнятті такого рішення уповноважений орган 
повинен у кожному випадку виходити з фактичних обставин. Тому цілком можна 
стверджувати, що набувальна давність не є безумовною підставою набуття прав на 
землю. У такому випадку не набувальна давність, а рішення уповноваженого орга-
ну є підставою для набуття права власності на земельну ділянку. 

Частина 2 ст. 119 ЗК України встановлює, що передача земельної ділянки у 
власність або у користування громадян на підставі набувальної давності здійсню-
ється у порядку, встановленому ЗК України. Це означає, що право на земельну 
ділянку у цьому випадку виникає у загальному порядку і жодних переваг особа, 
яка використовувала цю ділянку на умовах набувальної давності, перед іншими 
претендентами на неї, не матиме. 

Разом з тим, після набрання чинності ст. 119 ЗК (з 1 січня 2002 р.), судами в 
Україні неодноразово приймалися рішення про визнання права приватної власності 
на земельні ділянки на підставах, передбачених ст. 119 ЗК України. Згодом судо-
вою практикою була вироблена позиція про неможливість набуття права власності 
на земельну ділянку за набувальною давністю до 01.01.2017 року, тобто до спливу 
15-ти років з моменту набрання чинності ЗК України. Цей підхід підтверджується і 
Верховним судом України, який у Постанові Пленуму Верховного суду України 
від 16 квітня 2004 року «Про практику застосування земельного законодавства при 
розгляді цивільних справ» вказує, що зворотної дії в часі норма ст. 119 ЗК України 
не має [4]. 

Аналіз норм ст. 119 ЗК України дозволяє зробити висновок про те, що набу-
ти право на земельну ділянку на підставі приписів цієї статті можна у загальному 
порядку, визначеному ЗК. Можна погодитися з тим, що набувальна давність фак-
тично не розглядається як самостійна підстава набуття прав на земельні ділянки 
[5, с. 303]. 
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кандидат юридичних наук 
м. Харків, Україна 

Перетворення в Україні багатьох аспектів суспільного та державного життя і, 
як наслідок, оновлення земельного законодавства, поява принципово нових за 
змістом нормативних актів свідчать про зростання позитивної, творчої ролі права 
як ефективного регулятора земельних відносин. У цій ситуації одним з найваж-
ливіших понять науки земельного права є категорія «реалізація права», що синте-
зує в собі переведення юридичних приписів з площини абстрактних правил пове-
дінки в сферу правомірної діяльності суб’єктів земельного права, що дозволяє 
зрозуміти соціальні чинники, котрі впливають на втілення вимог юридичних 
норм у реальну суспільну практику, оцінити ефективність актів правозастосуван-
ня тощо. Посилення приватноправових засад у регулюванні земельних відносин, 
їх децентралізація висувають на передній план форми безпосередньої реалізації 
права та, передусім, використання юридичних норм. Пов’язано це з тим, що по-
ступальний розвиток земельного законодавства, що відбувається в Україні, спря-
мований не лише на встановлення реальних організаційних можливостей держа-
ви та її органів, але й покликаний забезпечити активність, ініціативу, цілеспря-
мованість дій суб’єктів право реалізації. 

Варто визнати, що в науковій юридичній літературі досить ґрунтовно проаналізо-
вано зміст категорії «реалізація права». Так, зазначену категорію розуміють як складне 
соціально-правове та процедурно-процесуальне явище, що містить низку елементів і 
різноманітних за своїм характером дій суб’єктів правовідносин, сукупність яких, сво-
єю чергою, дає характеристику конкретних форм реалізації права [1, c. 39]. 

Крім того, реалізація права розглядається через призму соціальної поведінки 
суб’єктів права, у якій втілюються приписи правових норм як форми практичної 
діяльності людей із здійснення прав і виконання обов’язків. 

Зазначені загальнотеоретичні підходи до розуміння сутності реалізації права є 
прийнятними до визначення юридичної природи реалізації прав на землю відпові-
дно Конституції України. Реалізація правових норм у конкретних правовідносинах 
спрямована на забезпечення здійснення суб’єктивних прав на землю і земельні 
ділянки всіма суб’єктами, використання її для задоволення особистих потреб у 
використанні землі [2, с. 84]. 

Поняття «реалізація земельних прав» означає процес втілення приписів пра-
вових норм земельного законодавства у сферу правомірної діяльності суб’єктів 
земельного права, що потребує розуміння факторів, які впливають на виконання 
вимог земельного законодавства, та оцінки ефективності актів реалізації цього 
права [3, c. 38]. 

Зміст реалізації суб’єктивних прав на землю становлять закріплені в нормах 
права можливості уповноваженої особи вчинювати певні дії, спрямовані на пере-
творення повноважень чи правомочностей тієї чи іншої особи в реальну дійсність. 
Реалізація права проявляється в певній формі. 

Варто зазначити, що кожна з форм реалізації права має свій, притаманний 
тільки їй, механізм реалізації, правовий інструментарій, що дозволяє судити як про 
ефективність і результативності права в цілому, так і про кожну форму його реалі-
зації зокрема. 
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У теорії права виокремлюють три основні форми реалізації права: використан-
ня, дотримання, виконання [4, с. 176-177]. 

Використання – це форма реалізації суб’єктивного права, при якій здійснюєть-
ся втілення в життя уповноважуючих норм. Особі надається право самій вирішува-
ти користуватися наданим правом чи ні. Але у будь-якому випадку, за наявності 
бажання особи, ця норма буде реалізована. Наприклад, відповідно ч. 1 ст. 35 Земе-
льного кодексу України громадяни України із земель державної і комунальної вла-
сності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земель-
ні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.  

Дотримання – форма реалізації права, яка полягає в утриманні від дій, заборо-
нених правовими нормами, суворому додержанні правових заборон. Для такої фо-
рми реалізації необхідним є утримання від заборонених дій, тобто пасивна поведі-
нка. Наприклад, в ст. 36 ЗК України закріплено положення про те, що на земельних 
ділянках, наданих для городництва, закладання багаторічних плодових насаджень, 
а також спорудження капітальних будівель і споруд не допускається. Для дотри-
мання від такої заборони необхідною є пасивна поведінка: утримання від закла-
дання багаторічних насаджень та спорудження капітальних будівель і споруд. До-
тримання встановлених заборон відбувається, як правило, непомітно: в процесі 
правомірної бездіяльності чи під час здійснення дозволених дій. 

Виконання – це така форма реалізації, що полягає в обов’язковому вчиненні 
діянь, що передбачаються нормами права та (або) укладеними договорами. Вико-
нання незалежно від того, яким шляхом воно досягається – в результаті активних 
дій або ж утриманням від них (бездіяльності) завжди пов’язано з втіленням у 
життя зобов’язуючих приписів. Наприклад, ст. 39 ЗК України проголошує, що 
використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно 
до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, 
плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, держа-
вних стандартів і норм.  

Реалізація суб’єктивних прав і юридичних обов’язків безпосередньо пов’язана 
із соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві. Крім того, на забезпе-
чення реалізації земельних прав громадян зорієнтовані реформування та впорядку-
вання земельного законодавства, чітке, зрозуміле і досконале відтворення в ньому 
правил поведінки усіх учасників земельних відносин, способів і форм захисту прав 
на землю. [5, c. 11]. 

Використані джерела 

1. Семчик О.В. Механізм реалізації права на землі залізничного транспорту України: дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12.00.06 «Земельне право; аграрне 
право; екологічне право; природо ресурсне право» / Семчик О.В. – К., 2014. – 187 c. 

2. Земельне право України: підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін.; за 
ред. В. В. Носіка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 
2008. – 511 с. 

3. Сидор В.Д. Проблеми, пов’язані з реалізацією прав за земельним законодавством 
України // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – № 3 (127). – С. 37-40. 

4. Алексеев С.С. Теория права. – М., 1994. – 220 c.  
5. Семчик В.І. Контрольна діяльність органів виконавчої влади як гарантія захисту прав 

громадян на землю / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.// Державний контроль за 
дотриманням земельного і екологічного законодавства: стан, проблеми та шляхи вдос-
коналення. – 17 червня 2008 р. – К, 2009. – С. 10-12. 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 142 

ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
НА ЧУЖІ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 
Харитонова Тетяна Євгенівна 
кандидат юридичних наук, доцент, 

в.о. завідувача кафедри аграрного, земельного та екологічного права 
Національного університету «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

У сучасній теорії земельного права речові права на чужі земельні ділянки роз-
глядаються як важливі соціальні цінності, з якими закон пов'язує виникнення, змі-
ну і припинення земельних правовідносин, тому науковий аналіз еволюції законо-
давчого забезпечення і правового регулювання земельних відносин набуває особ-
ливого значення.  

У цьому зв’язку значний науковий інтерес становить ретроспективне дослі-
дження законодавчого забезпечення речових прав на землю в період з початку 
формування української державності після розпаду СРСР й дотепер, аби можна 
було визначити основні тенденції у становленні і розвитку системи речових прав 
на землю, набуття і реалізації таких прав в сучасних умовах. 

Закріплені у Декларації про державний суверенітет від 16 липня 1990 року по-
ложення щодо гарантування, здійснення і захисту прав і свобод громадян Україн-
ської РСР створювали передумови для формування нової правової системи, а та-
кож прийняття законів та інших нормативних актів з питань набуття і реалізації 
прав на землю та інші природні ресурси. 

Так, 3 серпня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла закон «Про економічну 
самостійність Української РСР», у якому були закріплені імперативні положення 
про те, що основу економічної самостійності республіки складає власність її наро-
ду на національне багатство.  

Не викликає сумніву, що на момент прийняття цих законів закріплені у них 
положення, хоча і мали переважно декларативний характер, водночас були і ре-
волюційними та прогресивними порівняно з методологічними і теоретичними 
засадами радянського земельного права. Адже в цей історичний період правовий 
режим земель і здійснення прав на земельні ділянки визначались в основному 
нормами Земельного кодексу УРСР від 8 липня 1970 року, а також Основами 
законодавства про землю 28 лютого 1990 року, які забезпечували ствердження 
радянського земельного ладу, що базувався на засадах націоналізації землі, ство-
ренні єдиного державного земельного фонду та здійснення виключного права 
державної власності на землю.  

Варто зазначити, що наприкінці 80-х на початку 90-х років минулого сторіч-
чя в СРСР були зроблені спроби щодо легалізації права оренди земель сільсько-
господарського призначення у колективних сільськогосподарських підприємст-
вах, однак здійснення цього права було надзвичайно обмежене. Водночас були 
зроблені спроби законодавчого закріплення на рівні Основ цивільного законодав-
ства, а також законодавства про землю можливості набуття і реалізації права на 
довічне успадковане володіння земельними ділянками сільськогосподарського 
призначення. Хоч це й були перші кроки до відновлення у правовій системі речо-
вих і зобов’язальних прав у сфері використання землі, в цілому вони не могли 
зрушити концепцію права виключної державної власності на землю, за якою пра-
во приватної власності на землю, а також поєднані з цим титулом інші речові 
права на землю були заборонені законом.  
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В Українській РСР спроба врегулювати земельні відносини на нових засадах 
відповідно до Закону України «Про економічну самостійність УРСР» була зробле-
на у Земельному кодексі УРСР 1990 року та постанові Верховної Ради УРСР «Про 
земельну реформу» від 18 грудня 1990 року, за якими вся земля в УРСР визнава-
лась власністю народу України і оголошувалась об’єктом земельної реформи, яка 
була спрямована на вирішення таких завдань, як перерозподіл земель з одночасною 
передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підпри-
ємствам, установам і організаціям. 

Оскільки право постійного і довічного успадковуваного володіння землею ма-
ло обмежений законом характер, то воно не могло бути реалізоване у повному 
обсязі і не здійснювалось на практиці. Після проголошення незалежності Україною 
24 серпня 1991 року стало очевидним, що без законодавчого врегулювання відно-
син власності на землю на основі різних форм власності на землю здійснення права 
володіння землею не матиме позитивного ефекту. 

Саме тому 30 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла закон «Про фо-
рми власності на землю», за яким в Україні встановлювалися три рівноправні форми 
власності на землю – державна, колективна і приватна. Відповідно до цього закону 
13 березня 1992 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Земельного 
кодексу УРСР від 18 грудня 1990 року, за якою здійснення прав на земельні ділянки 
допускалось лише у рамках названих трьох форм власності на землю. Водночас у 
новій редакції Земельного кодексу УРСР 1992 року були вилучені норми, які закріп-
лювали право володіння землею. Порівняльний аналіз норм першої і другої редакції 
Земельного кодексу УРСР свідчить, що основні нормативні положення цього закону 
щодо здійснення права володіння землею були поширені на регулювання відносин 
щодо здійснення права комунальної і приватної власності на землю. Відсутність у 
законі нормативних приписів щодо можливості здійснення права володіння землею 
означало, що таке право не було передбачено законом і тому використання земель-
них ділянок на такому правому титулі було фактично заборонено. 

Прийнята у червні 1996 року Конституція України закріплювала імперативи 
щодо здійснення права власності на землю Українського народу, а також гаранту-
вання права власності для громадян, юридичних осіб і держави, які мають набува-
ти і реалізувати право власності на землю виключно відповідно до закону (ст. 14). 
Виходячи з цих конституційних положень можна стверджувати, що законами 
України можуть бути передбачені й інші правові форми використання землі різни-
ми суб’єктами, включаючи і речові права на чужі земельні ділянки.  

Попри згадані вище конституційні імперативи щодо здійснення прав на землю, 
з прийняттям 25 жовтня 2001 року нового Земельного кодексу України не відбу-
лось істотних змін у юридичній моделі правового регулювання земельних відносин 
в частині здійснення речових прав на земельні ділянки, оскільки цей кодекс так 
само закріплював три форми власності на землю, в рамках яких закон допускав 
можливість набуття і реалізації таких суб’єктивних прав на земельні ділянки, як 
право власності, право постійного користування, право оренди.  

Єдиним винятком з такої юридичної моделі регулювання земельних відносин 
стало те, що у цьому законі були закріплені положення щодо права земельного 
сервітуту, у яких визначались зміст, види, порядок встановлення, умови дії, підста-
ви припинення земельних сервітутів. По суті, Земельний кодекс України започат-
кував відродження в українському законодавстві та праві речових прав на чужі 
земельні ділянки, оскільки практика застосування норм земельного законодавства 
переконливо свідчила, що право власності на землю не може мати абсолютного 
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характеру і тому для забезпечення балансу приватних і суспільних інтересів необ-
хідно використовувати й інші правові форми, реалізації яких дозволяє задовольня-
ти потреби та охоронювані законом інтереси різних учасників суспільних земель-
них відносин. 

Наступний етап у розвитку законодавчого забезпечення реалізації прав на 
чужі земельні ділянки поєднується з прийняттям у 2003 році Цивільного кодек-
су України, норми якого закріплювали систему речових прав на майно, вклю-
чаючи й земельні ділянки як нерухомість або ж нерухоме майно. Зокрема, ст. 
395 Цивільного кодексу України до речових прав на чуже майно відносить: 
право володіння, право користування (сервітуту), право користування земель-
ною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови 
земельної ділянки (суперфіцій). При цьому наведений перелік речових прав на 
чуже майно не є вичерпним, оскільки законом можуть бути встановлені й інші 
речові прав на чуже майно. 

З огляду на те, що ЗК України був прийнятий на два роки раніше від ЦК Укра-
їни, застосування норм цих законів до правового регулювання відносин у сфері 
здійснення речових прав на земельні ділянки виявилось проблематичним. Поясню-
ється це колізіями між законами в частині визнання землі нерухомим майном і 
речових прав на нього за ЦК України та відсутністю у ЗК України норм щодо мож-
ливості здійснення інших, крім права земельного сервітуту, речових прав на земе-
льні ділянки. Тому 27 квітня 2007 року Верховною Радою України було прийнято 
Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, де-
яких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу Укра-
їни», яким внесено зміни і доповнення до ЗК України у частині законодавчого вре-
гулювання можливості здійснення таких речових прав на земельні ділянки, як ем-
фітевзис і суперфіцій. При цьому володіння землею так і залишилося не врегульо-
ваним у Земельному кодексі. 

Деякі положення щодо прав на чужі земельні ділянки знайшли своє відобра-
ження у Законах України «Про землеустрій», «Про іпотеку», «Про порядок виді-
лення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (па-
їв)», «Про оренду землі», «Про Державний земельний кадастр», «Про державний 
контроль за використанням і охороною земель», «Про державну реєстрацію речо-
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також підготовкою низки проектів 
інших законів у цій галузі. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що врахування дії чинників 
об’єктивного та суб’єктивного характеру робить доцільним розрізнення у еволюції 
законодавчого забезпечення прав на чужі земельні ділянки в Україні кількох істо-
ричних етапів: 1) з 1990 року до березня 1992 року, 2) з 1992 року до 1996 року, 
3) з 1996 року до січня 2002 року, 4) з 2002 року до квітня 2007 року, 5) з 2007 року 
й дотепер.  

Кожен з названих етапів характеризується особливостями законодавчого ви-
раження і нормативного регулювання набуття і реалізації суб’єктивних прав на 
чужі земельні ділянки на основі взаємодії норм цивільного і земельного законодав-
ства, якими визначаються види і правові механізми здійснення та захисту названих 
прав у сучасних умовах. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВА ЗАБУДОВИ 
ЧУЖОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Щербина Марія Сергіївна 
кандидат юридичних наук 

м. Київ, Україна 

Забудова земельної ділянки в Україні може відбуватись як на земельній ділян-
ці належній особі на праві приватної власності, так і на праві користування. Така 
ситуація робить надзвичайно актуальним питання коректного правового регулю-
вання забудови чужої земельної ділянки, адже таказабудова означає зміну її право-
вого режиму, яка цим фактом нерозривно пов’язується із зведеною на ній будівлею 
чи спорудою. 

Практика надання земельних ділянок для забудови виникла ще у римсько-
му праві за часів Республіки. Першою правовою формою забудови чужої земе-
льної ділянки в римському праві була суперутція – інститут оренди земельних 
ділянок під забудову [8, с. 4]. Суперутція породжувала лише зобов’язальні пра-
вовідносини. Згодом даний інститут трансформувався в суперфіцій. За римсь-
ким правом, право власності на будівлю чи споруду визнавалось за власником 
землі – semper superficiem solo cedere – все, що знаходиться на землі та зв’язане 
з нею належить (як accessio) власнику землі. Однак тільки суперфіціарію нале-
жало протягом строку дії договору суперфіцію право користування будівлею 
[10, с. 198]. 

Римський суперфіцій став зразком при формуванні інституту забудови чу-
жої земельної ділянки в багатьох європейських країнах (Німеччині (у вигляді 
Erbbaurecht), Австрії, Швейцарії та ін.).Варто зазначити, що зазначена модель 
існує і на сьогоднішній день, наприклад,у Німеччині діє Закон про спадкове 
право забудови (Erbbaurecht) [5], за яким володілець Erbbaurecht може зводити 
будівлю чи споруду на обтяженій земельній ділянці. В даному випадку слід 
звернути увагу на те, що обтяження земельної ділянки здійснюється не 
об’єктом (будівлею чи спорудою), а правом на її зведення, тобто в такому разі 
дотримується концепція єдиного об’єкта нерухомості. Окрім того, зазначений 
закон регулює питання юридичної долі будівлі чи споруди після припинення дії 
договору. Так відповідно до ч. 1 парагр. 27, у разі припинення дії договору 
Erbbaurecht власник земельної ділянки повинен компенсувати уповноваженій 
особі певну суму від вартості будівлі чи споруди. Ч. 2 парагр. 27 зазначає, якщо 
уповноважена особа відноситься до малозабезпеченої верстви населення, то 
власник земельної ділянки повинен виплатити такій особі не менше двох третіх 
від вартості будівлі чи споруди. Як бачимо, за чинним законодавством Німеч-
чини, володілець спадкового права забудови не набуває зведену ним будівлю 
чи споруду у власність. 

Еволюція права забудови чужої земельної ділянкина землях України є склад-
ною, так як до проголошення Незалежності Україниу різні часи землі України вхо-
дили до складу різних держав. 

За часів Київської русі в «Руській правді» жодного разу не згадується юридич-
на доля будівлі чи споруди. Разом з тим, варто звернути увагу на правила про спа-
дкування в Київській Русі. Відповідно до ст. 100 Поширеної Правди, за загальним 
правилом батьківський двір без поділу переходив до молодшого сина. Отже, мож-
на зробити висновок, що в Київській Русі будівлі належали власнику землі. 
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Під час входження частини українських земель до складу Польського коро-
лівства і Великого князівства Литовського основним збірником права в Україні з 
XVI ст. до 40-х років XIX ст. був Литовський статут.Так, в Литовському статуті 
(в редакції 1588 року) [6] в ІІІ розділі, арт. 30передбачалось, що у разі, якщо 
князь чи пан забажає від свого підданого (слуги) звільнити вислужений маєток 
(земельну ділянку, надану йому до «волі господарської»), то останній повинен 
звільнити займану земельну ділянку разом з усіма своїми статками, в тому числі 
будівлею (що на нашу думку, свідчить про те, що будівля розглядалася як рухоме 
майно). Отже, можемо зробити висновок, що доля будівлі прямо залежала від 
долі земельної ділянки. 

На українських землях, які входили до складу Московської держави (XIV – 
XVII ст.), діяло Соборне Уложення 1649 року [7], яке на відміну від Литовських 
статутів, було спрямоване на охорону будівлі. 

На українських землях в складі Російської імперії (XVIII – XX ст.) продовжу-
валась діяльність, спрямована на охорону будівлі, зведеної на чужій земельній 
ділянці. 25 травня 1766 р. була прийнята Межова інструкція Катерини II, яка пе-
редбачала ліквідацію прав на землю господаря землі, а забудовник зобов’язувався 
сплатити власнику вартість землі під будівлею, внаслідок чого він і ставав єдиним 
власником земельної ділянки та всього, що на ній [8, с. 31]. 

За Законом про право забудови від 23 червня 1912 р. [4] відчуження будинку 
(при збереженні права забудови) відбувалося по вартості складових його матеріа-
лів, а самі будматеріали є рухомою річчю, тому можна стверджувати, що зведені на 
чужій землі будівлі є рухомістю [9, с. 150]. В даному випадку правове регулювання 
повністю відповідає римському праву, тобто користувач земельної ділянки не на-
бував у власність зведену ним будівлю. 

ЗК УСРР від 29.11.1922 р. [1] передбачав інститут забудови як окремий ре-
чово-правовий інститут. Договори про надання міських ділянок під забудову 
укладалися комунальними відділами з кооперативними об’єднаннями або іншими 
юридичними особами. При переході права забудови чи при припиненні права 
забудови по закінченню терміну дії договору всі будівлі повинні були бути здані 
забудовником в належному стані комунальному відділу, який сплачував забудов-
никові вартість будівель до моменту їх здачі з урахуванням належних комуналь-
ному відділу боргів. Отже, ЗК УСРР 1922 р. йшов тим же шляхом що і Законом 
про право забудови. 

Нажаль, наступне законодавче регулювання даного питання пішло шляхом 
відходу від римської правової концепції (УказПрезидії Верховної Ради СРСР 
«Про право громадян на купівлю та будівництво індивідуальних житлових буди-
нків» від26.08.1948 р. [3] (визнав такими, що втратили чинність статті 71–84ЗК 
УСРР від 29.11.1922 р., які регулювали право забудови), ЗК УРСР від 08.07.1970 
р. [2], Основи законодавства СРСР і союзних республік про оренду від 
23.11.1989 р. тощо). 

Відповідно до сучасного законодавства України, орендар земельної ділянки чи 
суперфіціарій набуває право власності на будівлю чи споруду, яку звів на чужій 
(орендованій) земельній ділянці. Як бачимо, сучасне українське законодавство 
також йде врозріз із римським правом. Варто зазначити, що норми права, які регу-
люють інститут суперфіцію вирішують питання юридичної долі будівлі чи споруди 
після припинення дії договору суперфіцію (cт. 417 ЦК України). Натомість законо-
давство, що передбачає можливість забудови на праві оренди, дане питання обхо-
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дить стороною. Так у ст. 34 Закону України «Про оренду землі», яка передбачає 
наслідки припинення або розірвання договору оренди землі, нічого не зазначено 
про юридичну долю будівлі чи споруди, зазначається лише про те, що у разі при-
пинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути 
орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. 

В підсумку варто зазначити, що в Україні орендар та суперфіціарій набува-
ють у власність зведену на чужій землі будівлю чи споруду. Забудова земельної 
ділянки означає зміну правового режиму земельної ділянки, яка цим фактом не-
розривно пов’язується із зведеною на ній спорудою. Тобто, де факто ці два 
об’єкти єдине ціле. Однак, надання права власності на будівлю чи споруду, що 
перебуває на чужій землі роз’єднує їх юридичну долю. Саме тому при розгляді 
механізму правового регулювання сучасного права забудови чужої земельної 
ділянки в Україні, необхідно враховувати досвід римського права, де зародився 
зазначений інститут, та західноєвропейського права, де він формувався протягом 
століть та, зрештою, набув більш відомої нам форми,а також права, що діяло на 
території українських земель (наприклад, Закон про право забудови від 23 червня 
1912 р. тощо). 
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В умовах дії мораторію на купівлю-продаж та інші способи відчуження земе-
льних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної вла-
сності, земельних ділянок приватної власності для ведення товарного сільськогос-
подарського виробництва для ведення особистого селянського господарства, а 
також земельних часток (паїв), легальний ринок землі сільськогосподарського при-
значення в Україні практично відсутній. Іпотекодержателі не мають можливості 
реалізувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що були пред-
метом іпотеки. З метою вирішення вказаних проблем Міністерство аграрної полі-
тики та продовольства України розробляє концепцію ринку права користування 
землями сільськогосподарського призначення та пропонує запровадити продаж та 
заставу права довгострокової оренди земель сільськогосподарського призначення 
та емфітевзису. Створення юридичних механізмів відчуження та розпорядження 
іншими способами цими правами сільськогосподарського землекористування за-
безпечить їх використання як предмета застави, що збільшить кредитні ресурси 
аграрного сектора економіки [1]. 

В юридичній науці В. І. Семчик зазначає, що ринок землі складається з двох са-
мостійних елементів: ринку земельних ділянок (набуття їх у власність) та ринку оре-
нди земель (набуття на них права тимчасового користування) [2, c. 150]. У зарубіж-
ній літературі вказується, що ринок землі у формі оренди розвивається раніше, шви-
дше і має більше переваг за ринок землі у формі купівлі-продажу [3, c. 5-6]. 

В деяких закордонних країнах оренда землі є основним видом набуття прав на 
землю сільськогосподарського призначення. Загалом у Бельгії, Франції, Люксембур-
зі, Великобританії, Німеччині, Нідерландах та Ізраїлі фермери при розширенні гос-
подарства традиційно надають перевагу не купівлі-продажу, а оренді землі [4, c. 31]. 
У Бельгії в користуванні орендарів знаходиться 68% сільськогосподарських земель, 
у Франції – 53%. Популярність земельно-орендних відносин пов’язана з такими еко-
номічними факторами як дешевизна набуття прав на землю, що дає можливість за-
ощадити капітал та вкласти його у сільськогосподарське виробництво [5, c. 88]. 

Саме через дію мораторію в Україні практично заблоковано ринок земель у фо-
рмі купівлі-продажу, тому оренда земель сільськогосподарського призначення є 
основним видом угод щодо набуття прав на землі даної категорії [6, c. 44] та складає 
близько 90% усіх угод. У разі формування в Україні ринку оренди землі сільськогос-
подарського призначення, на нашу думку, було б доречно і в подальшому регулюва-
ти орендні правовідносини як речове право. Це забезпечить можливість орендарям – 
сільськогосподарським товаровиробникам – заставляти право оренди сільськогоспо-
дарських земель, збільшити капітал свого господарства, залучати нові інвестиції. 

На сучасному етапі в Україні оренда земель є найбільш доступною та розвине-
ною формою консолідації земель [7, c. 34]. Водночас використання емфітевзису все 
ще залишається обмеженим у порівнянні з орендою землі, хоча має ряд переваг, до 
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яких можна віднести: незарегульованість процедур виникнення, переходу, виконан-
ня та припинення емфітевзису; можливість сторін договору визначати ці процедури 
у договірному порядку; можливість заставляти та відчужувати емфітевзис; свобода 
сторін у встановленні розміру та порядку внесення плати за землекористування. 

Розвиток ринку користування землями сільськогосподарського призначення, 
на наш погляд, є найбільш прийнятною формою ринку землі, особливо в умовах 
поширення світової тенденції «захоплення земель». Адже за умови продажу права 
оренди земель чи емфітевзису, право власності залишається за власниками земель, 
котрими переважно виступають фізичні та юридичні особи України, державні ор-
гани та органи місцевого самоврядування України (ст. 4 Закону України «Про оре-
нду землі» від 6 жовтня 1998 р.). Крім того, в умовах обігу земель у формі оренди 
та емфітевзису сільськогосподарські землі будуть розподілятися між найбільш 
ефективними сільськогосподарськими товаровиробниками та будуть оброблятися 
більш раціонально. З метою розвитку та підтримки вітчизняних малих та середніх 
сільськогосподарських товаровиробників пропонуємо обмежити розмір та кіль-
кість земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть набувати 
на праві довгострокової оренди та емфітевзису іноземці, особи без громадянства, 
іноземні юридичні особи та іноземні держави.  

Зі змісту статей 1, 5 Закону України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. можна 
дійти висновку, що предметом іпотеки може бути право оренди чи користування 
земельною ділянкою [8], тобто право оренди сільськогосподарських земель та ем-
фітевзис можуть заставлятися та бути предметом іпотеки. Суб’єкти законодавчої 
ініціативи пропонують конкретизувати перелік предметів іпотеки та додати до 
нього право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис) [9]. На наш погляд, це надасть можливість сільськогосподар-
ським землекористувачам залучати більше фінансів у сільське господарство, збі-
льшити об’єм сільськогосподарського виробництва та впроваджувати нові техно-
логії виробництва, придбати сільськогосподарську техніку, пальне тощо. 

У ч. 5 ст. 93 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 р. передбачена 
можливість відчуження, продажу на земельних торгах, передачі в заставу, спадщи-
ну, внесення до статутного капіталу права оренди земельної ділянки саме власни-
ком земельної ділянки. Положення цієї норми викликають ряд питань. По-перше, 
як власник земельної ділянки може відчужувати право оренди земельної ділянки, 
якщо даним правом володіє орендар? По-друге, чому законодавством не передба-
чена можливість розпоряджатись правом оренди земельної ділянки орендарем? На 
нашу думку, законодавче закріплення можливості орендаря розпоряджатися пра-
вом оренди земельної ділянки способами, зазначеними у ч. 5 ст. 93 Земельного 
кодексу України, сприятиме реалізації своїх прав орендарем. Також аналогічну 
можливість розпоряджатися своїм правом слід передбачити і для користувачів 
чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. Такі юридичні 
можливості сільськогосподарських землекористувачів сприятимуть розвитку ринку 
прав користування землями сільськогосподарського призначення. 

З вище викладеного можна дійти висновку, що розвиток ринку права користу-
вання землями сільськогосподарського призначення є прийнятним варіантом роз-
витку ринку сільськогосподарських земель в Україні в умовах дії мораторію. Адже, 
враховуючи закордонний досвід дії ринку права користування землями сільського-
сподарського призначення, до його позитивних рис можна віднести дешевизну 
набуття прав, швидкий розвиток ринку сільськогосподарського землекористуван-
ня, перерозподіл земель між ефективними землекористувачами, можливість залу-
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чення додаткових інвестицій в сільськогосподарське виробництво. Тож ринок прав 
користування землями сільськогосподарського призначення в Україні забезпечить 
обіг сільськогосподарських земель, гарантуватиме реалізацію прав землевласників 
на розпорядження своїми земельними ділянками шляхом передачі їх у користуван-
ня ефективним землекористувачам з отриманням постійного доходу та збережен-
ням права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, а 
землекористувачі отримають можливість продавати та заставляти свої права сіль-
ськогосподарського землекористування і отримувати додаткові інвестиції у сільсь-
когосподарське виробництво. 
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Перед Україною стоїть важливе завдання узгодження структури і завдань основ-
них складових правової системи охорони навколишнього природного середовища ЄС і 
України, оскільки природоохоронним правовідносинам у нашій країні на сьогодні не 
приділяється достатньо уваги, як в європейських. Зокрема, в Європейському Союзі 
сталий розвиток екологічного потенціалу стає можливим завдяки існуванню чітких 
підходів і бачення перспектив, наприклад, через конкретні механізми взаємодії країн-
членів ЄС у процесі прийняття і реалізації стратегічних рішень із питань захисту до-
вкілля, до яких належать: екологічні стандарти, моніторинг, екологічне управління, 
розвиток інституту адміністративної відповідальності за порушення вимог природо-
охоронного законодавства, відшкодування шкоди за рахунок країни-винуватиці. 

Зрозуміло, що і взаємодія України та Європейського Союзу у галузі охорони 
навколишнього природного середовища повинна вибудовуватися з урахуванням 
принципів, підходів і механізмів, які визначені в програмних документах Всесвіт-
нього саміту в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), підтверджених і розвинених у стратегіч-
них рішеннях Всесвітнього саміту в Йоганнесбурзі (2002 р.). Тим більше, Україна 
вже долучилася до міжнародних проектів, зокрема, програм «Довкілля для Євро-
пи» (2003 р.) та «Навколишнє середовище для Європи» (2004 р.) [1]. З огляду на це 
окремі аспекти мають знайти своє відображення в національних програмах, особ-
ливо беручи до уваги підтвердження Україною європейського вибору. До того ж 
міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища визнано одним із пріоритетних напрямів у відносинах між Україною і Євро-
пейським Союзом ще у 1994 р., коли була підписана Угода про партнерство і спів-
робітництво між Україною і Оєвропейськими Співтовариствами – документом, що 
визначає основи такої співпраці. У цій Угоді у ст. 63 зазначено, що Україна та дер-
жави – члени ЄС повинні розвивати і зміцнювати співробітництво у галузі управ-
ління та правового захисту навколишнього середовища, охорони здоров’я. 

У цьому контексті додамо, що перші кроки вже зроблено. Так, у Плані дій 
«Україна – Європейський Союз» [2], схваленому 21 лютого 2005 р. Кабінетом Мініс-
трів України та Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Сою-
зом, передбачено наступні заходи щодо проведення європейської політики сусідства:  

1) забезпечення можливості поступового розширення участі України у про-
грамах Співтовариства з метою сприяння розвитку зав’язків та міжнародного пар-
тнерства у сфері охорони навколишнього природного середовища;  
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2) підтримка в адаптації природоохоронного законодавства до норм і стандар-
тів ЄС, включаючи надання технічної допомоги, обмін досвідом між державними 
органами, цільові консультації і підтримку через механізм обміну інформацією;  

3) підготовка рекомендацій щодо розвитку національного екологічного потен-
ціалу, вдосконалення механізмів його зміцнення за рахунок широкої участі добро-
вільних об’єднань промисловців, громадськості, органів місцевого самоврядуван-
ня, які функціонують в Україні та налаштовані на розвиток національного екологі-
чного партнерства з державами – членами ЄС. 

Однак цього не достатньо. Необхідно не лише брати участь у міжнародних 
програмах і проектах, а робити все можливе для наближення українського законо-
давства у галузі охорони природи та використання природних ресурсів до європей-
ського, оскільки із цим існують певні проблеми. Зокрема, не діє європейський ме-
ханізм екологічного партнерства з прийняття і реалізації спільних стратегічних 
рішень через недооцінку його ролі. Насправді Україна у співпраці з іншими краї-
нами, використовуючи при цьому ще й міжнародну допомогу, зможе покращити 
національний екологічний потенціал як для європейської інтеграції, так і для здій-
снення переходу на принципи сталого розвитку держави, суспільства [3, с. 148]. 

Тим більше, що у Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу, прийнятій Верховною Радою України у березні 
2004 р., наголошено, що метою адаптації є досягнення відповідності правової системи 
України acquis communautaire (правова система Європейського Союзу, яка включає 
акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рам-
ках Європейського Співтовариства, спільної зовнішньої політики та політики безпеки і 
співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ) з урахуванням критеріїв, що висува-
ються Європейським Союзом до держав, які мають намір вступити до нього. 

Для цього наша країна мусить: 
1) розробити ефективні механізми реалізації національної політики у галузі 

охорони навколишнього природного середовища шляхом перебудови системи 
державних органів та перегляду їх компетенції в зазначеній сфері; 

2) скоординувати зусилля українських державних структур, правоохоронних 
органів, неурядових організацій, органів місцевого самоврядування та громадсько-
сті в напрямку посилення міжнародної співпраці в природоохоронній сфері; 

3) посилити рівень підзвітності та прозорості процесу прийняття державними 
органами управлінських рішень; 

4) активізувати громадську участь у прийнятті та підтримці рішень з питань, 
що стосуються стану навколишнього природного середовища. 

Подальший розвиток співпраці між Україною і ЄС щодо посилення норматив-
но-правового забезпечення екологічної безпеки передбачає внесення змін до зако-
нів України «Про основи національної безпеки України», «Про інформацію», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2020 року», «Про відходи», «Про екологіч-
ну експертизу» та низки інших актів, а також розробку та прийняти нової редакції 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

Справедливості заради слід додати, що нещодавно Єврокомісія підтвердила 
розширення співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, запропонувала Україні нові засади участі, зокрема, в Європейській агенції 
довкілля, метою якої є надання незалежної інформації про стан навколишнього 
середовища. Сподіваємося, що налагодження співробітництва та активна участь 
України в роботі Агенції дозволять краще зрозуміти політику ЄС у сфері охорони 
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навколишнього природного середовища і стане ще одним інструментом, що сприя-
тиме подальшій інтеграції України до ЄС у природоохоронній сфері.  

Крім того, на сучасному етапі важливими елементами адаптації українського 
законодавства до міжнародних норм у рамках ратифікованої Оргуської конвенції 
«Про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень і доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища», є:  

– долучення України до Європейської інформаційної мережі та спостереження 
за довкіллям, що дає змогу своєчасно реагувати на оцінку екологічної ситуації як в 
Україні, так і в інших країнах; 

– забезпечення посадовими особами та державними органами своєчасності й 
ефективності інформування громадськості про прийняття рішень з питань, що сто-
суються навколишнього середовища; 

– визнання пріоритетності забезпечення права кожної людини на доступ до 
екологічної інформації. 

Зрозуміло, що залучення громадськості до вирішення проблем навколишнього 
природного середовища позитивно вплине на вирішення нагальних екологічних 
проблем, а формування нового механізму співпраці України та ЄС сприятиме нала-
годженню партнерських відносин зі світовою спільнотою (міжнародні та українсь-
кі екологічні громадські організації, представники засобів масової інформації). 

Підсумовуючи, наголосимо, що розширення міжнародної співпраці України і 
ЄС у галузі екологічного права буде мати лише позитивні наслідки: з одного бо-
ку, запровадження європейських стандартів і норм дозволить покращити стан 
екології, гарантуватиме збереження, чистоту й безпечність довкілля, а з іншого – 
розвиватиметься просвітницько-виховна функція держави і громадських органі-
зацій і об’єднань. Крім того, визнаючи важливу роль у справі охорони навколиш-
нього природного середовища окремих громадян, неурядових організацій тощо, 
конче потрібно прийняти закони України «Про Програму формування національ-
ної екологічної мережі на період до 2025 року», «Про порядок участі громадсько-
сті в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля», які дозволять усунути прогалини та суперечності національного зако-
нодавства з питань юридичної відповідальності за порушення вимог законодав-
ства про екологічну безпеку, що регулюються міжнародно-правовими актами у 
сфері охорони довкілля. 
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Надзвичайно важливою ланкою економічного розвитку нашої держави, фор-
мування її енергетичної незалежності є використання ресурсного потенціалу надр, 
який надає можливість забезпечення життєво необхідних інтересів суспільства і 
виступає важливою гарантією національної безпеки. Водночас в умовах сьогоден-
ня спостерігається нераціональне та неконтрольоване використання надр, самові-
льне видобування корисних копалин, порушення правил екологічної безпеки та 
вимог охорони надр в процесі гірничої та іншої діяльності. Це призводить до вини-
кнення несприятливих природних явищ, зокрема, до розвитку небезпечних екзо-
генних геологічних процесів, просідання поверхні землі, псування сільськогоспо-
дарських та лісогосподарських угідь тощо [1, с. 3]. 

Отже, з нагальністю постають питання забезпечення неухильності юридичної 
відповідальності за самовільне користування надрами та за порушення законодав-
ства про охорону довкілля в процесі надрокористування. 

Питання кваліфікації порушень законодавства про надра розглядались в робо-
тах Р.С.Кіріна, О.А.Грицан, О.О.Дудорова, С.В.Размєтаєва О.П.Шем’якова та ін-
ших фахівців. Втім, й досі залишається спірним склад правопорушення, передба-
ченого ст. 47 КУпАП «Порушення права державної власності на надра» в частині 
самовільного користування надрами. Крім того, виникає проблема відмежування 
складу відповідного адміністративного правопорушення від незаконного видобу-
вання корисних копалин загальнодержавного значення, санкції за яке передбачені 
Кримінальним кодексом України (ч. 2, ст. 240). 

Відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподія-
них державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженої Наказом 
Мінприроди від 29.08.2011 р. № 303 (далі – Методика), самовільне користування 
надрами – це користування надрами за відсутності дозвільної документації на ко-
ристування надрами, передбаченої законом [2]. Виходячи із ст. 19 Кодексу України 
про надра, основним елементом такої дозвільної документації є спеціальний дозвіл 
на користування ділянкою надр. Право користування надрами у випадках, перед-
бачених законодавством, може також додатково засвідчуватися актом про надання 
гірничого відводу, виникати за угодою про розподіл продукції, передбачати 
обов’язкову наявність інших документів (наприклад, технічних проектів, геолого-
маркшейдерської та обліково-контрольної документації, угоди про умови користу-
вання надрами тощо) [3, с. 99-100]. 

Отже, в основі кваліфікації користування надрами як самовільного лежить 
встановлення факту наявності або відсутності у суб’єкта надрокористування 
відповідної дозвільної документації, зокрема, спеціального дозволу на користу-
вання надрами, виданого у встановленому порядку. Однак у правозастосовній 
практиці часто виникають питання: чи можливо вважати самовільним користу-
ванням надрами продовження видобування корисних копалин у разі фактичної 
наявності спеціального дозволу, але за умови тимчасового зупинення його дії? І 
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як кваліфікувати дане правопорушення: як адміністративний проступок чи як 
кримінальне діяння?  

Відповідно до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надра-
ми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. 
№ 615, п. 22, дія дозволу на користування надрами може бути зупинена органом з 
питань надання дозволу безпосередньо (на сьогодні це – Державна служба геології 
та надр України) або за поданням центральних органів виконавчої влади, що реалі-
зують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епіде-
міологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додер-
жанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середо-
вища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі: а) порушення надро-
користувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про 
умови користування ділянкою надр; б) виникнення внаслідок проведення робіт, 
пов’язаних з користуванням ділянкою надр, безпосередньої загрози життю чи здо-
ров’ю працівників або населення; в) наявності заборгованості із сплати загально-
державних податків та зборів; г) невиконання в установлений строк приписів упо-
вноважених органів щодо усунення порушень законодавства у сфері надрокорис-
тування або охорони довкілля [4]. 

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов’язаний зупинити прове-
дення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозво-
лом, але це не звільняє надрокористувача від обов’язку проводити на ділянці 
надр роботи, пов’язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усу-
ненням її наслідків. Зупинення дії дозволу не є підставою для переривання стро-
ку його дії. Дія дозволу поновлюється органом з питань надання дозволу після 
усунення надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії. До 
того ж, право користування надрами буде припинятися у випадку анулювання (а 
не тимчасового зупинення дії) спеціального дозволу в установленому порядку. 
Отже, на нашу думку, не можна вважати призупинення дії дозволу (за його фор-
мальної наявності і не переривання строку дії) тотожнім відсутності дозвільної 
документації взагалі. 

 Для належної кваліфікації самовільного користування надрами або незакон-
ного видобування корисних копалин під час зупинення дії спеціального дозволу, 
обрання виду юридичної відповідальності з подальшим встановленням виду і 
розміру шкоди, завданої правопорушенням, необхідно встановити і розмежувати 
склад зазначених правопорушень. В літературі справедливо зазначається, що з 
урахуванням того, що незаконне видобування корисних копалин є одним із різ-
новидів самовільного користування надрами, можна стверджувати, що склад 
адміністративного правопорушення «самовільне користування надрами» (ст. 47 
КУпАП) охоплює собою ознаки злочинного видобування корисних копалин зага-
льнодержавного значення (ст. 240 КК України). Зазначена колізія породжує скла-
днощі при кваліфікації вчинених правопорушень. А це, в свою чергу, викликає 
ситуацію, в якій суди на власний розсуд вирішують, коли притягати винуватих до 
адміністративної відповідальності, а коли – до кримінальної, а отже й приводить 
до виникнення надзвичайно «зручної» корупційної лазівки для правозастосуван-
ня [5, с. 19]. 

В основі розмежування зазначених складів адміністративного та кримінально-
го правопорушення може бути характер та розмір шкоди, завданої державі від не-
законного надрокористування, вид видобутої корисної копалини (загальнодержав-
ного або місцевого значення), форма вини (умисна або необережна) та інші крите-
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рії. Крім того, для кваліфікації має значення розмір прибутку (доходу), отриманого 
в результаті незаконного видобутку корисних копалин. Якщо факт зазначеного 
правопорушення не пов’язаний з отриманням доходу у великих розмірах (тобто 
коли його сума не перевищує у триста і більше разів неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян), то вчинені дії можна кваліфікувати як адміністративне право-
порушення за ч. 4 ст. 57 КУпАП (порушення особливих умов спеціального дозволу 
на користування надрами). До того ж необхідно встановити і врахувати факт спра-
вляння або не справляння підприємством (надрокористувачем) рентної плати за 
користування надрами, передбаченої ст. 252 Податкового кодексу України, за пері-
од призупинення дії спеціального дозволу. 

Слід також зазначити, що у відповідності до п.п. 258. 2.2. п. 258.2 ст. 258 По-
даткового кодексу (ПК) України, до доходів, що виникли у платника в результаті 
реалізації таким платником прав користування ділянкою надр у період зупинення 
дії відповідного спеціального дозволу, застосовується адміністративно-госпо-
дарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) платником або 
відповідним контролюючим органом прибутку (доходу) від господарської діяльно-
сті з видобування корисних копалин. З урахуванням зазначених вимог ПК України, 
а також беручі до уваги положення 1.2 Методики щодо визначення терміну «само-
вільне користування надрами» як користування за відсутності дозвільної докумен-
тації, можна зробити висновок про те, що у випадку фактичної наявності спеціаль-
ного дозволу, дія якого тимчасово зупинена, та видобування упродовж цього пері-
оду корисних копалин, надрокористувач несе відповідальність у виді адміністрати-
вних та адміністративно-господарських санкцій, а факт самовільного користування 
надрами (за чинним визначенням) в його діях відсутній. 

Все викладене вказує на те, що положення ст. 47 КУпАП щодо самовільно-
го користування надрами, ст. 240 ККУ щодо незаконного видобування корис-
них копалин загальнодержавного значення, а також відповідної Методики під-
лягають нагальному перегляду шляхом уточнення зазначених понять, надання 
додаткових пояснень для усунення існуючих колізій і різних тлумачень при 
правозастосуванні. 
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Законом України від 21 грудня 2010 р. «Про Основні засади (Стратегію) дер-
жавної екологічної політики України на період до 2020 р.» [1] мету національної 
екологічної політики визначено як стабілізацію і поліпшення стану навколишнього 
природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціа-
льно-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного при-
родного середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно 
збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. 

Одним з основних принципів національної екологічної політики є посилення 
ролі екологічного управління в системі державного управління України з метою 
досягнення рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціаль-
ної), яка зумовлює орієнтування на пріоритети сталого розвитку. 

Реалізація Програми збереження навколишнього природного середовища, яка 
передбачена у «векторі безпеки» – є одним із першочергових пріоритетів реформ, 
визначених Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом 
Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 [5], в тому числі і з метою дерегуляції 
та спрощення ведення підприємницької діяльності, скорочення кількості органів 
державного нагляду (контролю). 

Серед 69 запланованих реформ Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
одне з пріорітетних місць займає реформа державного управління, метою яких є 
побудова прозорої системи державного управління, створення професійного інсти-
туту державної служби та, що є на наш погляд основним, її ефективності. Резуль-
татом впровадження даної реформи має стати створення ефективної, прозорої, 
відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із застосуванням новітніх 
інформаційно-комунікативних технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і 
реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розви-
ток і адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики. 

«Стратегія національної безпеки України», затверджена Указом Президента 
від 26 травня 2015 р. [6] року містить перелік пріоритетів екологічної безпеки дер-
жави, таких як: збереження природних екосистем, зниження рівня забруднення 
навколишнього середовища, створення ефективної системи моніторингу довкілля, 
забезпечення контролю джерел забруднення атмосферного повітря, поверхневих і 
підземних вод, зниження рівня забруднення ґрунтів. 

13 жовтня 2016 року Міністр екології та природних ресурсів України презенту-
вав політичну пропозицію Концепції реформування системи державного природо-
охоронного контролю (далі – Концепція) [7]. У Концепції з урахуванням виконання 
зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, Угодою про зону вільної торгівлі та Планом законодавчого забезпечення 
реформ, з метою запровадження державної системи моніторингу та спрощення сис-
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теми державного контролю запропоновано утворення Державної природоохоронної 
служби України та ліквідації Державної екологічної інспекції України. 

Доречно згадати відомий філософський вислів про те, що більшість спорів і дис-
кусій стануть непотрібними, якщо чітко визначити терміни. Так слід нагадати, що в 
ст. 16 Закону України від 17.03.2011 р. «Про центральні органи виконавчої влади» [2] 
чітко визначено, що центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання 
окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції. Як 
визначено у чч. 1 та 3 п. 2 ст. 17 даного Закону, у разі якщо більшість функцій центра-
льного органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг 
фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як 
служба. У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади скла-
дають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особа-
ми актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція. 

Не можна не погодитися зі словами міністра про те, що на сьогодні система 
організації державного контролю за додержанням природоохоронного законодав-
ства недосконала: високий рівень корупції, застаріла матеріально-технічна база, 
непрозора система прийняття рішень щодо порушників законодавства, відсутня 
адекватна система відповідальності суб’єктів за порушення законодавства, відсут-
ність єдиних електронних реєстрів природних ресурсів та неналежний рівень інфо-
рмаційного обміну. Також має місце розпорошення та дублювання наглядових 
(контрольних) функцій держави між органами виконавчої влади, відсутність єди-
ного підходу до здійснення наглядових та контрольних функцій. [7]. 

Але необхідно згадати вкрай неефективний і зовсім не оптимальний спосіб 
адміністративного реформування системи центральних органів виконавчої влади, 
який був застосований відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р. [3], на реалізацію 
якого були витрачені величезні кошти, а по-суті- змінилися назви, але належного 
результату реформування, як бачимо, не було отримано. 

Також Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року №159 
«Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища» [4], були ліквідовані територіальні управління охорони 
навколишнього природного середовища, але реформування системи органів охо-
рони навколишнього природного середовища на місцях не відбулося належним 
чином, оскільки до сих пір відсутня нормативно – правова база та не чітко визна-
чена екополітика держави у цьому напрямку. Тому створення структурних підроз-
ділів екології та природних ресурсів в різних областях з різними назвами, відсут-
ність уніфікованого положення про структурні підрозділів екології та природних 
ресурсів, невідповідність положень цих підрозділів один одному, свідчить про 
відсутність ефективної екологічної політики держави у даній сфері. 

Як зазначено в представленій Концепції, реформування галузі дасть можли-
вість перейти від системи тотального контролю до системи моніторингу та попере-
дження порушень екологічного законодавства., а запуск автоматизованої, відкритої 
системи реєстрів природо користувачів і небезпечних виробництв та впровадження 
он-лайн декларування з дотримання вимог природоохоронного законодавства не 
лише підвищить екологічну відповідальність та контроль, а й унеможливить, будь-
які корупційні прояви [7]. 

Як приклад успішного використання геоінформаційних технологій у природо-
охоронному нагляді, можна було б назвати інтерактивну мапу сміттєзвалищ, ство-
рену Мінприроди для упорядкування і повної інвентаризації наявних в Україні 
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сміттєзвалищ. Проте, під час «круглого столу», який було проведено 25 жовтня 
2016 року на тему: «Проблеми зі сміттям: шляхи вирішення», було зазначено про 
суттєві порушення та недоліки екологічного законодавства у сфері поводження, 
утилізації, переробки та захоронення відходів. Як приклад, було наведено випадок 
із сміттям із Львівської області, яке викидали у Ківерцівському районі та намага-
лись висипати під Колками та на Локачинському полігоні. В тому ж смітті знай-
шли документи Жовківської районної адміністрації (Львівська область) та місцево-
го відділення поліції тощо[10]. Щодо цього інциденту вже розпочали кримінальне 
провадження, але такі ситуації по всій Україні мають масовий характер. 

Отже не достатньо знати про наявність правопорушень в сфері екології, а необ-
хідно мати ефективні і дієві правові механізми попередження, контролю, реагування 
на них та відповідних катастрофічному негативному стану довкілля ефективних 
заходів відповідальності. Зокрема, В. Н. Кудрявцев зазначав, що ефективність впли-
ву права на поведінку громадян і колективів повинна оцінюватись з точки зору того, 
в якій мірі вдалося засобами права забезпечити правомірну поведінку людей, попе-
редити протиправні вчинки, організувати та впорядкувати складну систему суспіль-
них відносин, що є предметом правового регулювання [8, с. 162-163]. 

Принципом оцінки дії будь-якої правової норми виступає не лише її цінність 
та корисність результату, але й фактична величина витрат, пов’язаних з її реаліза-
цією. Розуміння ефективності, як досягнення результату з мінімальними витрата-
ми, за висловлюванням А. С. Пашкова та Л. С. Явича, широко використовується в 
різних галузях суспільного життя [9, с. 45]. Тому немає підстав для того, щоб усу-
вати цей показник і при оцінці ефективності екологічної політики України. Саме 
оптимальне співвідношення ефективності, корисності та економічності дозволяє 
одержати правову норму, яка б найкращим чином відповідала вимогам її створення 
у сучасних умовах екологічної політики України. 
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Заслужений юрист України 

1. Права людини є однією з найважливіших галузей сучасного міжнародного 
права. Вони отримали значний розвиток зі створенням Організацій Об’єднаних 
Націй, під егідою якої була розроблена Загальна декларація прав людини (1948) та 
ціла низка інших міжнародно-правових актів у сфері прав людини.  

2. Однак, у них навіть не згадуються екологічні права, оскільки міжнародна 
спільнота усвідомила наявність і важливість екологічних проблем, а також зв’язок 
між станом довкілля та правами людини, коли основні міжнародно-правові доку-
менти у галузі прав людини були вже прийняті. Усвідомлення актуальності еколо-
гічних проблем почалося у 60-х роках із публікації книги Рейчел Карсон «Мовчаз-
на весна» та алармістських прогнозів Римського клубу. Усвідомлення того, що 
основні права людини, у тому числі, право на життя, залежать від стану довкілля, 
прийшло ще пізніше — в 70–90-х рр. Тоді, а саме у 1965,році виходить перший в 
Україні навчальний посібник «Правова охорона природи Української РСР», а у 
1973 монографія «Відповідальність за порушення законодавства про охорону при-
роди» професора Н.І.Титової. 

3. Людство усвідомило взаємозв’язок між реалізацією прав людини та станом 
довкілля лише після виникнення серйозних екологічних проблем. Вперше його 
було визнано на Стокгольмській конференції з оточуючого людину навколишнього 
середовища 1972 р. У преамбулі Стокгольмської декларації зазначено, шо як при-
родне, так і створене людиною навколишнє середовище мають вирішальне значен-
ня для добробуту і реалізації основних прав людини, включаючи і�і� право на 
життя. Наслідком цього стало виникнення і закріплення права людини на сприят-
ливе навколишнє сердовище. 

4. Стокгольмська декларація справила великий вплив на розвиток екологічних 
прав людини як у міжнародному, так і в національному праві. Практично усі кон-
ституції держав, прийняті або переглянуті після 1972, закріплюють право людини 
на сприятливе навколишнє середовище. Так, у ст. 50 Конституції України підкрес-
лено, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшко-
дування завданої порушенням цього права шкоди. 

5. Закріплення права на сприятливе навколишнє середовище у міжнародному 
праві супроводжувалось багатьма труднощами. Це питання й досі є дискусійним. З 
1972 р. було прийнято кілька важливих міжнародно-правових документів, у яких 
дістали відображення питання, пов’язані з екологічними правами людини. Особли-
во важливою є Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку 
1992 р. (Декларація Ріо), що вперше в історії людства ввела принцип сталого роз-
витку. Зазначений документ було прийнято через 20 років після проведення Сток-
гольмської конференції. Він був покликаний, з одного боку, розвинути положення 
Стокгольмської декларації, а з другого — відобразити новий підхід до охорони 
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навколишнього середовища загалом та екологічних прав людини зокрема. Прин-
цип 1 Декларації Ріо проголошує, що людина є центральною ланкою в діяльності 
по забезпеченню сталого розвитку. Згідно з ним усі люди мають право жити в доб-
рому здоров’ї та плідно працювати в гармонії з природою.  

6. Поряд з проголошенням права кожної людини на сприятливе навколишнє 
середовище у міжнародних актах універсального характеру процес його закріплен-
ня відбувається і на регіональному рівні, де особливі здобутки має європейський 
регіон. Як відомо, європейська система прав людини грунтується на Європейській 
конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Хоч цей документ не 
містить екологічних прав, це не означає, що їх ефективний захист неможливий у 
Європейському суді з прав людини. Практика цього органу дає класичні приклади 
справ, під час розгляду яких забруднення навколишнього середовища було визнане 
причиною порушення основних прав людини. При цьому наголошувалось на 
зв’язку між довкіллям та правом на повагу до приватного і сімейного життя та до 
житла. Так, у своїй найбільш відомій (з точки зору питань, що стосуються навко-
лишнього середовища) справі Лопес Остра проти Іспанії Європейський суд з прав 
людини зауважив, що значне забруднення довкілля може вплинути на добробут 
громадян і унеможливити користування ними своїм житлом настільки, що це нега-
тивно позначиться на їх приватному і сімейному житті, не загрожуючи однак знач-
ним чином їх здоров’ю.  

7. У теоретичному аспекті вперше проблема визнання екологічних прав як 
оновоположних прав людини була здійснена професором С.М. Кравченко — найу-
спішнішою ученицею професора Н.І.Титової у її монографії «Розвиток екологічних 
прав людини у міжнародному праві». 

8. Усі перелічені вище міжнародно-правові акти сприяли розробленню у рам-
ках процесу «Довкілля для Європи» ЄЕК ООН Керівних принципів забезпечення 
доступу до екологічної інформації та участі громадськості у прийнятті рішень з 
питань, що стосуються навколишнього середовища, які розвинули принцип 10 
Декларації Ріо і були схвалені на III Конференції міністрів охорони навколишнього 
середовища, яка відбулася у Софії в 1995 р. За ініціативою Комітету екологічної 
політики ЄЕК ООН було створена робоча група, членом якої була професор 
С.М.Кравченко. Результатом роботи стала підготовка та підписання представника-
ми 40 європейських країн в Оргусі (Данія) у 1998 р. Конвенції про доступ до інфо-
рмації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля (Оргуська Конвенція). 

9. В Оргуській Конвенції, стороною якої є Україна, визнається, що адекватна 
охорона довкілля важлива для добробуту людини, дотримання основних прав лю-
дини, включаючи саме право на життя. Кожна людина має право жити в довкіллі, 
сприятливому для її здоров'я та добробуту, а також зобов'язана як індивідуально, 
так і спільно з іншими людьми захищати і покращувати довкілля на благо ниніш-
нього та майбутніх поколінь. Для забезпечення можливості відстоювати це право 
та виконувати цей обов'язок, громадськість повинна мати доступ до інформації, 
право брати участь у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, 
які стосуються довкілля. Дієві судочинні механізми мають бути доступними для 
громадськості з метою забезпечення захисту її інтересів і дотримання законності, в 
тому числі з питань, що стосуються довкілля. 

10. У формуванні механізмів захисту екологічних прав людини надзвичайно 
важливою є практика Європейського Суду з Прав Людини (ЄСПЛ). Серед най-
більш відомих справ: Лопес Остра ін. Іспанії (ЄСПЛ 29.12.1994), Гуерра проти 
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Італії (ЄСПЛ 19.02.1998), Хаттон та ін. проти. Великобританії (ЄСПЛ 02.10.2001/ 
08.07.2003), Кіртатос проти Греції (ЄСПЛ 22.05.2003), Фадєєва проти Росії (ЄСПЛ 
09.06.2005), Ледяева та ін. проти Росії (ЄСПЛ 26.10.2006), Таскин та ін. проти Ту-
реччини (ЄСПЛ 10.10.2004), Очкан та ін. проти Туреччини (ЄСПЛ 28.03.2006), 
Джіакомеллі проти Італії (ЄСПЛ 12.11.2006), Морено Гомес проти. Іспанії (ЄКПЛ 
16.11.2004), Дубецька та ін. проти України (ЄСПЛ 11.02.2011).  

11. У межах роботи Цільової групи з доступу до правосуддя, створеної в рам-
ках Оргуської конвенції, було проведено ряд досліджень з питання доступу до пра-
восуддя в регіоні країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА). У 
результаті аналізу законодавства цих країн (в т.ч., України) було виявлено загальні 
для всіх країн проблеми забезпечення доступу громадськості до правосуддя з пи-
тань, що стосуються довкілля, серед яких: 

– «Вузька» процесуальна правоздатність громадськості (особливо у контексті 
можливостей оскарження громадськістю у судовому порядку порушень природо-
охоронного законодавства та звернень з позовами на захист інтересів необмежено-
го кола осіб);  

– Недотримання термінів розгляду справ, тривалий розгляд справ;  
– Значні судові витрати (мито у майнових позовах, оплата експертизи та екс-

пертних послуг, оплата правової допомоги);  
– Відсутність можливості отримати кваліфіковану правову та експертну допомогу;  
– Застосування при винесенні судових рішень принципу «платить той, хто 

програв» (в т.ч. відшкодування збитків, завданих відповідачу, у зв'язку з викорис-
танням судової заборони);  

– Недостатня обізнаність суддів про законодавство в галузі охорони довкілля (особ-
ливо міжнародних угод) та про права громадян та неурядових організацій у цій сфері. 

12. Захист екологічних прав громадян у нашій правовій системі на став про-
блемою першочергової важливості. Для привернення уваги до цієї проблеми та 
усунення недостатньох обізнаності суддів у цій сфері МБФ «Екологія-Право-
Людина» спільно за проектом USAID «Справедливе правосуддя» та Національною 
школою суддів України розробли навчальний курс для суддів «Охорона довкілля 
та права людини». 

13. Метою курсу визначено: 
– підвищення рівня усвідомлення суддями та працівниками суддівського апа-

рату важливості захисту довкілля та екологічних прав громадян та безпосереднього 
зв’язку екологічних прав з базовим правом людини – правом на життя;  

– покращення практичних навичок суддів у застосуванні норм екологічного 
законодавства у судових процесах;  

– створення передумов для усунення бар’єрів у доступі до правосуддя у сфері 
захисту довкілля та екологічних прав людини. 

14. Після навчання суддів-тренерів Національної школи суддів України за 
їхньою участю було проведено інтерактивні тернінги з курсу «Охорона довкілля 
та права людини» у чотирьох регіональних відділеннях НШСУ. Ці тренінги 
сприяють тому, що найбільш активні судді-тренери НШСУ усвідомили важли-
вість проблеми захисту екологічних прав громадян як основоположних прав лю-
дини, участі громадськості у цьому процесі. Результатом стало ухвалення низки 
судових рішень на підставі Оргуської онвенції про доступ до інформації, участь 
громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля, а відтак з’явився позитивний судовий прецедент у сфері 
захисту екологічних прав людини. 
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ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ҐРУНТІВ  

Гавриш Наталя Степанівна 
кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права 
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м. Одеса, Україна 

Питання цивільно-правової відповідальності у сфері охорони навколишнього 
середовища піддавались дослідженню у вітчизняній правовій літературі. У резуль-
таті досліджень зроблено висновок: точний розрахунок всіх заподіяних збитків 
являє собою складний процес, який виходить за межі застосування цивільно-
правових норм. З врахуванням теперішніх особливостей стосовно до деяких при-
родних ресурсів розроблені спеціальні методики розрахунку шкоди, заподіяної 
порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища. Їх мета – 
полегшити на практиці розрахунок розміру стягнень. 

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам здійснюють ор-
гани виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні 
особи, які використовують земельні ділянки, а також органи виконавчої влади, 
органи місцевого самоврядування, громадяни та юридичні особи, діяльність яких 
обмежує права власників і землекористувачів або погіршує якість земель, розташо-
ваних у зоні їх впливу, в тому числі внаслідок хімічного і радіоактивного забруд-
нення території, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами і 
стічними водами. 

Як коментують А. М. Мірошниченко та Р. І. Марусенко, дана норма самостій-
ного правового значення не має, оскільки в казуїстичній формі відтворює загальне 
правило цивільного законодавства – шкода (збитки) підлягає відшкодуванню «осо-
бою, яка її завдала» (ч. 1 ст. 1166 ЦК України) [1, с. 355]. 

Л. О. Мельник вказує, що для розрахунку збитків застосовується калькуляцій-
ний, таксовий і соціально-аліментний способи [2, с. 115]. 

Методика розрахунку збитків з використанням калькуляційного способу пе-
редбачена у постанові Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. № 1279 «Про 
розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського виробництва, які 
підлягають відшкодуванню» [3]. 

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва вичислю-
ються ч. 1 ст. 207 Земельного кодексу України як втрати сільськогосподарських 
угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у земле-
користуванні та погіршенням якості земель. Звертає на себе увагу нечіткість дано-
го визначення, відсутність вирішення питання про відмежування «втрат» від збит-
ків. Варто наголосити, що втрати сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва не мають нічого спільного зі збитками землевласників та землекорис-
тувачів і, на відміну від останніх, відшкодовуються до відповідних бюджетів та 
мають чітко визначене призначення. 

Застосування методик не завжди забезпечує реалізацію принципу повного від-
шкодування шкоди, так як вони розраховують орієнтувальний розмір збитку, а не по-
вний. Так, наприклад, втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені вилу-
ченням сільськогосподарських угідь для використання їх у цілях, не пов’язаних із ве-
денням сільського господарства, визначаються на основі нормативів цих втрат. 
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Цивільне законодавство не має терміна «втрати». Тому, на думку Н. І. Титової, 
його можна вважати специфічним для матеріальної відповідальності. Втрати сіль-
ськогосподарського та лісогосподарського виробництва, за земельним законодав-
ством, компенсуються незалежно від відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам. Тут мова йде про більш повне відшкодування не лише збитків 
у зв’язку з втратою певних об’єктів, що були на поверхні землі на час вилучення 
цих площ, а й включає в себе і ту непокриту компенсуванням цих об’єктів шкоду, 
яка пов’язана з тим, що в майбутньому ці землі на довгий час чи постійно не бу-
дуть використовуватись у сільському господарстві. Можна говорити, що в такий 
спосіб законодавець поставив під посилену охорону саме землі сільськогосподар-
ського призначення [4, с. 32]. 

Відшкодування втрат може бути різновидом позитивної відповідальності (відпо-
відальності за правомірні дії). На думку І. Ф. Панкратова, плата за нормативне або 
наднормативне забруднення не пов’язана з екологічним правопорушенням, так як таке 
забруднення є ліцензованим і не вважається порушенням. Питання про вину заподію-
вача шкоди не виникає, а тому плата стягується у безспірному, безакцептному поряд-
ку, без рішення суду або господарського суду. Тому можна констатувати, що відшко-
дування втрат істотно відрізняється від цивільної відповідальності [5, с. 122]. 

Відношення екологів-правників до таксового способу відшкодування шкоди є 
різноманітним. Так, ще в 70-ті рр. ХХ ст. проф. Н. І. Титова висловлювала необ-
хідність застосування матеріальної відповідальності за порушення законодавства 
про охорону ґрунтів [4, с. 34]. Потім у 80-ті р. минулого століття проф. В. В. Пет-
ров говорив про визнання таксової відповідальності як самостійної правової кате-
горії. На думку вченого даний вид майнового впливу представляє собою самостій-
ний вид відповідальності за природоресурсовим законодавством, яка на відміну від 
цивільно-правової відповідальності регулюється спеціальними нормативними ак-
тами [6, с. 154]. 

Специфіка правоохоронних правовідносин зумовлює наявність спеціальних 
кодифікованих норм матеріальної відповідальності за порушення законодавства. 
Такси за своєю юридичною природою слугують специфічними майново-правовими 
санкціями, головна функція яких – компенсація шкоди, завданої неправомірним 
використанням природних об’єктів. Обсяги такс залежать від розміру завданої 
шкоди. Однак, на відміну від санкцій цивільно-правової відповідальності, яка по-
лягає передусім у відшкодуванні збитків у натуральному вигляді і лише у випадку 
неможливості цього – у грошовій компенсації, такси є заздалегідь нарахованими і 
зафіксованими у твердій грошовій сумі розміру шкоди. Цим вони нагадують 
штраф як засіб адміністративного впливу. До складу такс належить такий компо-
нент, як затрати на відновлення природних об’єктів, причому навіть у тих випад-
ках, коли компенсація збитків практично неможлива внаслідок незворотності де-
яких природних процесів [7, с. 40]. 

Незважаючи на наявність елементів штрафу в таксах збитку, вони не можуть 
бути ототожнені зі штрафами як заходом адміністративного впливу, оскільки, на 
відміну від такс, штраф накладають незалежно від того, чи заподіяна правопоруш-
ником шкода. При цьому розмір штрафу не збігається з величиною заподіяної 
шкоди. Окрім цього, виплата штрафу не звільняє від відшкодування збитків, а стя-
гнення суми, нарахованої відповідно до такс, повністю відшкодовує їх. Стягують 
суму збитків за таксами у судовому, а штрафу – в адміністративному порядку. 

Розвиток системи таки зумовив те, що деякі правники як особливий і само-
стійний вид юридичної відповідальності виділили матеріальну відповідальність за 
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природоохоронним законодавством, яка відрізняються від цивільно-правової від-
повідальності. Відповідальність за природоохоронним законодавством – це відпо-
відальність за таксами. Якщо таких немає, то шкоду, задіяну екологічним правопо-
рушенням, повертають у порядку цивільно-правової відповідальності [8, с. 190]. 

Як зазначає О. С. Колбасов, такса охоплює конкретизований усереднений ви-
раз розрахункової суми шкоди, заподіяної природним об'єктам [9, с. 54]. На думку 
В. В. Петрова, такса є умовною одиницею вирахування завданої шкоди [6, с. 154]. 
Оцінка екологічної шкоди базується на ідеї вартісної оцінки природних об'єктів. 
Джерелом її становлення є такси. Тому більш точно можна говорити про таксову 
вартість природних ресурсів. Такса є умовною розрахунковою одиницею, своєрід-
ним тарифом, який застосовують з метою врахування шкоди, заподіяної природ-
ним об'єктам. 

У сучасних умовах такси залишаються одним з джерел визначення в еколо-
гічних категоріях екологічної шкоди стосовно тих природних об'єктів, щодо 
яких, можливо, це зробити (ліс, ґрунти, трави, деякі тварини тощо). Тому засто-
сування їх для вирахування розміру шкоди в цьому випадку повністю обґрунто-
ване [10, с. 289]. 

Такси були б досконалим інструментом взяття до уваги екологічної шкоди у 
вартісному вираженні, коли б рівень ціни на природні багатства відповідав не лише 
затратам на їх відтворення, але й втратам, котрих зазнає суспільство через появу 
несприятливих чинників, зумовлених екологічними порушеннями. Як у законодав-
чих, так і у підзаконних актах закріплено лише обов'язки винних відшкодувати 
збитки, але не визначено конкретного порядку обчислення їх розміру. 
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м. Івано-Франківськ, Україна 

Жертвамизбройних протистоянь можуть бути не лише військові та цивіль-
не населення, але й вся екосистема конфліктної території. Збитки, завдані до-
вкіллю Донецької та Луганської областей в зоні АТО,ще наприкінці 2014 року 
оцінювалися в мільярди гривень. Проблеми екології на територіях збройних 
протистояньчасто носять глобальний характер, і тому повинні вирішуватисяв 
умовах широкомасштабного міжнародного співробітництва. 21 вересня 2014 
року Міжнародна благодійна організація «Екологія – Право – Людина» та Все-
світній альянс з екологічного права на міжнародному симпозіумі «Права люди-
ни та довкілля у новій Україні: на честь проф. Світлани Кравченко», що прой-
шов у Львові, звернулися із закликом до світової спільноти юристів-екологів 
зробити усе можливе для припинення воєнної агресії на Сході України та зупи-
нення руйнування довкілля у зоні воєнних дій.  

Історично норми, на підставі яких здійснюється міжнароднаохорона довкілля в 
період бойових дій, формувалися в рамках гуманітарного права (далі – МГП), де 
довкілля розглядається у якості цивільного об’єкта. Проте досвід останніх десяти-
літь показав недостатню ефективність охорони навколишнього середовища норма-
ми цієї галузі. Зокрема, навіть у результаті бомбардування військами НАТО коли-
шньої Югославії, у суді не було доведено завдання масштабної, довгострокової та 
серйозної шкоди довкіллю постраждалих територій, тобто не виявлено порушення 
Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що сто-
сується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Тривожним фактором у 
питаннях захисту навколишнього середовища в період бойових дій нормами МГП 
також є відсутність динаміки та явне відставання правового регулювання від роз-
витку воєнної справи. У зв’язку з цим,сучасні наукові дослідження спрямовані на 
пошук додаткових механізмів охорони довкілля в зоні збройних конфліктів. На 
думку більшості зарубіжних експертів, міжнародно-правова охорона довкілля те-
риторій збройних протистояньна сьогодні, окрім МГП, забезпечується також нор-
мами інших галузей міжнародного права, серед яких – міжнародне право прав лю-
дини (далі – МППЛ). 

Так, на думку Т. Сміт, за допомогою норм МППЛ можна було бизаповнити 
прогалини в МГПдля забезпечення більш ефективного захисту навколишнього 
середовища в зв’язку зі збройними конфліктами. [1, с. 174]. МППЛ містить чимало 
норм, які забезпечують основні права людини. Ряд з них безпосередньо пов’язані зі 
станом навколишнього середовища та використанням природних ресурсів. Мож-
ливість судового захисту таких прав в міжнародних інстанціях, на думку експертів 
ЮНЕП, створює додаткові можливості для охорони довкілля в період збройних 
конфліктів [2, c. 5]. 

Одним з ключових міжнародних документів в цій галузі є Загальна декларація 
прав людини (1948). Декларація є актом «м’якого» права та безпосередніх норм, 
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які би стосувалися права на безпечне довкілля, не містить. Проте життя і здоров’я 
людини, як частини живої природи, перебуває у прямій залежності від стану сере-
довища її перебування. Тому закріплені Декларацією права на життя та сприятливі 
для життя умови вважаються такими, що безпосередньо пов’язані з правом на без-
печне для життя і здоров’я довкілля. Право людини на життя закріплюється ще 
рядом міжнародних та регіональних договорів, зокрема, Міжнародним пактом про 
громадянські та політичні права (1966) та Конвенцією про захист прав людини та 
основних свобод (1950). Європейський суд з прав людини у своїй практиці також 
йде шляхом визнання положення, що безпека життя і здоров'я може залежати від 
стану навколишнього середовища (справи L.S.B проти Сполученого Королівства 
(1998), Öneryildiz проти Туреччини (2004) тощо). 

Варто також згадати про ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські (особис-
ті) та політичні права, де сказано: «Всі народи для досягнення своїх цілей можуть 
вільно розпоряджатися своїми природними багатствами і ресурсами без шкоди для 
будь-яких зобов’язань, що випливають з міжнародного економічного співробітни-
цтва, заснованого на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден 
народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існуван-
ня». Оскільки життя кожної людини залежить від природних ресурсів і навколиш-
нього середовища, стаття 1 встановлює чіткий зв'язок між людськими правами і 
охороною природних ресурсів, необхідних для виживання народу. 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966) за-
кріплює право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, що 
включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов 
життя (ст. 11) та право кожної людини на найвищий досяжний рівень фізичного 
і психічного здоров'я (ст. 12). У Загальних коментарях Комітету з економічних, 
соціальних і культурних прав неодноразово звертається увага на важливу роль, 
яку відіграєдовкілля для забезпечення достатнього життєвого рівня людини та 
її сім’ї, а також для її здоров’я, стверджуючи, що у статтях 11 і 12 мова йде 
також про доступ до «здорового навколишнього середовища». Реалізація цих 
прав передбачає, зокрема, попередження і зниження рівня впливу на населення 
шкідливих речовин, таких, як радіація і шкідливі хімічні речовини або інші 
шкідливі умови навколишнього середовища, які прямо чи опосередковано 
впливають на здоров'я людини, доступ до безпечної питної води та продуктів 
харчування (Загальний коментар № 12; Загальний коментар № 14; Загальний 
коментар № 15 [3]). Безсумнівно, що внаслідок бойових дій ці права завжди 
будуть більшою чи меншою мірою порушені – через забруднення атмосфери, 
водних та земельних ресурсів. 

Водночас, все ще дискусійним залишаються ряд питань щодо можливості 
застосування МППЛ в якості інструменту захисту довкілля в зоні бойових дій. 
Перше з них стосується ймовірності визнання тої чи іншої держави винною у 
порушенні прав людини, якщо відповідне правопорушення було вчинене поза її 
офіційними кордонами. На думку А.Дж. Лоетса, низка рішень Європейського 
суду доводять, що держави зобов’язані поважати права людини навіть за межа-
ми своїх власних територій. В якості прикладу дослідник називає справу Кіпр 
проти Туреччини, у якій судом було визнано порушення права на життя турець-
кими солдатами під час окупації Північного Кіпру. Аналогічної точки зору до-
держується представник української доктрини міжнародного права А. Л. Федо-
рова. Аналізуючи ряд справ, дослідниця відзначає, що відповідальність будь-
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якої держави, на думку Європейського суду, може виникнути і тоді, коли ця 
держава в результаті військових дій - законних або незаконних – здійснює кон-
троль над певним районом за межами власної території [5]. У контексті війни, 
де бойові дії часто відбуваються за межами території однієї воюючої сторони, 
цеозначає, що порушення прав людини шляхом погіршення стану навколиш-
нього середовища певною державою може бути здійснено навіть за межами 
власної територіальної юрисдикції. Тому,як зауважує А.Дж. Лоетс,захист права 
на життя передбачає не лише заборонубезпосередньо заподіювати шкоду циві-
льним особам, алей створювати умови навколишнього середовища, які несуть в 
собі шкоду для здоров'я [4, c. 32]. 

Окрім зазначеного, досі відкритим залишається питання, в якій мірі МППЛ, як 
право «мирного часу», може застосовуватися в час війни. У доктрині превалює 
думка, що під час бойових дій його норми витісняються МГП, оскільки останнє 
безпосередньо призначене для регулювання суспільних відносин в умовах зброй-
ного конфлікту. При наявності розбіжностей між цими галузями, норми МГП ма-
ють пріоритет. Окрім цього, на сьогодні більшість справ у міжнародних судових 
інстанціях стосуються порушення прав людини внаслідок промислових, а не війсь-
кових забруднень. Тому питання, який вкладв захист природи від наслідків бойо-
вих дій може внести «екологізація» існуючих прав людини очікує подальших нау-
кових досліджень [2, c. 35-36]. 

Таким чином, МППЛ володіє значним потенціалом для подолання ключових 
недоліків МГП в питаннях захисту довкілля. З часом ця галузь може стати надій-
ним інструментом охорони екосистеми конфліктних зон від надмірних руйнувань. 
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У другій половині XX ст. постало питання про перспективу збереження людс-
тва на планеті у зв’язку з глобальною екологічною кризою. Підкреслюючи необ-
хідність пошуку прийнятного балансу у відносинах між суспільством і навколиш-
нім природним середовищем, ряд науковців виступили з парадигмою біоцентриз-
му, одне з найважливіших положень якого полягає у тому, що потреби людини 
повинні бути задоволені лише настільки, наскільки вони не зачіпають рівновагу в 
біосфері [3, c. 182]. 

Усунення екологічних загроз вимагає консолідації дій усього світового співто-
вариства, розробки і прийняття міжнародних правових актів, спрямованих на за-
безпечення сприятливого навколишнього середовища при наростаючих темпах 
експлуатації природних ресурсів, посиленні техногенного впливу на довкілля. 
Принципи, на яких повинні базуватися відносини суспільства і природи, вперше 
були сформульовані у 1987 р. в Концепції сталого розвитку. Сталий розвиток 
(sustainable development) – розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, 
але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні 
потреби [2, c. 12]. 

Концепція сталого розвитку отримала подальше вдосконалення у документах 
Міжнародної конференції по навколишньому середовищу і розвитку, що відбулася 
в Ріо-де-Жанейро у 1992 р., на якій прийнято історичне рішення про зміну курсу 
світового розвитку, обумовлене катастрофічною екологічною ситуацією. На Кон-
ференції була прийнята Світова програма дій «Порядок денний на ХХІ ст.», що 
визначила основні засади концепції сталого розвитку, принципи якої («Цілі розви-
тку тисячоліття») завтерджені на Самміті Тисячоліття ООН у 2000 р. і висвітлені у 
Декларації Тисячоліття ООН. 

У «Цілях розвитку тисячоліття» сталий розвиток визначається як поліпшення 
якості життя людей у межах збалансованих екосистем. При цьому навколишнє 
природне середовище розглядається не як джерело ресурсів, а як фундамент життя. 
Перехід на стратегію сталого розвитку означає поступове забезпечення цілеспря-
мованої самоорганізації суспільства в економічній, соціальній та екологічній сфе-
рах, тобто суспільний розвиток повинен характеризуватися економічною ефектив-
ністю, екологічною безпекою та соціальною справедливістю [2, c. 14]. 

25 вересня 2015 р. держави-члени ООН одноголосно прийняли новий Порядок 
денний – сміливу глобальну програму із забезпечення сталого майбутнього до 2030 
року. На заміну Цілям розвитку тисячоліття розроблені нові 17 принципів сталого 
розвитку («Цілі сталого розвитку») щодо забезпечення збалансованості всіх трьох 
компонентів: економічного, соціального та екологічного. У Порядку денному ООН 
оголошено про готовність зберегти планету від деградації, насамперед за допомогою 
впровадження раціональних моделей споживання і виробництва, раціонального ви-
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користання природних ресурсів й вжиття невідкладних заходів у боротьбі із екологі-
чною кризою. Серед принципів сталого розвитку визначено: відновлення екосистем; 
забезпечення збереження і раціонального використання природних ресурсів, стійких 
моделей їх споживання; зупинення процесу втрати біорізноманіття тощо. 

На виконання Порядку денного ООН практично в усіх країнах світу розроблені 
стратегії, програми, плани переходу до сталого розвитку. В Україні також прийнято 
низку нормативно-правових актів цього напряму, зокрема: Комплексну програму 
реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі ста-
лого розвитку, Концепцію стійкого розвитку України та інші. Вагомим нормативно-
правовим актом щодо забезпечення реалізації принципів сталого розвитку у сфері 
природокористування є Концепція національної екологічної політики України на 
період до 2020 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жов-
тня 2007 р. № 880-р. Прийняття цього документу обумовлене необхідністю впрова-
дження екологічно збалансованої системи природокористування [1, c. 15]. 

Однак цього виявилось недостатньо. Для усунення негативних проявів еколо-
гічної кризи у використанні природних ресурсів постає негайна потреба у перегля-
ді існуючої системи природокористування, яка б ґрунтувалась на досягненні комп-
ромісу між економічними, екологічними та соціальними потребами суспільства і 
базувалась на принципах сталості. 
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У сучасних умовах розвитку новітніх технологій, а також сфер їх застосування 
актуальність питання біологічної і генетичної безпеки держави набирає все більшої 
актуальності. Проблеми біологічної і генетичної безпеки, біотероризму у світі нині 
вийшли на провідне місце загальної безпеки багатьох держав у зв’язку із загост-
ренням як політичної, так і економічної ситуацій. Безконтрольне та необґрунтоване 
використання сучасних біотехнологій і продуктів, які отримані з її використанням, 
може також призвести до непрогнозованих ситуацій [1, 10]. 

«Монсанто» – це американська транснаціональна компанія, світовий лідер по 
біотехнологічним рослинам. «Монсанто» презентує себе, як сільськогосподарська 
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компанія, метою якої є допомога маленьким фермерам і на своєму сайті зазначає 
буквально наступне: «Мільярди людей залежать від того, що роблять фермери. І 
ще мільярди будуть залежати. За найближчі кілька десятиліть фермери повинні 
будуть виростити стільки ж продовольства, скільки вони виростили за минулі 10 
000 років сукупно» [2]. 

Основна продукція «Монсанто» – це генетично модифіковані насіння кукуру-
дзи, сої, бавовни, а також найпоширеніший у світі гербіцид «Roundup». Заснована 
Джоном Френсісом Куїнн в 1901 році, як чисто хімічна компанія, «Монсанто» за 
останні сто років еволюціонувала в концерн, який спеціалізується на високих тех-
нологіях в галузі сільського господарства. Компанія розпочинала свою діяльність 
із виробництва сахарину для «Кока Коли» та решти інгредієнтів необхідних для її 
виробництва. Потім зайнялася виробництвом ліків (аспірин (саліцилова кислота)) і 
гуми. У березні 2005 року «Монсанто» придбала найбільшу насінницьку компанію 
«Семініс», що спеціалізується на виробництві насіння та овочів і фруктів. 

«Монсанто» є такою сільськогосподарською моделлю, яка відповідальна як 
мінімум за одну третину всесвітніх антропогенних викидів парникових газів. Вона 
також призводить до виснаження ґрунтових та водних ресурсів, зниження і втрати 
біологічного різноманіття, розорення мільйонів фермерів по всьому світу. Ця мо-
дель загрожує продовольчій безпеці і суверенітетові багатьох країн. Вона патентує 
насіння, що призводить до створення монокультур, і втручання до багатьох сфер 
життєдіяльності суспільства. 

Ринок ГМО на сьогодні розділений між чотирма транснаціональними корпо-
раціями («Monsanto», «Du Pont-Pioneer», «Syngenta», «Bayer»). Американська ком-
панія «Монсанто» лідирує у даному секторі: вона продає більше ніж 90% від зага-
льної кількості насіння ГМО на світовому ринку. Вона є виробником сумнозвісно 
відомої хімічної зброї, яку використовували під час війни у В’єтнамі, PCB (полі-
хлоринових біфенілів), а також «Posilac» – гормону росту для молочних корів, че-
рез шкідливого впливу якого його заборонили у Єврорпі та Канаді. У США, угода 
між «Монсанто» та владою, сприяла впровадженню ГМО без проведення екологіч-
ної експертизи, без введення відповідного маркування для споживачів [3, 6]. 

Відповідно до Закону України «Про державну систему біобезпеки при ство-
ренні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 
організмів» від 31.05.2007 р., ГМО – це будь-який організм, у якому генетичний 
матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не від-
буваються у природних умовах [4]. Насправді, нешкідливість ГМО ніколи не було 
доведено. Наприклад, у 2007 р. було реалізовано дослідження у Франції незалеж-
ними науковим комітетом – CRII-GEN (Comité de recherche et d’information 
indépendante sur le génie génétique), яке показало, що пацюки помирали за 90 днів, 
вживаючи кукурудзу MON863, з аномаліями в печінці, легенях і крові, що є озна-
ками токсичності [5]. 

Було виявлено багато фальсифікацій, підміни, підтасовки досліджень про не-
гативний вплив продукції компанії «Монсанто» на людей. Проблема безпеки 
трансгенних рослин є предметом великої дискусії за участю багатьох сторін, вклю-
чаючи вчених, урядові комісії та неурядові організації (наприклад, «Greenpeace»). 

У зв’язку з цим, люди всього світу об’єдналися проти транснаціональної кор-
порації, і створили акцію протесту, яка називається «Трибунал Монсанто». Проект 
створився на основі того, що громадські акції – єдина можливість боротися заради 
того, щоб принаймні отримати компенсацію жертвам, які сумніваються, чи витра-
чати час та гроші на завідомо програний судовий процес. Адже «Монсанто» вда-
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ється до різноманітних систематичних прихованих стратегій: лобіювання держав-
них структур, брехня і корупція, фінансування фальшивих наукових досліджень, 
тиск на незалежних вчених, маніпулювання пресою і т.д. Зазвичай, коли компанія 
виступає відповідачем у суді, вона займає «дружелюбну» позицію, щоб уникнути 
негативної для неї судової практики. Одним із завдань, акцій протесту – це внести 
зміни у Римський Статут, доповнивши новим злочином – екоцид, та боротися не 
тільки проти «Монсанто», а й проти інших екологічно небезпечних транснаціона-
льних корпорацій [6]. 

Було організовано неформальний громадський суд проти «Монсанто» за учас-
тю п’ятьох професійних міжнародних суддів, який відбувся 14-16 жовтня 2016 році 
у Гаазі. Мексиканський бджоляр, фермери із Бангладешу, Франції, Аргентини, 
Буркіна-Фасо та інших держав були свідками, які разом із науковцями та адвока-
тами виступили проти монополізованого насіння, отруєних тварин, ГМО, пестици-
дів, зруйнованих врожаїв, хворих дітей і т.д. Представники «Монсанто» не 
з’явилися, опублікувавши відкритого листа: «Ця вистава – це маскарад організова-
ний IFOAM (International Foundation for Organic Agriculture) – інстанція, яка очо-
лює біологічні сільськогосподарські організації та їхніх партнерів, таких як 
Navdanya, а також інші, які повністю протистоять сучасному сільському господар-
ству. Ми не візьмемо участі у цьому судовому процесі» [7]. 

Жодний юридичний засіб на сьогодні не дає змоги притягнути до криміналь-
ної відповідальності компанію та її керівників, які відповідальні за злочини проти 
здоров’я людства і збереження біологічного різноманіття. Історія «Монсанто» є 
прикладом безкарності транснаціональних корпорацій і їх лідерів, які сприяють 
порушенню клімату та біосфери, і цим ставлять під загрозу безпеку планети. 

«Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взаємопов’язані і нероз-
дільні», зазначається у Принципі 25 Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколиш-
нього середовища та розвитку [8]. Та коли ринок ГМО, насіння, пестицидів, хіміч-
ної зброї, знаходиться у руках монополій, то варто задуматися і про майбутнє сві-
ту, і про навколишнє середовище, і про людство загалом. Недарма, Вандана Шіва, 
індійська активістка-еколог і філософ називає діяльність «Монсанто» - «харчовим 
тоталітарізмом». 

«Трибунал Монсанто» - це спосіб показати громадськості реальний вплив 
«Монсанто» на навколишнє середовище, сприяти визнанню екоциду злочином у 
міжнародному праві. 
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На сучасному етапі розвитку екологічного законодавства України в еколого-
правовій доктрині не вщухає інтерес до питання про періодизацію його становлен-
ня та формування, адже дослідження поняття сучасного екологічного законодавст-
ва неможливе без всебічного аналізу його еволюційних процесів. Українське еко-
логічне законодавство формувалося поступово: воно пройшло довгий та складний 
шлях еволюційного процесу. Аналіз нормативно-правових актів, які регулювали 
суспільні відносини у сфері взаємозв’язку «суспільство – природа» дав можливість 
зробити висновок, що зміни у змісті, обсязі, акцентах поняття «охорона природи» 
позначились і на формуванні предмета, системи, структури екологічного законо-
давства, а тому вплинули на розвиток цього законодавства. Екологічне законодав-
ство з початку свого становлення та до сьогоднішніх днів пройшло у своєму розви-
тку декілька етапів. При цьому під екологічним законодавством ми умовно розумі-
ємо не лише сучасне його поняття, а і його генетичні підвалини, які виражались у 
природоохоронному та природоресурсному законодавстві (ідеться про законодав-
ство УРСР, а згодом про законодавство України як незалежної держави). 

Періодизація національного екологічного законодавства умовно може охоп-
лювати п’ять етапів, які найбільш реально відображають поступове його станов-
лення, формування та розвиток і які пов’язуються зі змінами у відповідній сфері 
суспільних відносин та визначають істотні відмінності змісту й скерованості еко-
логічного законодавства УРСР в межах СРСР та України як суверенної держави, а 
саме: 1) виникнення екологічних норм у межах земельного та певною мірою в но-
рмативно-правових актах іншого галузевого (надрового, водного, лісового тощо) 
законодавства УРСР (1917–1960 рр.); 2) формування природоохоронного законо-
давства як окремої галузі законодавства УРСР (1960–1968 рр.); 3) розвиток еколо-
гічних норм у змісті природоресурсних галузей законодавства УРСР (1968–
1990 рр.); 4) вихід за межі природоресурсових галузей та формування комплексної 
галузі екологічного законодавства України (початок 1991 р. – 1996 р.); 5) сучасний 
етап розвитку національного екологічного законодавства з оновленою власною 
системою у зв’язку з радикальними змінами та прийняттям Конституції України 
(1996 р. – сучасність). 
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Зазначений поділ процесу становлення та розвитку екологічного законодавства 
нашої країни за зазначеними періодами відіграє важливу роль у з’ясуванні особливо-
стей цього законодавства на кожному з етапів та їхнього впливу на сучасне поняття 
екологічного законодавства як системи; у виявленні впливу на зміст цього законо-
давства змін у сфері взаємодії суспільства та природи; у визначенні особливостей і 
перспектив розвитку сучасного екологічного законодавства; у дослідженні ґенези 
формування наукових концепцій, тенденцій розвитку цієї галузі законодавства тощо. 

Визначення першим етапом період виникнення окремих екологічних норм у 
межах земельного та певною мірою інших галузях законодавства є не випадковим, 
оскільки екологічне законодавство генетично пов’язано із земельним законодавст-
вом, більше того, воно виникло в надрах останнього. Цей етап характеризується 
тим, що, по-перше, починає формуватися особлива галузь радянського законодав-
ства – земельне законодавство, початок якому було покладено з прийняттям Дек-
рету РНК РРФСР «Про землю». На базі цього Декрету та ряду інших актів, зокре-
ма: Тимчасових положень про соціалізацію землі, Положень про земельні комітети 
та інших, землю було вилучено із цивільно-правових відносин – вона перестала 
бути товаром і стала об’єктом виключно державної власності. Унаслідок цієї істот-
ної обставини земельні відносини набули самостійного значення, їхнє правове 
регулювання вийшло зі сфери цивільного обігу та було покладено початок виник-
ненню та розвитку галузі земельного законодавства. Саме в цій галузі були закла-
дені умови для правових основ використання та охорони земель як екологічні па-
раметри земельного законодавства. 

По-друге, перші акти Радянської влади склали правові основи й для відносин з 
використання та охорони й інших, пов’язаних із землею важливих природних ре-
сурсів – надр, лісів та вод, тому перший етап характеризується формуванням у 
надрах земельного законодавства відповідних природоресурсних галузей законо-
давства й існуванням їх як складових на той час земельного законодавства, а зго-
дом – як окремих ресурсових галузей. У цей період з питань користування надрами 
був прийнятий Декрет РНК РРФСР «Про надра землі»; з питань використання й 
охорони лісів прийняті Декрет ВЦВК «Про ліси» та Декрет РНК УСРР «Про охо-
рону лісів»; питанням використання та охорони тваринного світу був присвячений 
Декрет РНК РРФСР «Про полювання» тощо. 

По-третє, у змісті спеціалізованих природоресурсних актів були започатковані 
основи природоохоронного законодавства, адже саме ці акти стали законодавчою 
базою для забезпечення охорони природи, оскільки в їхніх нормах був закладений 
один з головних принципів сьогоднішнього екологічного законодавства – принцип 
раціонального використання природних ресурсів. 

Ще однією з особливостей цього етапу було те, що зміст екологічних відносин 
становили відносини з користування природними ресурсами з пріоритетною їх 
спрямованістю на використання й охорону земель, надр, лісів, вод як об’єктів держа-
вної власності та ресурсів економіки, а не як складових єдиної екологічної системи. 

Водночас, у цей період посилюються й інші інтереси держави в екологічній 
галузі, які пов’язуються не з раціональним використанням природних об’єктів, а з 
повним та/чи частковим обмеженням користування ними. Так, з прийняттям ряду 
нормативно-правових актів (наприклад, Декрет РНК УСРР «Про оголошення ко-
лишнього маєтку Фальц-Фейна «Асканія-Нова» і «Єлізаветфельд» народним запо-
відним парком» від 3 квітня 1919 р., Постанова ВУЦВК та РНК УРСР «Про 
пам’ятки культури і природи» від 16 червня 1926 р. тощо), законодавчо закріплю-
ється ще одна форма охорони природи – заповідна або консервативна. 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 175 

Разом з цим, в зазначений початковий період розвитку екологічного законо-
давства охорона природи не розглядалася як самостійна сфера суспільних відно-
син, і на законодавчому рівні таке поняття не закріплювалося. 

Новий етап у розвитку українського екологічного (природоохоронного) зако-
нодавства ознаменувався прийняттям у союзних республіках законів про охорону 
природи. В УРСР ним став Закон «Про охорону природи Української РСР» від 
30 червня 1960 р., що мав революційне значення в процесі виділення та спеціаліза-
ції українського природоохоронного законодавства. 

Прийняття такого нормативно-правового акта є переломним моментом у регулю-
ванні екологічних відносин в УРСР, адже з обранням нової форми радянського зако-
нодавства у відповідній сфері – закону – на новий рівень підноситься значущість і 
важливість відносин у сфері взаємодії суспільства та природи. Уперше поняття «охо-
рона природи» знайшло законодавче закріплення та набуло нового змісту завдяки 
комплексному підходу до охорони природних об’єктів, урахуванню взаємозв’язку та 
єдності всіх складових елементів природи. Закон «Про охорону природи Української 
РСР» започаткував формування кодифікаційних засад у новій галузі законодавства – 
природоохоронному законодавстві УРСР, створення системи природоохоронного зако-
нодавства на засадах його подальшого пооб’єктного (диференційованого) розвитку. 

Третій етап у розвитку українського екологічного законодавства характеризу-
ється прийняттям галузевих комплексних законодавчих актів, зокрема, кодексів 
УРСР – Земельного, Водного, Лісового, Про надра та законів УРСР «Про охорону 
атмосферного повітря» та «Про охорону і використання тваринного світу». У цей 
час починає формуватися нове покоління відповідних природоресурсних галузей 
законодавства, у яких регламентація використання природних ресурсів нерозривно 
пов’язується із забезпеченням їхньої охорони. У цей період відбувається диферен-
ціація за природоресурсними галузями законодавства, у зв’язку із чим склався га-
лузевий підхід до формування та розвитку екологічного законодавства. 

Помітною тенденцією цього етапу було розширення нормативно-правової ба-
зи, в основному за рахунок систематизації у формі кодифікації цілих систем при-
родоресурсних галузей, а відмітною особливістю було те, що ця систематизація 
майже одночасно охоплювала розробку кодифікованих природоресурсних кодексів 
(законів). На цьому етапі кодифікація відповідних природоресурсних галузей укра-
їнського законодавства поставила їх на один юридичний рівень, у зв’язку із чим 
виникли сприятливі умови для подальшого розвитку як теорії відповідних галузей 
права, які в науковому аспекті відставали від теорії земельного права, так і теорії 
природоресурсного права як комплексної галузі. 

Прийняття зазначених спеціальних пооб’єктних природоресурсних кодексів та 
розвиток відповідних галузей законодавства сприяло формуванню нових наукових 
поглядів на тенденцію розвитку цього законодавства. Вони, по-перше, пов’язуються з 
процесом диференціації природоресурсних галузей, а по-друге, їхньою інтеграцією та 
поступовим переходом до поняття природоохоронного та природоресурсного законо-
давства у відносно відокремлених категорій, а в подальшому – передумовою форму-
вання комплексної інтегрованої галузі екологічного законодавства. 

Отже, як видно, сучасне екологічне законодавство України як комплексна галузь 
виникло не на голому місці, а пройшло декілька етапів поступового формування та 
розвитку, в межах яких, перш за все, це законодавство виконувало особливу роль у 
процесі врегулювання екологічних суспільних відносин та у формуванні цього 
законодавства в сучасний період, при цьому особливу генетичну роль у цьому 
процесі відігравало земельне, природоохоронне й природоресурсне законодавство. 
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Проблеми захисту екологічних прав людини в Україні набувають все більшого 
значення та потребують ширшого застосування міжнародних механізмів їх захис-
ту. Важливе значення екологічної практики Європейського суду для України обу-
мовлюється не тільки обов’язковим характером його рішень, але й визнанням 
практики Суду джерелом права в Україні Законом «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини», що відкриває широкі 
можливості для їх застосування на національному рівні. 

Відповідно до ст. ст. 34, 35 Конвенції про захист прав і основоположних сво-
бод [1] Європейський суд з прав людини може приймати заяви від будь-якої особи, 
неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допуще-
ного порушення прав, викладених у Конвенції або Протоколах [2] до неї, та оголо-
сити неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, якщо вважає, що ця заява несу-
місна з положеннями Конвенції або Протоколів до неї. Аналізуючи зазначені по-
ложення можна дійти висновку, що звернення за захистом до Європейського суду 
можливе лише щодо тих прав, які безпосередньо закріплені в Конвенції та Прото-
колах до неї. 

Екологічні права зазначеним міжнародним документом не передбачені, у 
зв’язку з чим виникає питання щодо можливості звернення громадян до Європей-
ського суду за захистом порушених прав. З даного приводу В. І. Манукян відзна-
чає, що якими б очевидними не були порушення прав, – якщо їх захист не передба-
чений Конвенцією, Європейський суд з прав людини не має повноважень розгля-
дати справу. Відповідно, для захисту таких прав учений пропонує використовувати 
інші міжнародні інструменти [3, с. 268]. 

Важко не погодитись з тим, що в частині захисту екологічних прав людини 
Суд використовує метод захисту «рикошетом» (франц.: protection par ricochet), що 
надає Суду можливість визнавати і захищати ті права, що безпосередньо не закріп-
лені в Конвенції, але тісно пов’язані з її положеннями чи побічно витікають із них 
[4, с. 107-108]. 

 Як убачається, відсутність у конвенції прямих норм, що закріплюють екологічні 
права, аж ніяк не є підставою для висновків щодо неможливості звернення до Євро-
пейського суду з прав людини по захист екологічних прав. А навпаки, практика Євро-
пейського суду вказує на безпосередній зв'язок навколишнього середовища (його за-
бруднення) з низкою прав людини, що віднайшли своє закріплення в положеннях Кон-
венції про захист прав людини та основоположних свобод, що у свою чергу, виступає 
гарантією для звернення громадян України по захист порушених екологічних прав на 
підставі вказаної конвенції [5; с. 127]. Водночас у кожному конкретному випадку по-
зивач повинен довести зв’язок між забрудненням довкілля та індивідуальною шкодою 
як наслідок порушення передбаченого Конвенцією права [6; с. 197]. 

Підтвердженням цього є низка рішень Суду, в яких визнається, що забруднен-
ня навколишнього природного середовища є причиною порушення таких основних 
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прав людини як: право на життя (ст. 2), право на справедливе правосуддя (ст. 6 і 
ст. 13), право на повагу приватного життя (ст. 8), право на свободу слова (ст. 10), 
право на свободу зібрань та об’єднань (ст. 11) право на приватну власність (ст. 1 
Першого Протоколу). 

Згідно зі ст. 2 Конвенції «право кожного на життя охороняється законом». Так, 
у справі Онер'їлдіз проти Туреччини (Oneryildiz v. Turkey) від 18 червня 2002 року 
[7] Суд визнав порушення ст. 2 Конвенції, наголосивши на обов’язку державних 
органів вживати належних заходів для забезпечення безпеки осіб, що знаходяться 
під їх юрисдикцією. Суд звернув увагу на недбальство органів влади і визнав дове-
деним факт наявності причинного зв'язку між їхнім недбальством та нещасним 
випадком, що трапився на сміттєзвалищі. 

Статтею 6 Конвенції кожному гарантується право на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су-
дом. У справі «Леон і Агнежка Канія проти Польщі» (Leon and Agnieszka Kania v. 
Poland) [8] заявники подали скаргу до Європейського суду щодо надмірної трива-
лості провадження в адміністративній справі, пов’язаної з функціонуванням коопе-
ративної майстерні, створеної поруч з їх будинком. Вони стверджували, що підда-
ються впливу сильного шуму протягом багатьох років, через що у них почалися 
серйозні проблеми зі здоров’ям. У результаті розгляду справи Суд вирішив, що 
мало місце порушення права заявників на справедливий судовий розгляд, бо три-
валість адміністративного розгляду була надмірною і не відповідала вимозі «розу-
много строку» в контексті Європейської конвенції. 

Відповідно до ст. 8 Конвенції «кожен має право на повагу до свого приватного 
і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції». Так, у справі «Гуерра та інші 
проти Італії» (Guerra and Others v. Italy) від 19 лютого 1998 року [9] заявники стве-
рджували, що в ході виробничого циклу завод, що занадто близько розташований 
від їхніх житлових будинків, випустив у атмосферу велику кількість легкозаймис-
того газу, що могло б привести до вибухонебезпечних хімічних реакцій, вивільня-
ючи високотоксичні речовини. Хоча об'єктом статті 8, по суті, є захист індивіда від 
свавільного втручання з боку органів державної влади, вона не просто зобов'язує 
державу утримуватися від такого втручання, але накладає на неї позитивні зобов'я-
зання, властиві ефективній повазі до приватного чи сімейного життя. Суд заува-
жив, що серйозне забруднення навколишнього середовища може вплинути на бла-
гополуччя фізичних осіб і перешкодити їм насолоджуватися (користуватися) своїм 
житлом таким чином, що несприятливо вплине на їх приватне та сімейне життя і 
визнав порушення ст. 8 Конвенції. 

Стаття 10 Конвенції гарантує кожному право на свободу вираження поглядів. Це 
право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інфор-
мацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Так, у 
вищезгаданій справі «Гуерра та інші проти Італії» (Guerra and Others v. Italy) [9] заяв-
ники разом з іншим скаржилися на те, що Італія не забезпечила місцеве населення 
інформацією про ризики, які пов’язані з діяльністю хімічного заводу, а також не пе-
редбачила процедури отримання інформації та порядку відшкодування збитків у разі 
настання аварії. У своєму рішенні Суд зазначив, що свобода одержання інформації, 
визначена в пункті 2 статті 10 Конвенції, «в основному забороняє уряду обмежувати 
одержання особою інформації, яку інші хочуть чи бажають їй надати». Але цю свобо-
ду не можна тлумачити як накладення на державу позитивних зобов’язань щодо збору 
та розповсюдження інформації з власної ініціативи за таких обставин, які мають місце 
в цій справі. Як висновок, стаття 10 не є застосовною в цій справі. 
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Згідно зі ст. 11 Конвенції «кожен має право на свободу мирних зібрань і сво-
боду об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та 
вступати до них для захисту своїх інтересів». Так, у справі «Корецький та інші 
проти України» (Koretskyy and Others v. Ukraine) [10] заявниками у справі виступи-
ли засновники природоохоронної громадської організації, у реєстрації якої було 
відмовлено з підстав невідповідності її статуту нормам національного законодавст-
ва. Зокрема, на думку міського управління юстиції, положення статуту, відповідно 
до яких громадська організація має право вести пропагандистську, культурно-
просвітницьку, освітню діяльність, засновувати засоби масової інформації, займа-
тися видавничою справою та залучати волонтерів у якості членів є такими, що 
суперечать законам України. З цього приводу Суд зазначив, що обмеження, які 
були застосовані в даній справі, не можуть вважатися необхідними в демократич-
ному суспільстві, а причини, на які посилалися органи державної влади, відмовля-
ючи у реєстрації об'єднання, не були відповідними та достатніми. Таким чином, 
має місце втручання у здійснення права на свободу об’єднання. 

Положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і 
Протоколи до неї не передбачають та офіційно не визнають екологічних прав гро-
мадян. Однак, аналіз практики Європейського суду з прав людини дозволяє дійти 
висновків про можливість звернення особи за захистом належних їй екологічних 
прав на підставі даного міжнародного договору. 

Здебільшого у практиці Суду порушення екологічних прав пов’язується з пору-
шенням прав на повагу до приватного і сімейного життя, зокрема, у тому значенні, що 
забруднення довкілля може негативно вплинути на благополуччя окремих осіб і ство-
рює перешкоди у користуванні їхнім житлом, що призводить до втручання у приватне 
і сімейне життя. Отже, відсутність у Конвенції екологічних прав та пов’язані з цим 
проблеми їх захисту усуваються шляхом тлумачення Європейським Судом інших 
прав, передбачених Конвенцією з прав людини і основоположних свобод. 
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Історія вторинної переробки відходів налічує декілька століть. Так, вперше до 
питання переробки сміття дійшли Японії в 1031 році де почали збирати старий 
папір, який слугував сировиною для виробництва нового. На Заході ця ідея була 
втілена лише у 1690 році, коли неподалік від Філадельфії було побудовано першу 
фабрику з промислової переробки сміття, де старі папір та ганчір’я перетворюва-
лись на новий папір [1, с. 5]. 

В Україні питання використання вторинної сировини мають давню історію, 
яка знаходить своє відображення в тому числі у нормативно-правових актах. Так, у 
зв’язку із прийняттям постанови Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1980 р. № 229 
«Про заходи по дальшому поліпшенню використання вторинної сировини в народ-
ному господарстві» [2] ціла низка рішень Уряду Української РСР в цій сфері по-
вністю або частково втратили чинність. Серед них зокрема, слід відмітити такі як 
Постанова Української Економічної Наради від 27 травня 1932 р. «Про стан заготі-
вель утильсировини», Постанова Раднаркому УРСР від 19 вересня 1935 р. № 1210 
«Про роботу паперової промисловості», Постанова Української Економічної Нара-
ди від 10 травня 1936 р. № 39 «Про роботу Української контори «Союзутиль», По-
станова Раднаркому УРСР від 27 вересня 1939 р № 1135 «Про хід постачання ма-
кулатурою і ганчір'ям паперових фабрик Наркомліспрому УРСР», Постанова Ради 
Міністрів УРСР від 2 серпня 1949 р. № 2107 «Про збільшення заготівель утильси-
ровини і регенерації обтиральних матеріалів та буксових набивок», Постанови 
Ради Міністрів УРСР від 11 липня 1951 р. № 1704 «Про заходи по збільшеній заго-
тівлі ганчір’я, макулатури та інших видів утильсировини організаціями Головути-
льсировини Міністерства легкої промисловості СРСР», Постанова Ради Міністрів 
УРСР від 9 жовтня 1952 р. № 3393 «Про збільшення заготівлі вторинної сирови-
ни», Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1954 р. № 1215 «Про поліп-
шення використання вторинної сировини у народному господарстві Української 
РСР», Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 вересня 1958 р. № 1369 «Про поліп-
шення організації заготівель та використання промислових відходів і вторинної 
сировини в народному господарстві УРСР», Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 
вересня 1961 р. № 1385 «Про поліпшення організації в Українській РСР збирання 
макулатури для переробки її на папір і картон», Постанова Ради Міністрів УРСР 
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від 15 квітня 1964 р. № 371 «Про заходи по впорядкуванню планування збору і 
використання вторинної сировини у народному господарстві» та ін. [3]. 

Активну участь у процесі збору вторинної сировини приймали споживчі това-
риства. Зокрема, характеризуючи історію створення та функціонування споживчих 
товариств на Закарпатті відмічається, що широкого розмаху наприкінці 40-х і на 
початку 50-х років набула заготівельна справа. Спочатку на місцях працювали 
агенти із заготівлі продуктів тваринництва, утильсировини, а згодом були створені 
окружні контори «Заготскот», «Головутильсировина» [4]. 

Нестача ресурсів, неможливість задовольнити потреби промисловості виклика-
ли гостру необхідність щодо повторного залучення використаних матеріалів до гос-
подарської діяльності, але спочатку вони орієнтувались переважно на домогосподар-
ства, як об’єкти їх утворення, залучаючи до їх збору двірників, а також заготівельни-
ків Головутильсировини. Так, на рекламних плакатах Головутильсировини зазнача-
лось, що нею здійснюється придбання ганчір’я, кісток, макулатури, гумового взуття, 
лому чорних та кольорових металів, старих автопокришок, пуху, пера, склобою. При 
цьому слід відмітити, що спочатку Всесоюзна контора зі заготівлі утилю (Союзу-
тиль) (1931 – 1948), потім Головне управління зі заготівлі та переробки утильсиро-
вини і промислових відходів (Головутильсировина) (1948 – 1952), Головне управлін-
ня з заготівлі та переробки вторинної сировини (Головвторсировина) (1952 – 1956), 
входили до складу Міністерства легкої промисловості СРСР. З рядом трансформації, 
наприклад, Головне управління по заготівлі, постачанню вторинних ресурсів (Укр-
головвторресурси) при Державному комiтетi УРСР по матеріально-технічному по-
стачанню (Держпостач УРСР), ці організації продовжували свою діяльність трива-
лий час і припинили свою діяльність фактично із ліквідацією органів управління 
СРСР та УРСР, хоча підприємства продовжували діяти. 

Так, у 2001 році Кабінетом міністрів України було прийнято рішення про пере-
творення державної компанії з переробки та утилізації використаної тари й упаковки 
«Укртарапереробка» в державну компанію «Укрекокомресурси» з віднесенням її до 
сфери управління Міністерства економіки та покладенням на неї виконання функцій 
щодо розроблення і організації впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації 
відходів, у тому числі використаної тари і пакувальних матеріалів вітчизняного та 
імпортного виробництва, як вторинної сировини, а також затверджено тарифи на по-
слуги із збирання, заготівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів 
[5]. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції було затвер-
джено «Статут Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини «Укре-
кокомресурси» Міністерства економіки України» предметом діяльності якої було ви-
значено: розробку, впровадження загальнодержавних систем і здійснення робіт зі зби-
рання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної 
сировини, проведення робіт щодо постійного вдосконалення цих систем; надання ме-
тодичної, консультативної, науково-технічної допомоги в діяльності підприємств, 
організацій, установ, що займаються збиранням, сортуванням, транспортуванням, 
переробкою та утилізацією відходів як вторинної сировини, мобілізація фінансових, 
матеріальних і науково-виробничих ресурсів для інвестування заходів щодо максима-
льного збирання, переробки та утилізації відходів; сприяння розробці і впровадженню 
сучасних технологій і обладнання, створенню потужностей для переробки і утилізації 
відходів як вторинної сировини з орієнтацією на вирішення економічних, екологічних 
та соціальних проблем України; сприяння встановленню ділових зовнішньоекономіч-
них зв'язків для підприємств із заготівлі, переробки та утилізації відходів; організація і 
сприяння проведенню робіт в Україні з розвитку виробництва тари і пакувальних ма-
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теріалів, створення нових видів тари, упаковки, сировини і матеріалів, а також облад-
нання і технологічних ліній, необхідних для їх виготовлення і утилізації. 

Створення такої кампанії та її діяльність стали предметом неодноразових нарікань 
з боку суб’єктів господарювання, а її діяльність стала фактично способом отримання 
коштів без вирішення проблеми в цілому. Намагання вирішувати проблеми в рамках 
адміністративних важелів, без врахування економічної складової призводить до неефе-
ктивності зазначеної діяльності та потребує свого вдосконалення. 

Разом з тим, слід відмітити, що сам підхід до визначення вторинна сировина є за-
старілим та таким, що підлягає перегляду. Зважаючи на вищевказане доцільним є зве-
рнути увагу на прийняту у 2011 році Дорожню карту з ресурсоефективності (ресурсо-
збереження) в Європі (Communication from the Commission to the European parliament, 
the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions 
Roadmap to a Resource Efficient Europe). Зокрема Європейська комісія в якості одного з 
своїх орієнтирів визначає необхідність переходу до 2020 року до використання відхо-
дів як ресурсів, скорочення кількості відходів в розрахунку на одну особу, економічне 
стимулювання збільшення переробки та повторного використання відходів для держа-
вного та приватного сектора з точки зору поширення селективного збору та розвитку 
ефективно функціонуючих ринків вторинної сировини. При цьому більша частина 
сировини, в тому числі сировини, яка здійснює значний вплив на навколишнє середо-
вище і критичної сировини повинна перероблятись. 

З метою досягнення цієї мети необхідно забезпечити стимулювання ринку 
вторинної сировини і попиту на неї; ревізію існуючих цілей у сфері запобігання 
утворенню відходів, їх повторного використання, переробки, відновлення і виїмка 
відходів зі звалищ для подальшої обробки, з метою переходу на економіку, засно-
вану на повторному використанні і переробці, в якій залишкові відходи знаходять-
ся на рівні близькому до нуля; оцінити кількість використання матеріалів, що під-
даються вторинній переробці, критерії придатності та можливості повторного ви-
користання і розширення відповідальності виробників за ключові продукти. 

Зважаючи на зовнішньополітичні цілі та економічні пріоритети України інтег-
рація у європейську економічну систему та правове поле передбачає необхідність 
здійснення відповідної політики в сфері поводження з відходами, трансформації 
сприйняття відходів саме як ресурсного потенціалу країни та, у зв’язку із цим, змі-
ну методологічних підходів щодо залучення вторинних ресурсів до складу госпо-
дарської та економічної системи. 
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Відповідно до ч. 1. ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» використання природних ресурсів здійснюється в порядку 
загального і спеціального використання. Відповідний поділ права природокористу-
вання на два види – загальне і спеціальне, присутній практично у всіх українських 
природноресурсових кодексах і законах та має важливе юридичне значення. 

Відповідно до ст. 46 Водного кодексу України водокористування в Україні по-
діляється на два види: загальне і спеціальне. Право загального водокористування 
пов’язане з реалізацією права на безпечне довкілля і здійснюється для задоволення 
життєво необхідних потреб людини на підставі норми закону, що закріплює право 
на його здійснення. Спеціальне природокористування, яке, як правило, пов’язано з 
задоволенням господарсько-економічних інтересів суспільства, зумовлює значний 
вплив на природу, великі обсяги вилучення природних ресурсів, суттєві антропо-
генні навантаження і відповідно має особливі умови, механізми та порядок здійс-
нення, що детально виписаний нормативно-правовими актами. 

Мету, порядок, умови та види права загального водокористування визначає ст. 
47 Водного кодексу України. Основними ознаками права загального водокористу-
вання, як права загального природокористування загалом, є: спрямованість на за-
доволення особистих потреб – оздоровчих, рекреаційних, культурних, естетичних, 
питних, господарських тощо; безоплатний характер; відсутність спеціальних до-
зволів, одержання яких є необхідною підставою виникнення відносин спеціального 
водокористування; відсутність закріплення водних об’єктів за окремими користу-
вачами. До загального водокористування належать купання, плавання на човнах, 
любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів 
без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць. 

Правовий режим спеціального водокористування закріплений ст. 48 Водного 
кодексу України. Особливості спеціального водокористування базуються на зага-
льних особливостях спеціального природокористування, а саме: метою є здійснен-
ня виробничо-господарської чи іншої спеціальної діяльності; суб’єктами спеціаль-
ного водокористування можуть бути юридичні і фізичні особи, однак наділені спе-
ціальною правосуб’єктністю, зокрема, щодо юридичних осіб такий вид діяльності 
повинен бути відображений в їх статутних документах; необхідність отримання 
спеціального дозволу для використання водного об’єкта; оплатний характер. До 
спеціального водокористування належать: забір води з водних об'єктів із застосу-
ванням споруд або технічних пристроїв, включаючи забір води із застосуванням 
каналів; використання води, яким відповідно до ст. 1 Водного кодексу України є 
процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання проду-
кції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для 
потреб гідроенергетики, рибництва (використанням води охоплюється її вилучення 
лише для виробничих потреб і для господарсько-побутових, а без вилучення – ви-
ключно для потреб двох галузей: гідроенергетики і рибництва); скидання забруд-
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нюючих речовин у водні об'єкти, включаючи скидання забруднюючих речовин із 
зворотними водами із застосуванням каналів. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини щодо охоро-
ни і використання вод у Польщі є Закон від 18.07.2001 р. Prawo wodne (Водне пра-
во). Зазвичай, польські законодавчі акти носять назву «ustawa» (закон), а термін 
«prawo» (як і в даному випадку), прийнято відносити головним чином до тих зако-
нів, які, не ставши кодексами, мають особливий статус у відповідній галузі права. 
Ними регулюються відносини, що мають загальне значення, та є предметом, якщо 
не галузі, то, як мінімум, – підгалузі (великого інституту). 

Відповідно до ч. 3 ст. 31 польського Prawа wodnego користування водами по-
діляється на загальне, звичайне (традиційне) та спеціальне. 

Як і в Україні, ст. 34 польського Закону проголошує, що кожна людина має 
право на загальне використання повеневих вод. Воно призначене для задоволення 
особистих потреб, потреб підсобного чи сільського господарства, а також для від-
починку, туризму, водних видів спорту та любительського рибальства. Загальне 
користування здійснюється без застосування спеціальних технічних пристроїв. 

Окремим видом користування водами, передбаченим польським законодавст-
вом, є звичайне (або традиційне) водокористування. Як закріплює ст. 36 Prawа 
wodnego, воно призначене для задоволення потреб власного підсобного чи фермер-
ського господарства. Суб’єктом цього права виступають власники земельних діля-
нок. Об’єктом користування є води (водні об’єкти), що знаходяться в межах прива-
тних ділянок, включаючи підземні води (останні зокрема, не визнані об’єктом за-
гального користування). В процесі цього використання не дозволяється застосу-
вання технічних пристроїв без відповідних дозволів. Не належить до звичайного 
користуванням водами: 1) зрошення ґрунтів або сільськогосподарських культур 
підземними водами за допомогою поливних установок, 2) користування підземни-
ми водами, якщо пристрої для забору води мають потужність більшу, ніж 5 куб.м 
на добу, 3) користування водами для комерційної мети, 4) скидання у воду або у 
ґрунт очищених стоків, якщо їхній об’єм більший, ніж 5 куб.м на добу. 

Перелік видів користування водами, що віднесені до спеціального користу-
вання закріплений в ст. 37 Prawа wodnego. Це зокрема: 1) забір та відведення пове-
рхневих чи підземних вод, 2) скидання стоків у води або у ґрунт; 3) перекачування 
води та штучне збільшення обсягу підземних вод, 4) поділ на горизонти та ретен-
ціонування підземних континентальних вод, 5) користування водами для отриман-
ня енергії; 6) користування водами для навігаційних потреб та сплаву деревини, 
7) видобуток із вод каміння, гравію, піску та інших матеріалів, а також заготівля 
рослин з водойм чи на берегах, 8) користування континентальними поверхневими 
водами для потреб рибальства. Для здійснення спеціального водокористування, як 
і в Україні, слід отримати спеціальний дозвіл. 

Як бачимо, визначення видів водокористування в Україні та Польщі багато в 
чому співпадає. Законодавство обох держав розділяє два основних види – загальне 
і спеціальне, які за своїми сутнісними характеристиками тотожні. Відмінність зага-
льного користування водами відповідно до польського законодавства пов’язана з 
об’єктом користування, яким визнаються лише поверхневі води. Українське ж за-
конодавство такого обмеження не встановлює (прикладом використання підземних 
вод в порядку загального використання є забір води з криниць). При цьому польсь-
ким законодавцем названий вид теж передбачений. Однак він віднесений до само-
стійного різновиду водокористування – звичайного (традиційного) і закріплений за 
власниками земельних ділянок, в межах яких знаходяться підземні води. Проекці-
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єю звичайного водокористування, яке, як було сказано, здійснюється власниками 
земельних ділянок щодо водних об’єктів, розташованих в межах належних їм діля-
нок, для задоволення власних потреб та з урахуванням встановлених обмежень 
(наприклад, необхідності оформлення дозволу на установки забору води, обмежен-
ня щодо об’єму забору та скидання води тощо) є закріплене ст. 23 Кодексу України 
про надра право землекористувачів та землевласників на користування надрами в 
межах наданих їм земельних ділянок. 

Регулювання загального та виокремлення звичайного водокористування в 
польському законодавстві дає можливість більш точніше відобразити суть загаль-
ного природокористування, яке на відміну від господарського, комерційного вико-
ристання природних ресурсів, втілює екологічні потреби й інтереси людини. Еко-
логічні інтереси пов'язані, насамперед, з необхідністю збереження людини як біо-
логічного і соціального організму, а не з використанням природи з метою задово-
лення матеріальних та інших потреб. Так, незважаючи на визнання суб’єктами 
здійснення загального користування громадян, фактично такі дії як водопій тварин, 
забір води з криниць чи іншим (без застосування технічних пристроїв) способом 
можуть здійснюватись в процесі господарської діяльності сільськогосподарських 
підприємств, тваринницьких ферм тощо. Варто звернути увагу і на те, що 10 статей 
польського водного закону регулюють вимоги, умови, порядок і особливості ви-
значення місць для купання у межах загальнодоступних водних об’єктів, тобто 
механізм забезпечення реалізації права загального водокористування. 

Стосовно спеціального водокористування, то до нього, як і в Україні, віднесені 
забір води, скидання стічних вод, використання води для потреб гідроенергетики, 
рибництва. Разом з тим, ряд видів діяльності, які відповідно до ч. 3 ст. 48 Водного 
кодексу України не відносяться до спеціального водокористування, польським 
законодавством визнаються такими. Це, наприклад, подача (перекачування) води 
водокористувачам у маловодні регіони, використання підземних вод для вилучення 
корисних компонентів, а також вилучення води з надр разом з видобуванням кори-
сних копалин, видобування корисних копалин і водних рослин. Сплав деревини, 
визнаний ст. 37 Prawа wodnego спеціальним водокористуванням, українським за-
конодавством взагалі заборонений (ч. 2 ст. 54 Водного кодексу України). 
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кафедри кримінального та адміністративного права 

Академії адвокатури України 
м. Київ, Україна 

Однією з проблем територіального планування в Україні є мала частка територій 
природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення. 
На вирішення цієї проблеми спрямований, зокрема, перехід від планування викорис-
тання та охорони конкретних територій та об’єктів природно-заповідного фонду (як 
основних природних елементів екологічної мережі) та інших особливо охоронюваних 
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природних територій до планування використання та охорони екологічної мережі 
України як складової Всеєвропейської екологічної мережі. Відповідний стан складових 
національної екологічної мережі (насамперед, кількісний, якісний склад, сформова-
ність мережі та її стабільність) є критерієм сталого розвитку. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про екологічну мережу» екомережа – 
єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для фор-
мування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу 
території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та 
зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів 
міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фон-
ду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколиш-
нього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов’язань 
України підлягають особливій охороні [1]. 

Базовий національний екологічний Закон – «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [2] – не містить поняття «екологічна мережа». У контексті 
реформування та уніфікації природоохоронного законодавства вважаємо за доці-
льне включити складові екологічної мережі до об’єктів правової охорони навко-
лишнього природного середовища, виклавши ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» у наступній редакції: «Особливій 
державній охороні підлягають території та об’єкти природно-заповідного фонду 
України й інші складові екологічної мережі». Ч. 2 ст. 60 цього Закону, виклавши її 
в наступній редакції: «Природні території та об’єкти, що підлягають особливій 
охороні, утворюють екологічну мережу». 

Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 7 
лютого 2002 року, закладаючи концептуальні основи зонування земель (хоча він і 
не оперує цим поняттям), фактично поділяє територію України на функціональні 
зони. Так, відповідно до п. 3 Генеральної схеми планування території України, 
затвердженої вищезазначеним Законом, для створення повноцінного життєвого 
середовища та сприятливих умов розвитку економіки, забезпечення ефективного 
використання потенціалу територій із збереженням їх природної та історичної са-
мобутності на підставі результатів оцінки природних і антропогенних чинників 
(вид та щільність забудови, екологічний стан тощо) визначено за видами та режи-
мами переважного використання (поряд з іншими): території та об'єкти природно-
заповідного фонду, ліси, водно-болотні угіддя, землі водного фонду, рекреаційного 
та оздоровчого призначення, інші природні території, важливі для збереження біо-
логічного та ландшафтного різноманіття (зона національної екологічної мережі) 
[3]. Отже, фактично зона національної екологічної мережі виділяється в окрему 
функціональну зону, хоча закон не оперує цим поняттям. Не визначеним є право-
вий статус земель національної екологічної мережі, оскільки ні екологічне, ні земе-
льне законодавство не містить такого поняття. Шляхом виходу із цієї ситуації ми 
вважаємо легалізацію в Україні системи зонування земель. 

Проте, одним із визначальних принципів земельного права України залишається 
принцип поділу земель за основним цільовим призначенням на категорії, який ми 
отримали у спадщину з радянських часів, коли панувала виключно державна влас-
ність на землю. У світлі реформування земельних відносин у незалежній Україні на 
засадах плюралізму форм власності на землю (державної, комунальної та приватної), 
система поділу земель за основним цільовим призначенням на категорії виглядає 
певним анахронізмом на тілі сучасної правової системи нашої держави і має бути 
замінена системою зонування земель, що набула значного поширення в світі. 
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У вітчизняній юридичній науці зонування земель визначається як їхня дифе-
ренціація на функціональні зони, яка здійснюється на підставі затвердженого орга-
ном місцевого самоврядування плану зонування території з метою встановлення 
дозволеного та допустимого використання земельних ділянок в межах цих зон [4, 
с. 32]; встановлення, виділення та об'єднання однорідних територій та земельних 
масивів відповідно до визначених властивостей, які встановлюються згідно з по-
ставленим завданням, категорією земель та типом землекористування [5, с. 249]. 
Перше з вищенаведених понять визначає юридичну природу зонування земель в 
межах населених пунктів (саме таке розуміння зонування земель містить ст. 180 
Земельного Кодексу України), друге – розглядає його у широкому значенні. На 
наше глибоке переконання, об’єктом зонування мають бути землі в межах України, 
а не лише землі в межах населених пунктів (що є лише різновидом зонування зе-
мель). Концептуально таке реформування має базуватися на прийнятті спеціально-
го Закону України «Про зонування земель», про необхідність прийняття якого 
йдеться у ч. 3 ст. 180 Земельного Кодексу України. 

Отже, зміст зонування земель визначає поділ певного земельного масиву на 
функціональні зони. Незважаючи на те, що кожна функціональна зона має певне 
узагальнене цільове призначення, для кожної з них установлюється певний набір 
допустимого цільового використання земельних ділянок у межах зони. Тому влас-
ник земельної ділянки або її користувач має право вибору її конкретного цільового 
використання в межах переліку видів цільового використання земель, установлено-
го для функціональної зони. Фактично, при поділі земель на функціональні зони 
цільове призначення земель встановлюється не для окремої земельної ділянки, а 
для певної їх сукупності у вигляді функціональної зони (при цьому земельні ділян-
ки не обов’язково повинні мати спільні межі). Об’єднує такі земельні масиви спі-
льний правовий режим. Отже, зонування – це відмова від характерного «парцель-
ного» підходу до земельних ресурсів і перехід до територіального підходу, який 
розглядає земельні ресурси не як сукупність ділянок, рішуче відділених одна від 
одної межами, а як єдине ціле. 

Фактично, зонування земель є також формою їх розподілу за цільовим призна-
ченням, але більш гнучкою та адаптованою до умов ринкових відносин, що забез-
печує власникові більшу свободу реалізації його правомочностей щодо володіння, 
користування та розпорядження земельною ділянкою. 

Дослідивши сутність та правову природу зонування земель, ми прийшли до 
висновку щодо необхідності відмови від принципу поділу земель за основним ці-
льовим призначенням на категорії та переходу до зонінгового принципу поділу 
земель. Але таке реформування земельного законодавства є концептуальним, оскі-
льки одним з основоположних його принципів є принцип поділу земель за основ-
ним цільовим призначенням на категорії. Про зонування земель зазначається лише 
у ст. 180 Земельного кодексу України, при цьому йдеться лише про зонування зе-
мель в межах населених пунктів (регулювання цього різновиду зонування земель 
забезпечується містобудівним законодавством). У разі легалізації зонінгового під-
ходу поділу земель чинний Земельний кодекс зазнає суттєвих концептуальних 
змін. Тому більш доцільним уявляється розробка і прийняття нового Земельного 
кодексу. Але істотне реформування чекатиме також на все земельне та екологічне 
законодавство, оскільки у його основу також покладено принцип поділу земель за 
цільовим призначенням. Тому вважаємо, що початковий етап переходу до зонінго-
вого принципу поділу земель повинен «співіснувати» з принципом поділу земель 
за цільовим призначенням. Правове регулювання зонування земель має забезпечу-
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вати спеціальний Закон України «Про зонування земель» (на необхідності прийн-
яття якого наголошується у ч. 3 ст. 180 Земельного кодексу України), об’єктом 
регулювання якого мають бути всі землі в межах України. Лише запровадження 
принципу зонування земель дозволить сформувати єдину територіальну систему 
особливо охоронюваних територій – національну екологічну мережу. 
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Забезпечення екологоорієнтованого курсу розвитку економіки має виходити з ви-
рішення завдань щодо формування належного податкового регулювання відповідної 
господарської діяльності, яке б стимулювало раціональне використання природних 
ресурсів, не створюючи при цьому перешкод безпосередньо фінансовому та економіч-
ному зростанню. Реалізація зазначеної мети, зокрема, передбачає запровадження еко-
логоорієнтованих норм у Податковий кодекс України (далі – ПК України). 

Податкова політика, зберігаючи основний напрямок на забезпечення економі-
чно обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів господарювання та 
стимулювання суспільно необхідної економічної діяльності має здійснити посту-
повий перехід до екологоорієнтованої системи оподаткування, в основі якої покла-
дено збільшення частки екологічних податків у загальній сумі податкових надхо-
джень з одночасним зменшенням податкового навантаження на інші об’єкти опо-
даткування (доходи, прибуток, фонди оплати праці тощо). В такий спосіб, водно-
час, реалізується дві мети – стимулювання раціонального ресурсокористування та 
створення передумов для активізації економічного зростання за рахунок зменшен-
ня загального податкового навантаження на результати господарської діяльності. 
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Умовно систему податкових важелів України в екологічній сфері можна пред-
ставити в такий спосіб: 1) екологічний податок (Розділ VIII ПК України); 2) рентні 
платежі (рентна плата за користування надрами для видобування корисних копа-
лин (ст. 252 ПК України); рентна плата за користування надрами в цілях, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин (ст. 253 ПК України); рентна плата 
за користування радіочастотним ресурсом України (ст. 254 ПК України); рентна 
плата за спеціальне використання води (ст. 255 ПК України); рентна плата за спе-
ціальне використання лісових ресурсів (ст. 256 ПК України); рентна плата за 
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та наф-
топродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку терито-
рією України (ст. 256-1 ПК України); 3) податкові пільги за окремими податками: 
а) звільнення від ПДВ ввезення на митну територію України устаткування, яке 
працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання та 
матеріалів для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва 
енергії з відновлюваних джерел (ст. 197 ПК України); б) пільги з податку на при-
буток підприємств (можливість віднесення до складу витрат платника податку 
коштів, пов’язаних з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного 
призначень – п. 138.10.6. ст. 138 ПК України; амортизація основних фондів, у тому 
числі запасів корисних копалин наданих у користування ділянок надр платнику, 
вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізич-
ним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуа-
тації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або опера-
ційний цикл, якщо він довший за рік – п. 144.1. ст. 144 ПК України; пп. 14.1.138. 
ст. 14 ПК України); звільнення від оподаткування прибутку Чорнобильської АЕС-
на період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, якщо такі 
кошти використовуються на фінансування зазначених робіт (п. 142.2 ст. 142 ПК 
України); 4) акцизний податок у частині оподаткування нафтопродуктів і га-
зу,транспортних засобів (ст. 215 ПК України) [1]. 

Таким чином, в Україні, податкове регулювання в сфері екологічного оподат-
кування знайшло свій прояв в формі екологічного податку, рентної плати та декі-
лькох податкових пільгах за окремими податками. Такий підхід навряд чи відпові-
дає європейській практиці, сучасним тенденціям підтримки зеленої економіки та її 
сталому розвитку. Поза уваги українського законодавця, зокрема, залишилися такі 
податкові важелі як земельний податок та акцизний податок; система рентних пла-
тежів мала би бути направлена на забезпечення збереження, науково обґрунтоване, 
раціональне використання природних ресурсів для потреб населення і галузей еко-
номіки, охорону вод, надр від забруднення, проте, носить суто фіскальний харак-
тер. Саме тому, з метою вдосконалення оподаткування в сфері екологічного під-
приємництва, представляється необхідним наступне: 

1. Введення до системи оподаткування виробництво та імпорт тари та пакува-
льних матеріалів з метою стимулювання її вторинної переробки; запровадження 
оподаткування шкідливої для довкілляготової продукції, при виробництві якої 
використовуються шкідливі речовини, пестициди тощо. 

2. Встановлення критерію розмежування земель сільськогосподарського при-
значення при обкладанні земельним податком залежно від їх обробки за традицій-
ними технологіями, та до тих, які використовуються для органічного виробництва. 

3. Запровадження знижених ставок податку на прибуток підприємств при: 
1) переході платниками до маловідходних та енергозберігаючих технологій; 
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2) створенні інфраструктури роздільного сортування, збору, утилізації і переробки 
відходів; 3) використовуванні продукції, отриманої із вторинної сировини; 4) пов-
торному використанні тари та упаковки з екологічно безпечних матеріалів; 5) до-
триманні екологічних принципів на всіх стадіях життєвого циклу продукції; 
6) інвестуванні у розвиток «чистих виробництв» та «екологічно безпечної продукції». 

4. Персоніфікація обліку екологічних податкових платежів з поверненням час-
тки сплачених коштів на здійснення заходів щодо модернізації виробництва. 

5. Зменшення ставок акцизного податку на сонячну, вітрову електроенергії та 
енергію прибою видобуту з біомаси; електроенергію, виготовлену комбінованим 
способом із застосуванням тепла, якщо продукт отриманий в екологічно сприятли-
вий спосіб. 
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Ю. С. Шемшученко вважає, що в науці екологічного права слід розглядати пе-
редусім таку категорію як об'єкти правової охорони. З таких міркувань відповідно 
до загальнотеоретичного визначення об'єктів права, такими об'єктами можна вва-
жати ті матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідно-
сини [1, с. 212]. На думку вченого об’єктами екологічного права виступають «при-
родні і природно-антропогенні цінності, з приводу яких складаються відповідні 
відносини» [2, c. 13]. 

Згідно з поглядами В. І. Андрейцева об'єктами екологічного права є «сукуп-
ність природних, природно-соціальних умов і процесів, природних ресурсів, 
ландшафтів, природних і природно-антропогенних комплексів, екосистем та 
життя і здоров’я громадян, що підлягають охороні за допомогою норм екологіч-
ного законодавства» [3, c. 18]. М. М. Бринчук відносить до них «суспільно-
значимі природні цінності, з приводу яких складаються та регулюються правом 
суспільні відносини» [4]. 

Свого часу ще В. В. Петров зазначав, що варто виділяти три категорії об'єктів 
екологічного права: інтегровані, тобто навколишнє середовище; диференційовані, 
тобто окремі його компоненти; і такі, що підлягають особливій охороні. При цьому 
правовій охороні підлягають екологічні системи: природні, що залежать від впливу 
людини (наприклад, у заповідниках), та модифіковані, що змінилися під впливом 
людини [5]. 

Нині в еколого-правовій літературі [6; 7] традиційно виділяються диференці-
йовані, інтегровані та комплексні об'єкти екологічного законодавства і права. Ди-
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ференційовані – відносно відокремлені природні об'єкти: земля, надра, води, рос-
линний світ, тваринний світ, атмосферне повітря тощо. До інтегрованих відносять 
навколишнє природне середовище загалом, життя і здоров'я людей, включаючи 
екологічні права і свободи громадян. Комплексні – природні об'єкти і території 
природно-заповідного фонду, типові та нетипові природні ландшафти, курорти і 
курортні місцевості, лікувально-оздоровчі об'єкти та рекреаційні території, виклю-
чну (морську) економічну зону, континентальний шельф, штучно створені природ-
ні комплекси тощо. 

М. В. Краснова говорить про те, що на засадах диференційного, інтегрованого 
та комплексного підходів до розуміння природи як найвищої соціальної цінності, 
місця та умови життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства загалом, як 
філософсько-правової категорії, що дозволяє розглядати її в праві через її складни-
ки, здійснюється основна класифікація об'єктів екологічного права, серед яких 
окремо виділяються і ландшафти. 

В. І. Андрейцев у своїй монографії «Земельне право і законодавство суверен-
ної України: Актуальні проблеми практичної теорії» розглядає ландшафти як ком-
плексні об’єкти законодавства [8], з чим можна безперечно погодитися. На нашу 
думку ландшафт можна вважати комплексним об’єктом екологічного права та за-
конодавства. 

Відповідно до Закону «Про охоронунавколишнього природного середови-
ща» [9] (ст. 1) завданням законодавства про охорону навколишнього природно-
го середовища є регулювання відносин у галузіохорони, використання і відтво-
рення природнихресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і лік-
відації негативного впливугосподарської та іншої діяльності на навколишнє 
природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду жи-
воїприроди, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій 
та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною. Стаття 5 
до об'єктів державної охорони і регулювання використання на території Украї-
ни відносить навколишнє природне середовище як сукупність природних і при-
родно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господар-
ський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві в даний період 
(земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний 
світ), ландшафти та інші природні комплекси. Особливій державній охороні 
підлягають території та об'єкти природно-заповідного фонду України й інші 
території та об'єкти, визначені відповідно до законодавства України, від нега-
тивного впливу несприятливої екологічної обстановки підлягають охороні здо-
ров'я та життя людей. Отже законодавець визнає ландшафт об’єктом державної 
охорони і використання та встановлює одним із завдань природоохоронного 
законодавства збереження ландшафтів. 

Погоджуємося з В. І. Андрейцевим, який підкреслює, що визнання ландшафтів 
об’єктами правового регулювання (об’єктами екологічного права) дозволяє в пра-
вовому контексті індивідуалізувати їх за матеріальнимиі, особливо, юридичними 
ознаками, визначити їх приналежність фізичним, юридичним особам, державі, 
територіальній громаді як власникам цих природно-територіальних компонентів 
(територіальних природно-антропогенних компонентів), а відтак, юридично визна-
чати правовий титул такої приналежності, встановлювати в залежності від класи-
фікації ландшафтів режим правового забезпечення щодо охорони, збереження, 
консервації, можливості використання на відповідному юридичному титулі, закрі-
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плювати правила та процедури набуття, придбання, переходу прав на відповідні 
ландшафти, встановлювати пріоритетність видового та просторового біорізнома-
ніття, підпорядкованість певній режимності з урахуванням екологічних, місцевих, 
регіональних особливостей ландшафтів, здійснення у їх межах найбільш оптима-
льних видів діяльності з метою їх збереження та охорони [10, c. 201]. 

На сучасному етапі розвитку екологічного права в Україні питання виділення 
ландшафту в якості самостійного об'єкта охорони є дискусійним, але є значна 
кількість прихильників цього наукового напряму. Особливо враховуючи багато-
річну співпрацю з Європейським Союзом з питань охорони довкілля, де компле-
ксний, в тому числі і ландшафтний підхід є невід’ємним аспектом екологічної 
політики та права. 

Визнання ландшафту самостійним об'єктом правової охорони є позитивною 
новелою, що потребує подальшого розвитку. Українське законодавство, на наш 
погляд, має потенціал для переходу на комплексну парадигму і застосування 
трансфокації масштабу об'єктів регулювання, а наукові розробки в цьому напрямку 
покликані сприяти якісним перетворенням з урахуванням ретроспективи правового 
досвіду і нових, вже розроблених в європейській практиці, стратегій і напрямів 
розвитку. 
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Після отримання незалежності Україна почала вибудовувати власну систему 
правового регулювання суспільних відносин. В окремих сферах таких відносин, до 
даного часу, не завершено формування злагодженого та збалансованого правового 
механізму, як регулятора, який би максимально ефективно забезпечував суспіль-
ний розвиток. Особливою проблемою сучасної законотворчої діяльності є компле-
ксне урегулювання міжгалузевих проблемних питань, які, на нашу думку, повинні 
актуалізувати, досліджувати та надавати раціональні пропозиції представники пра-
вової науки. 

Зокрема, метою даного дослідження є спроба обґрунтування необхідність 
включення до визначених принципів формування та розбудови податкового зако-
нодавства принципу раціонального природокористування. 

Незважаючи на те, що основні питання еколого-економічного механізму опо-
даткування та платності користування природними ресурсами досліджені у працях 
ряду фахівців у галузі адміністративного, фінансового та екологічного права, таких 
як В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.І. Берлач, О.О. Веклич, А.П. Гетьман, П.В. Євдо-
кімова, В.В. Курзова, В.І. Курило, Н.С. Макарова, Л.Г. Мельник, В.Л. Мунтян, А.А. 
Пилипенко, І.М. Сотник, однак питання раціонального природокористування до 
даного часу не знайшло свого закріплення у податковому законодавстві та в основ-
них напрямах податкової політики України. 

Власні аргументи доцільності дослідження даного питання слід розпочати з 
характеристики принципів оподаткування як елементів податкової політики. Як 
визначено у статті 4 Податкового кодексу України (надалі – ПК України), податко-
ве законодавство України ґрунтується на таких принципах: загальність оподатку-
вання; рівність усіх платників перед законом; забезпечення однакового підходу до 
всіх платників; невідворотність настання визначеної законом відповідальності у 
разі порушення податкового законодавства; презумпція правомірності рішень пла-
тника податку; фіскальна достатність; соціальна справедливість; економічність 
оподаткування; нейтральність оподаткування; стабільність; рівномірність та зруч-
ність сплати; єдиний підхід до встановлення податків та зборів [1]. 

Принципи оподаткування є фундаментальними елементами податкової полі-
тики, яка визначається як діяльність держави у сфері оподаткування та, зокрема, 
здійснюється шляхом зменшення податкових ставок, тарифів, звільнення від опо-
даткування та формування збалансованої соціальної політики, шляхом врахування 
інтересів кожного члена суспільства. Все це може максимально досягатися за умо-
ви наукового поєднання визначених принципів податкової політики з принципом 
раціональності використання природних ресурсів. 

Адже, нормативно правові акти екологічного законодавства побудовані за по-
дібними соціально-економічними принципами та містять сукупність еколого-
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правових норм, які регулюють суспільні екологічні відносини з метою охорони 
життя і здоров'я громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального 
природокористування і забезпечення якості довкілля в інтересах сьогодення і май-
бутніх поколінь [2]. 

Аналіз норм ПК України, зокрема існуючих податків та платежів екологічного 
та природоресурсного характеру дає можливість викласти наступні аргументи та 
сформулювати висновки. 

В системі оподаткування запроваджено екологічний податок, платниками яко-
го, згідно ст. 240 ПК України, є суб'єкти господарювання, які здійснюють: 

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джере-
лами забруднення; 

– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 
– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як 

вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів 
господарювання); 

– утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); 
– тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установ-

лений особливими умовами ліцензії строк. 
У відповідності до п.п 250.5, платники податку перераховують суми податку, 

що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, 
на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бю-
джетних коштів та у відповідності до п.п. 250.6 за утворення радіоактивних відхо-
дів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відхо-
дів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, пере-
раховують суми податку до державного бюджету [1]. 

Тобто, у системі національної податкової політики екологічний принцип «охоро-
ни життя і здоров'я громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод та забезпечення 
якості довкілля» здійснюється за допомогою фінансово-економічних механізмів. 

На противагу вищезазначеному, принцип раціонального природокористування 
не знаходить свого закріплення у податковому законодавстві. На сьогодні, є чин-
ною стаття 251 (Склад рентної плати) ПК України, згідно якої рентна плата, в тому 
числі, складається з: 

– рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин; 
– рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуван-

ням корисних копалин; 
– рентної плати за спеціальне використання води; 
– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів [1]. 
Як визначено у Словнику фінансово-правових термінів, «рентні платежі (рента 

від лат. rendere – приносити прибуток) – це дохід з капіталу, землі або майна, який 
регулярно одержують їх власники, не займаючись підприємницькою діяльністю» 
[3, с. 492]. 

Крім того, у характеристиках вищезазначених рентних платежів, які містяться 
у ст. ст. 252-256 ПК України жодним чином не згадується про саме раціональне 
використання відповідних природних ресурсів: 

– платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористу-
вачі – суб’єкти господарювання, які використовують воду…; 

– платниками рентної плати за користування надрами для видобування корис-
них копалин є суб’єкти господарювання, які набули права користування об’єктом 
(ділянкою) надр… з метою провадження господарської діяльності…; 
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– платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лі-
сокористувачі… які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів… [1]. 

Отже, на нашу думку, визначаючи вид податкового стягнення як рентна плата, 
та формуючи правовий механізм її адміністрування, державою акцентувалася увага 
на отриманні доходу в бюджет без розроблення економіко-правових механізмів 
забезпечення саме раціонального використання ресурсів, що слід віднести до нега-
тивних аспектів впровадження природоресурсного оподаткування, які потребують 
негайного виправлення. 

Також зазначимо, що спільними недоліками природоресурсного та екологічно-
го оподаткування є відсутність системи пільгового оподаткування для суб’єктів, 
що реалізують ресурсозберігаючі технології та популяризують екологічно безпеч-
ну діяльність. Доцільним також є запровадження додаткового оподаткування виро-
бників екологічно небезпечної продукції та пільгове оподаткування чи звільнення 
від оподаткування виробників екологічної чистої продукції. 
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Функціонування курортів та інших об’єктів курортно-лікувальної інфраструк-
тури є можливими за наявності природних лікувальних ресурсів і природних ліку-
вальних факторів. Адже наявність або відсутність зазначених чинників безпосере-
дньо впливає на правовий режим тих територій, використання яких здійснюється 
для забезпечення реалізації лікувально-оздоровчої функції. 

Існування унікальних природних лікувальних ресурсів, відомостей щодо їх су-
часного стану, розвинутої інфраструктури санаторно-курортних закладів склада-
ють той базовий потенціал, на тлі якого повинно формуватися бережливе ставлен-
ня до використання лікувально-оздоровчих і рекреаційних можливостей курортних 
територій, що обумовить подальший розвиток курортної галузі України [1]. 

Законодавче визначення поняття природних лікувальних ресурсів відсутнє. 
Натомість у Законі України «Про курорти» (ст. 6) вказано, що до природних 
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лікувальних ресурсів належать мінеральні та термальні води, лікувальні грязі й 
озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об’єкти та комплекси зі 
сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для використання з 
метою лікування, медичної реабілітації і профілактики захворювань. Цей 
нормативний акт (ст. 1) містить також визначення особливо цінних та унікальних 
природних лікувальних ресурсів (під якими розуміють ресурси, які нечасто 
трапляються на території України, мають обмежене поширення або невеликі 
запаси у родовищах та є особливо сприятливими й ефективними для використання 
з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань) і загаль-
нопоширених природних лікувальних ресурсів (тобто ресурсів, які трапляються в 
різних регіонах України, мають значні запаси та придатні для використання з 
метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань). 

Більшість курортів має гідромінеральну базу на підставі затверджених запасів. 
Проте існує значна кількість санаторно-курортних закладів, які використовують 
природні лікувальні ресурси, стосовно яких не проводилися геологорозвідувальні 
роботи. З метою оцінки та затвердження запасів гідромінеральних ресурсів для 
санаторно-курортних закладів, що використовують природні лікувальні ресурси з 
незатвердженими запасами, необхідно здійснити геологорозвідувальні роботи та 
провести пошуки інших гідромінеральних ресурсів для розширення профілактич-
них та лікувальних послуг. 

В еколого-правовій літературі природними лікувальними ресурсами визнають 
природні утворення, які формують особливі ландшафти та мікрокліматичні умови 
в регіоні, що справляють на організм людини оздоровчий ефект, пляжі, акваторії 
морів, внутрішні водосховища, мінеральні й термальні води, лікувальні грязі, озо-
керит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти та комплекси із сприя-
тливими кліматичними умовами: повітряний басейн, парки, лісопарки, лісові й 
гірські масиви, соляні (гірські) виробки тощо [2, с. 450]. 

Не розмежовуючи поняття природних лікувальних ресурсів та факторів, 
О. М. Ткаченко вказує на те, що під ними слід розуміти певні елементи навколиш-
нього природного середовища, які за своїми природними властивостями здатні 
здійснювати лікувально-оздоровчий вплив на фізіологічний та психологічний стан 
організму людини, поновлюючи його життєві сили. До них належать мінеральні 
води, лікувальні грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні 
об’єкти й комплекси із сприятливими для лікування кліматичними умовами, при-
датні для використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики 
захворювань [3, с. 388]. 

Території, на яких основним природним лікувальним фактором, наголошує 
А. Г. Бобкова, є мінеральні води, що використовуються для зовнішніх бальнео-
процедур, а також для приймання всередину, належать до бальнеологічних. Якщо 
таким фактором виступають лікувальні грязі, що використовуються у вигляді 
грязьових аплікацій і грязьових тампонів для полосного лікування, то зони відно-
сять до грязьових. Для кліматичних зон основним лікувальним фактором є спри-
ятливий клімат, обумовлений географічним розташуванням місцевості, її висо-
тою над рівнем моря, рельєфом, характером рослинності та іншими особливостя-
ми. Території, що мають кілька природних курортних і лікувальних факторів, 
належать до змішаних, наприклад, бальнеогрязьові, бальнеокліматичні, кліматог-
рязеві [4, с. 356]. 

Використання курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон, як зазна-
чає науковець, означає добування корисних для відновлення фізичних і духовних 
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сил людини, профілактики та лікування людини екологічних, економічних, куль-
турних властивостей як природних рекреаційних, курортних, лікувальних, оздоро-
вчих ресурсів і факторів, так і всієї території зон. 

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання курортних, 
лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон чинне екологічне законодавство Укра-
їни відносить ці території до природних територій, які мають бути під особливою 
охороною й на яких встановлюється спеціальний режим здійснення господарської 
та будь-якої іншої діяльності. 

Серед форм правової охорони курортних, лікувально-оздоровчих та рекреа-
ційних територій необхідно виокремити проведення обліку, контролю та моніто-
рингу за якістю їх природних ресурсів. Державний кадастр природних територій 
курортів України є системою відомостей про правовий статус, належність, режим, 
географічне положення, площу, запаси природних лікувальних ресурсів, якісні 
характеристики цих територій, їх лікувальну, профілактичну, реабілітаційну, при-
родоохоронну, наукову, рекреаційну та іншу цінність [5, с. 457]. 

Курортні та лікувально-оздоровчі території, на думку Н. Р. Малишевої, є од-
ним із типів територій, що підлягають особливій державній охороні. Ці території 
вперше було віднесено до системи таких, що підлягають особливій охороні, За-
коном України «Про охорону навколишнього природного середовища». Однак 
детального регулювання відповідних відносин цей Закон не містить. Питанням 
курортних і лікувально-оздоровчих зон присвячена єдина стаття 62 цього Закону, 
згідно з якою курортними й лікувально-оздоровчими зонами визнаються терито-
рії, які мають виражені природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліма-
тичні та інші умови, сприятливі для лікування і оздоровлення людей. З метою 
охорони природних якостей та лікувальних факторів курортних зон, запобігання 
їх псуванню, забрудненню і виснаженню встановлюються округи їх санітарної 
охорони [6, с. 550]. 

Отже, використання природних лікувальних ресурсів і природних лікувальних 
факторів має важливе значення для розвитку курортної справи в Україні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
У ОРГАНІЧНОМУ ГОСПОДАРЮВАННІ: 

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
Піддубна Дар’я Сергіївна 
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кафедри цивільного та господарського права 

Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України  
м. Кривий Ріг, Україна 

Науково-технічний розвиток завжди породжує виникнення нових суспільних 
відносин, які потребують подальшого свого правового регулювання, постійної дина-
міки та удосконалення. Одним із таких напрямів можемо виокремити органічне гос-
подарювання. У свою чергу, зазначаємо, що це не новий вид діяльності, а той який 
існував доволі давно та характеризувався відповідними показниками щодо якості, 
безпечності отримуваного кінцевого продукту. І з цим звичайно можливо погодитися 
та підтримати таку позицію. Однак, на сьогодні, враховуючи міжнародні норматив-
но-правові вимоги, можемо констатувати про врегулювання правовими нормами 
діяльності, яка пов’язані із здійсненням органічного господарювання. Разом з тим, у 
відповідних європейських постановах таке врегулювання відбувається не лише у 
загальному вигляді, а й деталізується у відповідності до ресурсів, які використову-
ються, до етапів та елементів тощо. З урахуванням європейського інтеграційного 
напряму України, з підтримкою на рівні органів центральної виконавчої влади тако-
го напряму господарювання виправданим та своєчасним стає такий науковий роз-
гляд та його дослідження. Окрім зазначеного, важливим стає факт поєднання: 1 – 
аспекту сучасного стану природних ресурсів, і тих дій всеохоплюючих, які спрямо-
вані на їхнє покращення; 2 – основи для здійснення органічного господарювання – 
наявність природних ресурсів. Щодо останніх, що і створює проблему можливості 
подальшого їхнього використання, стає їхній стан, тобто мають бути відповідні по-
казники, які б дозволяли використати природні ресурси у процесі органічного виро-
бництва. Саме таке їхнє використання і створює основу дослідження, визначає його 
необхідність та є певною новелою на шляху поєднання елементів екологічного 
спрямування з земельними чинниками та аграрними. В цілому надає підстави для 
констатації еволюційного напряму екологічного спрямування. 

Поміж значних особливостей, які існують під час використання природних ре-
сурсів [1, с. 36-37] варто визначити, і на нашу думку основний, - це стан та вихідні 
критерії придатності природного ресурсу до його використання у органічному гос-
подарюванні, зокрема у органічному виробництві, вирощуванні тощо. Адже існуючі 
критерії визначають лише критерії гранично допустимої концентрації по певних 
забруднюючих речовинах, проте відсутні стандарти якості для елементів довкілля 
(води, повітря, ґрунтів) [2, с. 6]. Такий визначений підхід містить долю розумності та 
потребує підтримки, проте, важкість полягає у визначені тих вихідних критеріїв до 
визначення критеріїв стандартів якості елементів довкілля тобто природних ресурсів 
і це питання наукового дослідження майбутнього, проте не лише теоретичного хара-
ктеру, а й практичного. Адже, у відповідності до Закону України «Про виробництво 
та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [3] передбачено, що 
виробництво органічної продукції (сировини) спрямоване на збереження та віднов-
лення природних ресурсів. Окрім того, нормативно-правовий акт вмістив норми 
щодо можливостей існування певних винятків, які дозволяють використовувати тра-



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 198 

диційну продукцію, сировину зокрема для: як продукти для захисту рослин; як доб-
рива та поліпшувачі ґрунту; як неорганічні кормові матеріали рослинного, тваринно-
го та мінерального походження; як кормові чи технологічні добавки; як продукти для 
очищення та дезінфекції водоймищ, кліток, споруд та установок виробництва проду-
кції тваринництва; як продукти для очищення та дезінфекції водоймищ споруд та 
установок, які використовуються для виробництва продукції рослинництва, включа-
ючи об’єкти для зберігання такої продукції [3]. Разом з тим, варто враховувати ч. 2 
ст. 17 Закону [3], який зазначає про те, що «допустимі обсяги та перелік неорганічної 
продукції, речовин, продукції, отриманої в перехідний період, які можуть у виключ-
них випадках використовуватися при виробництві органічної продукції (сировини), 
за кожною з категорій продукції, речовин встановлюються Кабінетом Міністрів 
України». Таким чином, подальшого визначення потребують ті критерії щодо яких 
велась мова. Окрім того, ч. 3 ст. 14 [3] передбачає встановлення правил виробництва 
та обігу за певними напрямами, зокрема: 

1) виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) рослинного 
походження, у тому числі грибів; 

2) виробництва непереробленої органічної продукції (сировини) тваринного 
походження; 

3) виробництва органічної продукції (сировини) аквакультури; 
4) виробництва органічних морських водоростей; 
5) виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва; 
6) перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції (сировини); 
7) збору дикорослих рослин, лісової продукції та водоростей; 
8) виробництва під час перехідного періоду; 
9) порядку переходу до виробництва органічної продукції (сировини); 
10) переліку, умов та допустимих обсягів використання неорганічної продук-

ції, речовин, продукції, отриманої в перехідний період, при виробництві органічної 
продукції (сировини) по кожній із категорій продукції, речовин; 

11) переліку речовин, які забороняється використовувати при виробництві ор-
ганічної продукції (сировини); 

12) допустимих обсягів та переліку неорганічної продукції, речовин, продук-
ції, отриманої в перехідний період, які можуть у виключних випадках використо-
вуватися при виробництві органічної продукції (сировини); 

13) критеріїв оцінки придатності сільськогосподарських угідь для виробництва 
органічної продукції (сировини). 

В подальшому по тексту Закону зазначається, що ці детальні правила щодо 
кожного напряму встановлюються Кабінетом Міністрів України. А отже, це ще 
один масштабний, складний, системний напрям потреби розробки відповідного 
нормативно-правового регулювання визначених елементів, які у тому числі, стано-
влять і як безпосередньо природні ресурси, так і вміщують опосередковане відно-
шення до їхньої схоронності та потреби до критеріїв показників їхньої якості, при-
датності, часових меж визначення тощо. 

Основним на шляху такого закріплення має стати врахування положень По-
станови Європейського Союзу ЄС № 834/2007 від 28 червня 2007 р. щодо органіч-
ного виробництва та маркування органічних продуктів і скасування Постанови 
(ЄС) № 2092/91 [4] та Регламенту Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5 вересня 2008 р. 
«Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для 
впровадження Постанови Ради (ЄС) № 834/2007 щодо органічного виробництва і 
маркування органічних продуктів» [5]. У відповідності із зазначеними актами в 
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обов’язковому порядку варто враховувати їхню структуру, яка відображає взаємо-
залежність природних ресурсів та органічного господарювання, а також містить 
їхню деталізацію. В цілому визначені напрями відображають сучасні вимоги щодо 
врегулювання відповідних суспільних відносин, визначають еволюційний напрям з 
позиції екологічного спрямування та формують потребу до здійснення ряду дій з 
розробки пропозицій щодо вдосконалення чинного нормативно-правового забезпе-
чення, а також потребу у розробці нових регулюючих актів. 
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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ТУРИЗМУ 
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1. Про туризм як культурну практику, а згодом і культурну індустрію, почи-
нають вести мову в ХХ ст., хоча його витоки, процес інституалізації розпочинаєть-
ся з кінця ХІХ ст. Питання, які порушуються сьогодні науковцями, стосуються 
проблем негативного впливу туризму на природне середовище, використання ту-
ризму як виховного чинника стосовно екологічної культури, формування засобами 
туристичної діяльності екофільної поведінки, здатної запобігти руйнуванню при-
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родного середовища і знищенню природних, культурно-мистецьких пам’яток [7, 
с. 5], а також розвитку належного правового регулювання відносин із здійснення 
туризму на засадах еколого-правової культури й свідомості та в руслі національної 
екологічної політики України.  

Виходячи з діалектичної єдності духовного і практичного (матеріального), що 
виявляється в освоєнні природи з урахуванням відповідної шкали цінностей з точ-
ки зору задоволення екологічних потреб суспільства [2, с. 69], формування духов-
ної та матеріальної екологічної культури значною мірою залежить від природного 
рекреаційно-туристичного потенціалу нашої держави. В науковій літературі зазна-
чається про наявність загального та спеціального правових режимів природно-
рекреаційних туристичних ресурсів: загальний правовий режим поширюється на 
земельні, водні, лісові, гірські, рослинні, тваринні ресурси, рекреаційні зони та 
нематеріалізовані природні ресурси – атмосферне повітря, клімат; спеціальний 
правовий режим притаманний природним ресурсам, які використовуються для 
певних видів туризму або для тих, які мають особливий статус, наприклад, об’єкти 
природно-заповідного фонду чи культурної спадщини [13, с. 11]. 

2. Науковцями наразі досліджено, що з метою розвитку екологічної культури 
завдяки здійсненню туризму [6; 12] використовуються: природні ресурси природ-
но-заповідних, рекреаційних, курортно-оздоровчих зон, територій та об’єктів [5; 6; 
9; 11; 12; 14; 15]; об’єктів культурної спадщини та природних ареалів [4; 8]; приро-
дний потенціал інших природних ресурсів.  

Законодавчу основу здійснення туризму становлять статті 11, 13, 14, 16, 23, 49, 
50, 66, 92 та ін. Конституції України [1], норми: законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 р., «Про природно-
заповідний фонд України» від 16 червня 1992 р., «Про охорону культурної спад-
щини» від 8 червня 2000 р., «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р., «Про екологічну 
мережу України» від 24 червня 2004 р.; кодексів – Земельного від 25 жовтня 
2001 р., Водного від 6 червня 1995 р., Лісового в редакції від 8 лютого 2006 р., Про 
надра від 27 липня 1995 р. та ін.; положення Порядку надання водно-болотним 
угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення, затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287 та ін. 

Завдяки процесам гармонізації, адаптації та конвергенції європейських і наці-
ональних підходів у рамках розвитку екологічної політики України та ЄС наразі 
відбувається процес формування єдиного культурного простору для країн ЄС та 
України. На рівні європейського регіонального співробітництва це відображено в 
Угоді про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Єв-
ропейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого 
боку, ратифікованій Законом України від 16 вересня 2014 р. Даною Угодою перед-
бачаються основні напрями співпраці в економічній, політичній, правовій, екологі-
чній, соціальній сферах, зокрема передбачаються окремі глави: «Туризм» (гл. 16), 
«Навколишнє середовище» (гл. 6) та «Культура» (гл. 24). 

3. Про взаємозалежність туризму від рівня екологічної культури та рівня еко-
логічної культури від особливостей здійснення туризму й організації туристичної 
діяльності свідчать положення Закону України «Про туризм» в редакції від 18 лис-
топада 2003 р., його спрямованість на забезпечення закріплених Конституцією 
України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших 
прав при здійсненні туристичних подорожей. Він встановлює засади раціонального 
використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов’язані з організацією 
і здійсненням туризму на території України. 
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Згідно з ч. 4 ст. 4 Закону України «Про туризм» передбачено види туризму, ча-
стина з яких базується на засадах формування екологічної культури, створює куль-
турно-пізнавальні гарантії ефективності реалізації правових норм, це: культурно-
пізнавальний; лікувально-оздоровчий; спортивний; релігійний; екологічний (зеле-
ний); сільський; підводний; гірський; пригодницький; мисливський; автомобіль-
ний; самодіяльний тощо. 

4. Не лише науковий, але й цілком практичний інтерес становлять Рекоменда-
ції парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інстру-
мент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України», схвал. по-
становою Верховної Ради України від 13 липня 2016 р. № 1460-VIII, врахування 
яких сприятиме розвитку еколого-правової культури туристів і рекреантів. 

Так, на виконання зазначеної вище Угоди про асоціацію пропонується: прийн-
яти нову редакцію Закону України «Про туризм»; забезпечити виконання плану 
імплементації директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС про органі-
зовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплекс-
ні турне; створити туристичний веб-портал «Visit Ukraine» з поданням у єдиному 
форматі достовірної та актуальної інформації про туристичні можливості регіонів 
та міст України; забезпечити підготовку Державного кадастру природних курорт-
них територій України; розробити мережу маршрутів з відвідуванням об’єктів 
природно-заповідного фонду України міжнародного значення, у тому числі реєстр 
об’єктів з підвищеним туристичним потенціалом; вдосконалити регулювання дія-
льності власників агросадиб, які надають послуги у сфері сільського туризму; 
створити інтерактивну базу даних, що включатиме інформацію про всі туристичні 
та рекреаційні ресурси України, придатні для використання у сфері туризму, у 
тому числі про об’єкти історико-культурної спадщини та природно-заповідного 
фонду, рекомендовані для відвідування туристами, з метою формування націона-
льної мережі туристично-екскурсійних маршрутів; розробити та затвердити план 
заходів з розвитку пріоритетних видів туризму (історико-культурного, ділового, 
конгресного, медичного, спортивного, винного, гастрономічного тощо); забезпечи-
ти розроблення національної мережі туристичних брендів України (області, райони 
та міста) та ін. 

5. Сучасна система освіти, зокрема, еколого-правової освіти, потребує доко-
рінної методологічної реформи, модернізації навчального процесу як основи якісно 
нового рівня навчання [3, с. 13]. Оскільки екологічні та еколого-правові освіта й 
виховання є досить потужними чинниками формування екологічної та еколого-
правової культури громадян, серед зазначених вище рекомендацій – розробка ста-
ндартів вищої освіти й гармонізація кваліфікаційних вимог та стандартів вищої 
освіти у вищих навчальних закладах за спеціальністю «Туризм», організація по-
стійно діючої експедиції для школярів та студентів «Україна – моя Батьківщина». 
В процесі вдосконалення законодавства України ці напрями державної еколого-
туристичної політики можуть бути впроваджені в життя з метою формування еко-
логічної культури особи й суспільства та її важливої складової – еколого-правової 
культури, а також, як зазначається у науковій літературі, дозволить на засадах тра-
дицій, культури українського народу та її етносів відтворити та впровадити в сис-
тему правових норм шанобливе ставлення до Природи [10, с. 10]. 

Особливості здійснення окремих видів туризму згідно з ч. 5 ст. 4 Закону Укра-
їни «Про туризм», встановлюються законом, тому, на нашу думку, доцільно було б 
внести доповнення до Закону України «Про туризм», урахувавши зазначені вище 
Рекомендації парламентських слухань та розширивши перелік видів туризму. 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 202 

З огляду на курс нашої держави на міжнародну та європейську інтеграцію, ва-
рто було б, на наш погляд, надати правової форми й так званому «науковому» ту-
ризму. Науковий туризм може відігравати позитивну роль саме в сфері розвитку 
еколого-правової культури громадян, а особливо – молоді, адже сприятиме обміну 
науковими новаціями й досвідом та освітньо-виховними здобутками, пропаганді 
екологічних та еколого-правових знань, широкій еколого-інформаційній діяльнос-
ті, розвитку еколого-правової культури в Україні. 
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Незважаючи на наявність правового підгрунтя для належної реалізації конститу-
ційних екологічних прав громадян, на практиці окремі негативні аспекти перешко-
джають їх реалізації: неправосудні рішення судових органів у екологічних спорах; 
невиконання уповноваженими органами належних їм контрольних повноважень; зосе-
редженість органів місцевого самоврядування не на ефективній регіональній екологіч-
ній політиці, а на забезпеченні та обслуговуванні власних інтересів; відсутність необ-
хідної інформації про стан довкілля та загальна необізнаність населення про стан до-
вкілля та можливість доступу до правосуддя у екологічних спорах. На жаль, сьогодні 
норма статті 50 Конституції України в силу відсутності ефективного механізму реалі-
зації у практиці деліктних еколого-правових відносин і через загальнопоширене недо-
тримання принципу верховенства права є значною мірою декларативною. 

Варто зазначити, що в основі розуміння напрямку побудови ефективного місь-
кого середовища повинно бути розуміння концепції екологічної безпеки як: 

– певного стану розвитку суспільних відносин, за якого сукупністю заходів ре-
гулюється екологічно небезпечна діяльність, запобігання погіршенню довкілля та 
захист природних систем і населення (проф. В. І. Андрейцев); 

– вічної цінності суспільства, яка базується на певних гарантіях безпеки існу-
вання природи і людини; забезпечення екологічної безпеки гарантується і контро-
люється державою через систему спеціальних органів; є одним з основних принци-
пів екологічного права (професори А. П. Гетьман, М. В. Шульга); 
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– стану довкілля, за якого забезпечується запобігання погіршенню екологічної 
обстановки та виникненню небезпеки для здоров’я людей (Закон України «Про 
охорону навколишнього природного середовища»). 

Статті 51-60 згаданого Закону визначають основні вимоги до забезпечення 
екологічної безпеки у різних видах суспільної діяльності. Одни із напрямків у да-
ній сфері є забезпечення екологічної безпеки у містобудівній діяльності. Планіров-
ка (термін із закону – авт.), розміщення, забудова і розвиток населених пунктів 
здійснюються за рішенням місцевих рад з урахуванням екологічної ємкості тери-
торій, додержанням вимог охорони навколишнього природного середовища, раціо-
нального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. 

При розробці генеральних планів розвитку і розміщення населених пунктів 
сільські, селищні, міські ради встановлюють режим використання природних ре-
сурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки у 
приміських та зелених зонах за погодженням з місцевими радами, на території 
яких вони знаходяться, відповідно до законодавства України та ДБН України Міс-
тобудування. Планування і забудова населених пунктів (ДБН Б.2.2-1- 01). Щоб 
уникнути випадків загрози екологічній безпеці внаслідок небезпечної діяльності, 
законодавство передбачає низку запобіжних заходів, які, будучи реалізованими 
спеціально уповноваженими органами управління, і утворюють організаційно-
правовий механізм забезпечення екологічної безпеки природокористування. Зок-
рема, це визначення процедури прийняття та узгодження рішень, в тому числі оці-
нка впливу на довкілля в Україні, проведення державної та громадської експертиз, 
обов’язкове ліцензування, подання декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпе-
ки, нормування впливів на довкілля, страхування ризиків та відповідальності, сер-
тифікація тощо. Проте, як свідчить практика захисту екологічних прав та інтересів 
громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля, не всі норми мають належ-
ний механізм реалізації, а іноді навіть наявність чіткої заборони у законодавстві не 
гарантує недопущення чи припинення діяльності, що шкодить довкіллю. 

Наявними проблемами у цій сфері на даний час є : 
1. Відсутність комплексного підходу до охорони довкілля та раціонального 

природокористування у населених пунктах, що виражається у неякісному здійс-
ненні функції планування та прогнозування. Наприклад, у місті Івано-Франківську 
Програма охорони навколишнього природного середовища була розроблена у 2010 
році та містить доволі загальний опис екологічних проблем міста і мінімальне фі-
нансування, що не дозволяє вирішити бодай якісь екологічні проблеми міста, окрім 
посадки дерев та кущів. 

2. Незаконна та необґрунтована зміна цільового призначення земель у межах 
міст, яка часто порушує норму ст. 22 Земельного Кодексу щодо пріоритетності 
використання сільськогосподарських земель для потреб сільського господарства, а 
також спричиняє надзвичайно щільну забудову житловими будинками без відпові-
дної інфраструктури.  

3. Відсутність належним чином розроблених та затверджених генеральних 
планів розвитку населених пунктів, які, відповідно до норм Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», визначають генплан опорним документом, 
який визначає правовий режим використання окремих природних ресурсів (напри-
клад, землі) у межах населеного пункту. 

4. Порушення правового режиму водоохоронних зон та прибережних захисних 
смуг водних об’єктів населених пунктів. Частими є випадки не визначення розмірів 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів у містах. Не-
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зважаючи на дію норми ст. 96 ВК про необхідність здійснення проектів господар-
ської та іншої діяльності без оцінки їх впливу на стан вод, частими є також випад-
ки незаконного будівництва чи ведення іншої незаконної господарської діяльності 
без оцінки їх негативного впливу на стан вод та без погодження з органами Держа-
водагенства та водопостачальних підприємств. 

5. Невиконання судових рішень, що вступили в дію, а також неналежне вико-
нання своїх обов’язків органами державного архітектурно-будівельного контролю. 

Як висновок, варто зазначити, що у діяльності органів місцевого самовряду-
вання вкрай важливим є дотримання п. 9 ст. 2 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» щодо збереження, створення та відновлення рекреацій-
них, природоохоронних, оздоровчих територій та об'єктів, ландшафтів, лісів, пар-
ків, скверів, окремих зелених насаджень. Так само уваги потребує дотримання 
принципу законності і прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування 
щодо розподілу коштів екологічного податку, зміни цільового призначення земель, 
укладення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності для будів-
ництва, можливості припинення незаконного будівництва та дієвої системи штра-
фів за такі порушення. 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД 

Статівка Ольга Олександрівна 
аспірант кафедри екологічного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
м. Харків, Україна 

Науковий керівник –доктор юридичних наук, професор, 
академік НАПрН, проректор з наукової роботи  

Гетьман Анатолій Павлович 

Інтенсифікація антропогенного навантаження на навколишнє природнє сере-
довище внаслідок розвитку науково-технічного прогресу та всеосяжних глобаліза-
ційних процесів, безумовно, вимагає вдосконалення правових засобів охорони 
навколишнього природного середовища шляхом аналізу сучасного стану чинного 
нормативно-правового забезпечення суспільних відносин та пошуку на цій основі 
найоптимальніших моделей їхнього правового регулювання. 

Водночас, здійснення європеїзації на теренах Української держави не оминуло 
й питання щодо перегляду ключових національних правових інструментів у сфері 
організації, охорони, ефективного використання та відтворення природно-
заповідного фонду, а також виробленні пропозицій щодо їх гармонізації з європей-
ським законодавством у цій сфері. 

Значення природно-заповідного фонду полягає у розгляді його як національ-
ного надбання, у зв’язку з чим щодо нього встановлюється особливий режим охо-
рони, відтворення та використання. Віднесення природно-заповідного фонду до 
структурних елементів екологічної мережі дає підстави розглядати цей фонд як 
складову частину світової системи природних територій та об’єктів, що перебува-
ють під особливою охороною. 

Сучасна система нормативно-правових актів України у сфері правового режи-
му природно-заповідного фонду є досить розгалуженою (представлена законодав-
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чими актами різного ступеня ієрархії), а в деяких випадках – невпорядкованою, що 
є наслідком існування певних суперечностей серед всього різноманіття цих актів. 

Головною особливістю законодавства України у сфері організації, охорони, 
ефективного використання та відтворення територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, а також функціонування екологічної мережі, є його становлен-
ня та розквіт у перші роки здобуття Україною незалежності. За 25 років такої неза-
лежності природоохоронне законодавство зазнавало численних змін та доповнень, 
однак й досі залишається в незадовільному стані. Здебільшого домінуючою тенде-
нцією у досліджуваній сфері залишається функціонування принципів, закладених 
ще у радянські часи. 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийн-
ятому в 1991 р., було закладено найзагальніші підвалини розвитку природно-запо-
відних відносин. Зокрема, відповідно до ст. 5 особливій державній охороні підлягають 
територій та об’єкти природно-заповідного фонду й інші території та об’єкти, визначе-
ні відповідно до законодавства, а ст. 60 деталізовано склад таких територій та надано 
їх основну характеристику – велика екологічна цінність як унікальних та типових при-
родних комплексів, для збереження сприятливої екологічної обстановки, попереджен-
ня та стабілізації негативних природних процесів та явищ [1]. 

Знаковою подією на шляху до розвитку природно-заповідних відносин стало 
прийняття Закону України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.92 р., який 
присвячений правовим основам організації, охорони, ефективного використання 
природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів та об’єктів. 

Безумовно, Закон від 16.06.92 р. мав прогресивне значення для активізації но-
рмативно-правового регулювання природно-заповідних відносин, однак на сучас-
ному етапі розвитку він є застарілим та таким, що потребує оновлення. Зокрема, 
певних зауважень викликає ст. 2 Закону «Про природно-заповідний фонд», яка 
окреслює законодавство України у досліджуваній галузі [2]. Обмежуючись лише 
Законом «Про охорону навколишнього природнього середовища» та Законом «Про 
природно-заповідний фонд», законодавець ігнорує, щонайменше, Конституцію 
України, Закон «Про екологічну мережу», ключовим складовим елементом якої є 
природно-заповідний фонд, та міжнародно-правові акти, стороною яких є Україна. 

Пояснюючи таку правову прогалину, П. О. Гвоздик пояснює чому Конституція 
України не згадується як джерело права в Законі «Про природно-заповідний 
фонд». Справа в тому, що особливістю Конституції як джерела екологічного права 
є те, що її було ухвалено в період, коли екологічне законодавство перебувало в 
активній фазі свого формування, а за такої ситуації не могло не виникнути неузго-
дженості між Основним Законом України та чинними на момент її прийняття зако-
нодавчими актами (зокрема Закону «Про природно-заповідний фонд») [3, с. 119]. 

Окремі аспекти правового режиму природно-заповідного фонду втілюються й 
у пооб’єктних кодексах, як-то: Земельний (ст. 19, глава 7), Водний (глава 19), Лісо-
вий Кодекси (ст. ст. 85,100), Кодекс України про надра (ст.59); а також у по-
об’єктних законах України: «Про атмосферне повітря» (ст. 17), «Про тваринний 
світ» (ст. ст. 37, 43), «Про рослинний світ» (ст. ст. 4, 27). 

У 2000 р. в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та 
розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій 
Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
(1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної 
просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим 
станом ландшафту була розроблена Загальнодержавна програма формування наці-
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ональної екологічної мережі на 2000 – 2015 рр. Серед ключових завдань Програма 
закріплювала розбудову екологічної мережі шляхом підвищення репрезентативно-
сті територій та об’єктів природно-заповідного фонду та їх доведення до 10% від 
загальної площі держави [4]. 

В минулому році було закінчено строк дії Програми, однак завдання, які були 
нею намічені, виконані не у повному обсязі. Зокрема, площа природно-заповідного 
фонду від намічених 10% займає трохи більше 6% від загальної площі держави. У 
зв’язку з цим, А. К. Соколова пропонує прийняти нову Програму [5, c. 82]. 

Враховуючи специфіку природно-заповідного фонду та тенденції розгляду йо-
го територій та об’єктів як ключових елементів єдиної територіальної системи 
природоохоронних територій спеціальним законодавчим актом у цій сфері є Закон 
України «Про екологічну мережу» від 24.06.04 р., який визначає місце природно-
заповідного фонду у системі екологічної мережі, фіксує принципи її формування, 
збереження та використання, а також регулює порядок включення територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду до її структурних елементів [6]. 

Сучасний стан розвитку природно-заповідного права представлений й підза-
конними нормативно-правовими актами, які регулюють окремі аспекти правового 
режиму природно-заповідного фонду, наприклад, Укази Президента: «Про заходи 
щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні від 23.05.05 р., 
«Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання» від 
24.04.98 р., «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.15 р. та ін. 

До цього ієрархічного рівня системи джерел природно-заповідного права від-
носяться й акти Кабінету Міністрів України, як-то: Розпорядження «Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005-2025 
роки» від 22.09.04 р., Постанова «Про порядок видачі дозволів на спеціальне вико-
ристання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значен-
ня»від 10.08. 92 р., Постанова «Про затвердження Концепції збереження біологіч-
ного різноманіття України» від 12.05.97 р., Постанова «Про вдосконалення держа-
вного управління заповідною справою в Україні» від 12.11.97 р. та ін. 

Отже, на підставі вивчення законодавчих основ функціонування природно-
заповідного фонду можна дійти до висновку про його особливу правову охорону, що 
виявляється у розгалуженій системі нормативно-правових актів різної юридичної 
сили. З іншого боку, така розгалуженість призводить до ускладненого застосування 
законодавства України у цій сфері, враховуючи існування застарілих та суперечли-
вих один одному нормативно-правових актів. У зв’язку з цим, чинне законодавство 
України у сфері організації, охорони, ефективного використання територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду потребує реформування з огляду на його су-
часний стан розвитку та значення у формуванні екологічної мережі України. 
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За переконанням фахівців, основною причиною глобальних негативних змін у 
навколишньому природному середовищі, які сталися за останні 50–100 років, є 
руйнування людиною природних екологічних систем [1]. 

Екологічна система, або екосистема – біологічна система, що складається зі 
спільноти живих організмів, середовища їх існування, системи зв’язків, що здійс-
нюють обмін речовиною та енергією між ними. Отже, екосистема – це сукупність 
живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середо-
вищі існування, утворюючи з ним єдине ціле [2]. 

Значення екосистем складно переоцінити, адже вони по суті є гарантом стабі-
льності довкілля, найважливішою структурною одиницею навколишнього світу, 
фундаментом життя. Проте хижацька господарська діяльність людини призвела до 
істотного руйнування природних екосистем, що загрожує біосфері найкатастрофі-
чнішими наслідками. Руйнування природних екосистем підриває основи існування 
багатьох видів і їх угруповань, частина яких вже зникла з лиця Землі, а інша пере-
буває на межі вимирання [1]. 

З урахуванням функцій екологічних систем у природі та їх значення для під-
тримання її сприятливого стану особливої актуальності набуває проблема збере-
ження та відновлення екосистем для забезпечення сталого розвитку. Саме з цих 
міркувань у міжнародному екологічному праві виникла і поширилась у 90-х рр. 
XX ст. концепція екосистемного підходу. 

Екосистемний підхід було запроваджено на міжнародно-правовому рівні в ра-
мках Конвенції про охорону біологічного різноманіття [3]. Ця Конвенція була від-
крита для підписання в м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) 05.06.1992 р. та набула чин-
ності 29.12.1993 р. Від імені України вона підписана 11.06.1992 р. та ратифікована 
29.11.1994 р. [4]. 

Цілями Конвенції згідно з її ст. 1 є збереження біологічного різноманіття, ста-
ле використання його компонентів та спільне одержання на справедливій та рівній 
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основі вигод, пов’язаних із використанням генетичних ресурсів. У цій Конвенції 
надано визначення багатьох термінів, серед яких є і «екосистема». Відповідно, 
екосистема являє собою динамічний комплекс угрупувань рослин, тварин і мікро-
організмів, а також їх неживого навколишнього середовища, взаємодіючих як єди-
не функціональне ціле. 

Незважаючи на те, що в тексті Конвенції екосистемний підхід прямо не зазна-
чений, існує низка рішень нарад її керівного органу – Конференції Сторін – стосо-
вно цього питання. 

Станом на листопад 2016 р., усього було проведено 12 нарад Конференції Сто-
рін Конвенції, де обговорювалися питання, які так чи інакше стосувалися екосис-
темного підходу. Проте найпродуктивнішою щодо цього виявилась саме п’ята 
нарада, яка проходила в м. Найробі (Кенія) з 15 по 26.05 2000 р., оскільки на її 
першому засіданні, 15 травня, Конференція затвердила порядок денний, де серед 
міждисциплінарних питань був виділений п. 17.1. «Екосистемний підхід: прийнят-
тя принципів». А вже на п’ятому засіданні наради Конференції Сторін, 26 травня, 
було прийняте рішення V/6 «Екосистемний підхід», у додатку до якого є опис еко-
системного підходу (розд. «А»), перелік його принципів (розд. «В») та практичні 
рекомендації щодо його застосування (розд. «С») [5]. 

Згідно з розд. «А» додатку екосистемний підхід являє собою стратегію ком-
плексного управління земельними, водними та біологічними ресурсами, яка забез-
печує їх збереження та стале використання на справедливій основі. 

У розд. «В» додатку перераховані 12 принципів екосистемного підходу, які є 
взаємопов’язаними, взаємодоповнюючими та мають застосовуватися як єдине ціле. 
Це такі принципи: 1) визначення завдань управління екосистемами суспільством; 
2) максимальна децентралізованість управління екосистемами; 3) врахування 
впливу на суміжні або будь-які інші екосистеми; 4) управління екосистемами в 
економічному контексті; 5) забезпечення збереження структури і функцій екосис-
теми; 6) управління екосистемами в межах їхнього природного функціонування; 
7) застосування екосистемного підходу в певних масштабах; 8) довготривалість 
цілей управління екосистемами; 9) врахування неминучості змін екосистем; 
10) забезпечення рівноваги між збереженням та використанням біорізноманіття; 
11) врахування інформації; 12) залучення зацікавлених сторін. 

Щодо практичних рекомендацій із застосування екосистемного підходу, то во-
ни, як було зазначено, закріплені у розділі «С» додатку. Усього їх п’ять, а саме: 
1) орієнтація на функціональні взаємозв’язки та процеси в екосистемах; 
2) сприяння справедливому користуванню благами; 3) використання стратегії ада-
птивного управління екосистемами; 4) здійснення управління за допомогою захо-
дів, співрозмірних питанню, яке вирішується, та шляхом максимальної децентралі-
зації; 5) забезпечення міжвідомчої взаємодії. 

Окрім цього, у рішенні V/6 вказано, що екосистемний підхід не підміняє інші 
стратегії управління, такі як біосферні заповідники, охоронювані райони та про-
грами зі збереження окремих видів, а також підходи, що здійснюються в межах 
національної стратегії та законодавчих структур. Він повинен сприяти інтеграції 
всіх підходів та інших методів для вирішення комплексних проблем. Не існує єди-
ного шляху впровадження екосистемного підходу, бо це залежить від місцевих, 
районних, національних, регіональних або глобальних умов. 

На сьогодні екосистемний підхід визнається одним із засобів подолання фраг-
ментації правового регулювання екологічних відносин, адже крім охорони окремих 
видів фауни та флори він поєднує також управління у сфері охорони середовищ їх 
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існування, обмеження шкідливої для навколишнього природного середовища дія-
льності, охорону екосистем і зв’язків усередині них та між ними. 

Стає очевидним, що в наш час стратегічною метою екологічної політики будь-якої 
держави має визнаватися впровадження екосистемного підходу в правове регулювання 
екологічних відносин з метою збереження природних екосистем, підтримання їх ціліс-
ності та життєзабезпечувальних функцій для сталого розвитку суспільства. 

У нашій державі процес впровадження екосистемного підходу, на жаль, пе-
ребуває лише на початковій стадії, адже в основному нормативно-правовому 
акті екологічної спрямованості – Законі України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» – навіть немає визначення екологічної системи. Таке 
визначення міститься в Законі України «Про затвердження Загальнодержавної 
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів» [6], де 
вказано, що екологічна система – це природний комплекс, створений живими 
організмами, з умовами їх існування, пов’язаними між собою обміном речовин і 
енергії, які утворюють систему взаємозумовлених біотичних та абіотичних 
явищ і процесів. 

Разом із тим поняття «екосистема» вживається в багатьох нормативно-
правових актах, серед яких: Водний і Лісовий кодекси України; закони України 
«Про меліорацію земель», «Про охорону земель», «Про рибне господарство, про-
мислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», «Про 
екологічну мережу України»; постанови Кабінету Міністрів України «Про врегу-
лювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів», «Про затвер-
дження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат». 

Важливість збереження та відновлення природних екосистем на території на-
шої держави виражена в Основних засадах (стратегії) державної екологічної полі-
тики в Україні на період до 2020 р., затверджених Законом України від 
21.12.2010 р. [7]. У цьому документі, зокрема, закріплюється, що збереження при-
родних екосистем є метою національної екологічної політики України, для чого 
передбачається відновлення екосистеми Чорного й Азовського морів, проведення 
інформаційно-просвітницької кампанії щодо цінності екосистемних послуг, здійс-
нення екосистемного планування, впровадження екосистемного підходу в управ-
лінську діяльність, а також адаптація законодавства України у сфері охорони до-
вкілля відповідно до вимог директив Європейського Союзу. 

Таким чином, перші кроки щодо впровадження екосистемного підходу в пра-
вове регулювання екологічних відносин в Україні вже зроблено, оскільки вітчиз-
няне екологічне законодавство широко застосовує поняття «екосистема», а збере-
ження природних екосистем визначає як мету національної екологічної політики. 
Проте, на нашу думку, пріоритетним напрямом подальшого розвитку правового 
регулювання екологічних відносин в Україні має стати широке та послідовне впро-
вадження основних принципів та практичних рекомендацій із застосування екосис-
темного підходу, вироблених у рішенні V/6 на п’ятій нараді Конференції Сторін 
Конвенції про охорону біологічного різноманіття. 
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доцент Соколова Алла Костянтинівна, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

завідувач кафедри екологічного права. 

Однією з основних цілей державної екологічної політики, передбачених Зако-
ном України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики 
України на період до 2020 року» від 21 жовтня 2010 р., № 2818-VI, є забезпечення 
екологічно збалансованого природокористування, в тому числі й використання 
рослинного світу[1]. 

У цьому контексті варто зазначити, що екологічні права природокористувачів 
забезпечуються шляхом установлення в законодавстві відповідних гарантій і по-
рядку захисту цих прав. Підкреслимо, що Законом України «Про рослинний світ» 
не передбачаються норми щодо гарантій і захисту прав користувачів об’єктами 
рослинного світу. 

У теорії держави та права під гарантіями розуміється система узгоджених фак-
торів, що забезпечують фактичну реалізацію і всебічну охорону прав та свобод 
людини [2]. М. К. Черкашина запропонувала власну класифікацію юридичних га-
рантій права природокористування за метою використання на: а) превентивні, 
спрямовані на попередження правопорушень, б) відновлюючі, спрямовані на усу-
нення або відшкодування негативних наслідків правопорушення і в) штрафні, 
спрямовані на реалізацію юридичної відповідальності [3, с. 10]. 

У ст. 10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середови-
ща» міститься загальний перелік гарантій екологічних прав громадян. Про захист 
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прав громадян у сфері охорони довкілля йдеться у ст. 11 цього Закону, де закріпле-
но загальне правило, за яким держава гарантує своїм громадянам реалізацію еколо-
гічних прав, наданих їм законодавством. Порушені ж їх права в цій галузі мають 
бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку згідно із законодавст-
вом України [4]. 

Поресурсне законодавство України теж передбачає гарантії й захист користу-
вачів щодо окремих природних об’єктів. Так, ст. 35 Закону України «Про тварин-
ний світ» установлює гарантії й захист прав власників і користувачів об'єктами 
тваринного світу; ст. 25 Кодексу України про надра – захист прав користувачів 
надр, а п. 2 ст. 26 цього ж Кодексу вказує на можливість судового захисту права 
користування цими природними ресурсами; ст. 24 Лісового кодексу України – 
захист прав власників лісів, лісокористувачів і громадян.  

Зауважимо, що ст. 55 Закону Республіки Бєларусь «О растительно мире» теж 
передбачає положення щодо захисту і гарантій прав користувачів об’єктами рос-
линного світу [5]. 

На думку М. К. Черкашиної, на сучасному етапі в Україні відбувається процес 
розширення обсягу прав суб’єктів у сфері природокористування, зумовлений ви-
никненням у них нових інтересів, охоронюваних законом, а також появою право-
вих можливостей для реалізації суб’єктивного права користування природними 
ресурсами. Одним із найбільш важливих засобів здійснення цього суб’єктивного 
права є юридичні гарантії та їх система, без чого неможливо забезпечити кожному 
природокористувачеві безперешкодне здійснення комплексу наданих йому прав, 
зокрема, права на користування природними ресурсами [3, с. 3]. 

Отже, з нашої точки зору, Закон України «Про рослинний світ» має містити 
окрему статтю, присвячену гарантіям і захисту прав користувачів об’єктів рослин-
ного світу, в якій зазначатиметься, що порушені права цих користувачів підляга-
ють відновленню, а збитки, завдані їм у зв’язку з порушенням чи обмеженням їх 
прав, підлягають відшкодуванню в повному обсязі й у судовому порядку, встанов-
леному законодавством. 
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ЩОДО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ 
Хомінець Світлана Володимирівна 
кандидат юридичних наук,  асистент 
кафедри земельного та аграрного права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
м. Харків, Україна 

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного сере-
довища», об’єктами правової охорони навколишнього природного середовища 
визнаються природні ресурси як залучені в господарський обіг, так і невикористо-
вувані в економіці в даний період. До таких об’єктів Законом віднесено землі, над-
ра, води, атмосферне повітря, ліс та іншу природну рослинність, тваринний світ. З 
наведеної норми витікає висновок, що зазначеним нормативно-правовим актом 
ґрунти не визнаються окремим об’єктом правової охорони довкілля, а отже, і само-
стійним компонентом навколишнього природного середовища. Це, у свою чергу, 
створює перешкоди у застосуванні норм Закону при регламентації ґрунтоохорон-
них відносин. Така ситуація пов’язана, в першу чергу, з відсутністю законодавчого 
визначення правового режиму ґрунтів як окремого об’єкта. 

З іншого боку, аналіз чинного законодавства України дає змогу стверджувати, 
що існуючі сьогодні правові норми в галузі регламентації відносин щодо викорис-
тання і охорони ґрунтів стосуються, перш за все, ґрунтів земельних ділянок сільсь-
когосподарського призначення. При цьому правове регулювання використання і 
охорони ґрунтів земельних ділянок інших категорій земель майже відсутнє у вітчи-
зняному законодавстві. Це пов’язано з тим, що ґрунти розглядаються як природний 
засіб виробництва в сільському господарстві, тобто законодавчо охороняються 
лише економічні властивості ґрунту. 

Однак ґрунти є природним ресурсом поліфункціонального значення, оскільки 
відіграють важливу роль не тільки в економічній сфері життєдіяльності людини, а 
ще й в соціально-культурній. Вони є природним об’єктом – частиною навколиш-
нього природного середовища, розташовані не тільки на земельних ділянках сіль-
ськогосподарського призначення, а ще й на поверхні земельних ділянок інших 
категорій (лісогосподарського, природно-заповідного та іншого природоохоронно-
го призначення, житлової та громадської забудови тощо). Тому визнання ґрунтів 
самостійною складовою навколишнього природного середовища має важливе 
практичне значення, адже це створить необхідні умови для забезпечення їх належ-
ної правової охорони, яка має базуватися на загальновизнаній та єдиній системі 
принципів правової охорони навколишнього природного середовища. 

Слід наголосити, що розуміння ґрунту як поліфункціонального природного ре-
сурсу знайшло відображення у правотворчій формі державного регулювання ґрун-
тоохоронних відносин. Зокрема, 20 січня 2015 року, за номером 1798 у Верховній 
Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про збереження ґрунтів 
та охорону їх родючості». Законопроект було розроблено Міністерством аграрної 
політики та продовольства України разом з державною установою «Інститут охо-
рони ґрунтів України». У тексті документа зазначалося, що основними принципа-
ми державної політики у сфері збереження ґрунтів та охорони їх родючості є пра-
вова охорона ґрунтів як компонента природного середовища на всіх категоріях 
земель (ст. 4). Проте, незважаючи на об’єктивну необхідність в детальній регламе-
нтації грунтоохоронних відносин, зазначений законопроект не було прийнято. 
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Сьогодні ж невизначеність правового режиму ґрунтів призводить до їх пода-
льшої деградації. Такий недолік законодавства потребує негайного усунення. 

Одним з дієвих напрямів удосконалення правового режиму ґрунтів є окреслення 
кола прав та обов’язків власників і користувачів відповідних земельних ділянок. 

Варто зазначити, що положення стосовно прав та обов’язків власників і корис-
тувачів земельних ділянок містяться у земельному законодавстві. Це, перш за все, 
ст. ст. 90, 91, 95, 96 Земельного кодексу України та ст. ст. 35 – 37 Закону України 
«Про охорону земель». Однак зазначені норми мають загальний характер і стосу-
ються або виключно земель сільськогосподарського призначення або усіх земель в 
цілому без урахування їх поділу на категорії. Для встановлення ж детального пра-
вового режиму ґрунтів різних категорій земель не достатньо їх концентрації у від-
повідному розділі законодавства. Більш дієвим уявляється внесення відповідних 
змін у глави Земельного кодексу України, що встановлюють правові режими різ-
них категорій земель, а також у поресурсове законодавство – до Лісового кодексу, 
Водного кодексу, Кодексу України про надра, Закону України «Про рослинний 
світ» тощо. 

 
 

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Шараєвська Тетяна Анатоліївна, 
кандидат юридичних наук,асистент  

кафедри екологічного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

На сьогодні, як слушно зазначається науковцями, про забезпечення екологіч-
ної безпеки ведуться дискусії на міжнародному та європейському рівнях, прийма-
ються конвенції, директиви, регламенти, національні закони, стратегії та інші важ-
ливі нормативні акти. Вказане обумовлене тим, що екологічна безпека розгляда-
ється як сучасна політико-правова категорія, яка увібрала в себе багато ознак, пе-
редусім, – це ознака такого стану довкілля, за якого системою правових, організа-
ційних, економічних, техніко-технологічних, науково-освітянських та інших засо-
бів усього людства здійснюється попередження та локалізація будь-яких проявів 
техногенної та природної небезпеки, що переслідують нашу планету останні деся-
тиліття [1, с. 205].У зв’язку з цим, екологічні кризи служать стимулом, спонукають 
вчених і практиків до пошуку нових, нестандартних правових рішень, що свідчить 
про наявність широких перспектив і реальних передумов подальшого розвитку 
екологічного права України [2, с. 183] та законодавства, їх принципів,у тому числі 
в сфері права екологічної безпеки [3, с. 61–62]. 

В умовах євроінтеграційних процесів, а саме у рамках адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС, особливої актуальності набуває впровадження у 
національне законодавство положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), 
ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. [4]. 
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Так, у відповідності до ч. 3 ст. 342 Угоди про асоціацію співробітництво сторін 
спрямовується на вирішення проблем, що виникли внаслідок Чорнобильської ката-
строфи та зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Водночас, положеннями 
статей 360–365 зазначеної Угоди передбачається розвиток і зміцнення співробіт-
ництва з питань,спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем 
навколишнього середовища, а саме у таких сферах, як промислове забруднення і 
промислові загрози, хімічні речовини, генетично-модифіковані організми, в тому 
числі у сільському господарстві, шумове забруднення, цивільний захист, зокрема 
стихійні лиха і антропогенні загрози, тощо. У зв’язку з цим, необхідно розглядати 
особливості регулювання екологічних відносин у рамках ЄС за такими предметни-
ми сферами регулювання, як забезпечення екологічної безпеки, оскільки наведені 
вище відносини складають предмет права екологічної безпеки. 

У відповідності до Угоди про асоціацію такі відносини реалізуються шляхом 
обміну сторонами інформацією та досвідом, здійснення спільної дослідної діяль-
ності й обміну інформацією про екологічно чисті технології, планування подолан-
ня наслідків стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій, здійснення спільної 
діяльності на регіональному та міжнародному рівнях, у тому числі згідно з багато-
сторонніми угодами в сфері охорони навколишнього середовища. Водночас, таке 
співробітництво повинно бути спрямоване на цілодобовий обмін найостаннішими 
повідомленнями і оновленою інформацією про транскордонні надзвичайні ситуа-
ції, зокрема запити та пропозиції щодо допомоги,оцінку впливу наслідків надзви-
чайних ситуацій на навколишнє середовище,залучення експертів до участі у спе-
цифічних технічних семінарах та симпозіумах з питань цивільного захис-
ту,посилення існуючого співробітництва щодо найефективнішого використання 
наявних можливостей цивільного захисту тощо (ст. 364). 

Із зазначеного випливає, що правове регулювання відносин у сфері забезпе-
чення екологічної безпеки в Україні необхідно поповнювати європейськими еколо-
го-правовими моделями, які підлягають імплементації в руслі Угоди про асоціацію. 
У зв’язку з цим, перед нашою державою постає наступне завдання – здійснювати 
поступове наближення положень законодавства України до права та політики ЄС у 
сфері екологічних правовідносин. 

Передумови такого наближення передбаченій безпосередньо Конституцією 
України, яка, як відзначається в юридичній літературі, своїми засадами екологіч-
ного права і законодавства вже сприяла впровадженню принципу екологізації 
усіх галузей національного права, особливо шляхом запровадження у їх поло-
ження екологічних вимог, заборон, правил, стандартів. Зазначене дозволило пев-
ним чином конкретизувати, удосконалити екологічне законодавство шляхом 
прийняття спеціальних законів та інших нормативно-правових актів, які поси-
люють заходи забезпечення екологічної безпеки [5, с. 245] та формують на сього-
дні перспективи імплементації низки Директив ЄС у сфері забезпечення екологі-
чної безпеки, що обумовлено окремим Додатком ХХХ до Угоди про асоціацію. 
Зокрема, це Директиви, які регулюють відносини у сфері управління відходами 
та ресурсами,якості води та управління водними ресурсами, включаючи морське 
середовище, промислового забруднення та техногенних загроз,генетично моди-
фікованих організмів тощо. 

У цьому зв’язку слід відзначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 25 лютого 2015 р. № 132 «Про схвалення розроблених Державною 
службою з надзвичайних ситуацій планів імплементації деяких актів законодавства 
ЄС» вже було затверджено План імплементації Директиви 2012/18/ЄС Європейсь-
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кого Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, 
пов’язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву 
Ради 96/82/ЄС та План імплементації Директиви 2007/60/ЄС Європейського Пар-
ламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоп-
лення. Таким чином, можна спостерігати певні позитивні зрушення, які вже зроб-
лено на шляху європейських інтеграційних процесів. 

Крім того, наведене вище свідчить про те, що сучасний розвиток екологічного 
права України здійснюється у напрямку врахування глобалізаційних процесів. Са-
ме тому епіцентр регулювання екологічних правовідносин все більше переноситься 
з локального та регіонального на глобальний рівень, зростає вплив міжнародного 
екологічного права на національні правові системи [6, с. 58]. 

Таким чином, удосконалення національного законодавства у сфері екологічної 
безпеки має здійснюватися з урахуванням міжнародно-правових та європейських 
підходів, що відповідає державній екологічній політиці України та зумовлює до 
необхідності наближення законодавства України до законодавства ЄС щодо охо-
рони навколишнього природного середовища. Таке наближення сприятиме підви-
щенню можливостей нашої держави з подолання катастроф техногенного та при-
родного характеру на місцевому, регіональному та національному рівнях завдяки 
налагодженню ефективної взаємодії з країнами ЄС та іншими державами в межах 
міжнародного співробітництва. 
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1. Сучасні світові екологічні процеси та зміни В стані навколишнього середо-
вища, які мають глобальний характер, обумовлюють необхідність переосмислення 
усім людством ставлення, впливу та видів використання довкілля з метою забезпе-
чення потреб людини. Глобальні екологічні проблеми (серед яких зміни кліматич-
ної системи, забруднення та обмеженість водних ресурсів, процеси зпустелювання 
та знищення біорізномаїття, масове знищення лісів, масштабні обсяги утворення 
відходів виробництва й споживання та ін.) та потреби їх подолання стали викликом 
як для окремих держав, так і для усього міжнародного співтовариства. Окрім цьо-
го, «цивілізаційний розвиток породжує нові явища, що мають значний вплив на 
буття держав, державних утворень, націй, народів та загалом усього світу. Одним 
із таких масштабних явищ є глобалізація [5, с. 1], яка розглядається сучасних умо-
вах державотворення як сукупність процесів, які впливають на державні інститути, 
зокрема правові, породжуючи їх модернізацію, та зумовлюють необхідність 
об’єднання зусиль національних держав з метою подолання загальнолюдських 
проблем, негативних процесів і явищ, що відбуваються у світі, та боротьба з якими 
на рівні окремої держави є недостатньо ефективною» [5, с. 4]. 

Зазначені вище процеси глобалізації та суттєві зміни в екологічному стані 
планети Земля детермінують трансформацію не тільки самої держави, але й ро-
зуміння мети та завдань, функцій держави, її соціального призначення у сфері 
екології, та застосуванні методів і правових інструментів задля подолання глоба-
льних проблем. 

На думку А. П. Гетьмана, найважливішим потенційно ефективним інструмен-
том подолання екологічних глобальних проблем має стати механізм реалізації еко-
логічної функції держави [1, с. 36], як внутрішньої, так і зовнішньої. Поділяємо і 
наступну тезу проф. А. П. Гетьмана про те, що майбутня цивілізація повинна йме-
нуватися «екологічною цивілізацією». Створення нової екологічної цивілізації має 
відбуватися з урахуванням того, що традиційні моделі суспільно-політичного, еко-
номічного та соціального устрою, які вже склалися, будуть трансформуватися у 
нові моделі, що реалізують екологічну функцію на основі як часткового збережен-
ня традиційних цінностей, так і створення нових. У зв’язку з цим необхідне подо-
лання споживчої парадигми функціонування суспільства і формування нових якос-
тей людини в екологічних правовідносинах [1, с. 37]. 

Проте, на нашу думку, на основі ціннісного підходу важливо сформувати і но-
ві якості, характеристики та визначити роль самої держави в сучасних екологічних 
правовідносинах, – тих, що виникають на національному та міжнародному рівнях, 
та в межах яких саме й реалізується екологічна функція держави. 

2. Дослідження питань визначення понять «функції», «функції держави» та 
окремих їх видів, в тому числі й екологічної функції держави, в юридичній науці є 
досить складними, оскільки саме через зазначене поняття розкривається сутність 
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держави, її природа, зміст та види діяльності, яку держава реалізує як на націона-
льному рівні, так і на міжнародному. 

На загально-теоретичному рівні під функцією можна розуміти як здійснення, 
виконання, звершення, обов’язок, діяльність, призначення, роль, яку виконує соціа-
льний інститут або інші об’єкти чи суб’єкти. Функція також виражає внутрішні й 
зовнішні зв’язки певної системи, які забезпечують відносну рівновагу і взаємодію з 
іншими системами. Функція – це одночасно певний процес і предметна діяльність, 
яка має свої форми, зміст і результати [4, с. 291]. Функції держави дуже тісно 
пов’язані з завданнями і цілями держави, але не зводяться до них [4, с. 291]. Завдання 
і функції держави – це нерозривні соціальні явища, які тісно взаємопов’язані. За-
вдання, які постають перед державою, породжують необхідність їх реалізації через 
функції держави [4, с. 292]. На думку В. О. Зайчука та Ю. В. Зайчука, неправильним 
є твердження про те, що завдання слугують першоосновою функцій держави, оскіль-
ки вони обумовлюються політичними та економічними потребами суспільства, ви-
значаються історичними закономірностями розвитку держави, особливостями соціа-
льно-економічних умов її розвитку (історичними обставинами, співвідношенням 
класових сил, національними особливостями)[3, с. 43]. 

Функції держави перебувають у прямій залежності від її соціального призна-
чення. Соціальне призначення держави виражається в багатьох аспектах, залежно 
від ієрархії соціальних цінностей, які стоять перед суспільством і державою [4, 
с. 292]. Соціальне призначення визначає весь спектр напрямів діяльності держави, 
надаючи їм деякі загальні основи [3, с. 43]. На думку В. О. Зайчука та 
Ю. В. Зайчука, функції держави – це специфічні прояви, конкретні визначення 
соціального призначення держави в діяльності її органів [3, с. 43]. В. О. Котюк 
визначає функцію держави в якості основних напрямів реалізації державної полі-
тики, завдань, і цілей, соціального призначення держави в процесі теоретичної і 
практичної діяльності в економічній, культурній і соціальній сферах суспільства 
всередині держави та суспільства, на міжнародній арені [4, с. 294]. 

Екологічна функція, як одна з основних функцій держави, є результатом 
трансформації функції охорони навколишнього природного середовища (функції 
охорони природи, природоохоронної функції) [2, с. 147]. 

На доктринальному рівні в екологічному праві екологічна функція держави, її 
мета визначається по-різному : 1) як історично обумовлений, один з основних на-
прямків діяльності органів державної влади у внутрішній та зовнішній сфері, що 
охоплює охорону навколишнього природного середовища, раціональне природо-
користування, забезпечення екологічної безпеки, і має на меті запобігання або мі-
німізацію впливу негативних наслідків від господарської та іншої діяльності лю-
дини на навколишнє середовище, людину та суспільство (Є. В. Степанов) [6, с. 5]; 
2) на думку А. П. Гетьмана, під впливом глобалізації відбувається трансформація 
екологічної функції держави, мета якої полягатиме «в підпорядкуванні суспільства 
екологічному імперативу» [2, с. 152]. 

Водночас, у своєму дисертаційному дослідженні Є. В. Степанов, аналізуючи 
теоретичні підходи до розуміння поняття функції держави, систематизував та виді-
лив характерні ознаки, які притаманні усім без винятку функціям держави, та за 
якими це суспільне явище відрізняється від інших [7, с. 14]. Поділяючи даний під-
хід, перерахуємо ці ознаки. 

1. Функції держави є напрямами реалізації основних завдань, які стоять перед 
державою. Це основні напрями, щодо яких держава здійснює свою діяльність все-
редині країни та за її межами. Важливо зазначити, що функція держави являє со-
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бою не будь-який, а головний (основний) напрям її діяльності, без здійснення якого 
вона не може обійтися на певному історичному етапі свого розвитку або ж взагалі 
протягом усього часу свого існування. Це необхідна, усталена предметна діяль-
ність у певній сфері суспільних відносин, як-то: в економіці, політиці, охороні 
природи тощо. 

2. Через функції держави визначається її сутність, оскільки в них виявляються 
багатогранні зв’язки держави та суспільства, а на їх зміст впливають національні, 
групові, класові, корпоративні, приватні та інші інтереси членів суспільства. 

3. Функції держави мають політичний характер, оскільки їх джерелом є са-
ма держава як спосіб організації політичної влади. Виникнення держави, як 
явища, безпосередньо пов’язане з практичною необхідністю здійснення нею 
відповідних функцій у суспільстві, а отже, держава та її функції є нерозривни-
ми політичними явищами. 

4. Функціям держави притаманний історичний характер: функції виникають, 
здійснюються (реалізуються) та змінюються відповідно до потреб, які виникають у 
державі у відповідний історичний період. 

5. Однією з ознак функцій держави є те, що вони мають об’єктивний характер, 
що пояснюється закономірностями взаємодії людини, суспільства та держави. Фу-
нкції держави викликані об’єктивними життєвими потребами суспільства, які вла-
сне і визначають основні напрями внутрішнього та зовнішньої політики держави. 

6. Функції держави мають правовий характер, їх здійснення неможливе без 
відповідного юридичного підґрунтя. 

7. Кожна самостійна функція держави має свій об’єкт впливу та свій зміст, 
який вказує на те, які саме управлінські дії у відповідній сфері суспільних відносин 
має вчиняти держава, і на які конкретно органи її влади покладена відповідальність 
за їх здійснення. 

8. Функціям держави притаманний усталений характер їх здійснення, оскіль-
ки вони здійснюються на регулярній основі протягом тривалого історичного роз-
витку держави. 

9. Функціям держави притаманна ознака системної спрямованості, що означає 
наявність у них характерних рис єдності, узгодженості та диференціації. 

10. Функції держави здійснюються у певних формах, основні з яких: нормот-
ворча, правозастосовна, правоохоронна, правозахисна, інтерпретаційно-правова, 
установча та контрольно-наглядова [7, с. 14-17]. 
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Львівського національного університету ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Після підписання у 2014 році «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторо-
ни, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхні-
ми державами-членами, з іншої сторони» інтеграційні процеси нашої держави пере-
йшли на новий рівень. Угодою визначено основні напрямки подальшого розвитку 
двосторонньої співпраці України та ЄС,у тому числі у сфері охорони довкілля. 

У грудні 2012 року було затверджено Базовий план адаптації екологічного за-
конодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апрок-
симації) (Наказ №659), який передбачає перелік директив ЄС у сфері охорони до-
вкілля, з якими повинно бути узгоджено українське законодавство. Для кожної 
директиви було визначено не лише мінімальний перелік конкретних нормативно-
правових актів, але й окреслені базові вимоги, у напрямку яких і з врахуванням 
яких повинно змінюватися законодавство України. 

Для України в галузі довкілля згідно Угоди про асоціацію впровадження законо-
давства ЄС відбувається в межах восьми секторів. Загалом воно регламентується 29 
джерелами права — Директивами та Регламентами ЄС у цій сфері, що встановлюють 
загальні правила та стандарти, які повинні бути перенесені до внутрішньодержавного 
права. На відміну від природоохоронного законодавства України, яке у багатьох аспе-
ктах є декларативним, джерела права ЄС визначають кількісні та якісні результати, які 
треба досягти кожній країні протягом визначеного періоду часу. Особливістю Директив 
ЄС є те, що держави повинні адаптувати своє законодавство для досягнення цілей, ви-
значених Директивами, але при цьому самі визначають методи їх досягнення. У Додатку 
ХХХ Угоди про асоціацію виділені такі сектори: управління довкіллям та інтеграція 
екологічної політики у інші галузеві політики; якість атмосферного повітря; управління 
відходами та ресурсами; якість води та управління водними ресурсами, включаючи мор-
ське середовище; охорона природи; промислове забруднення та техногенні загрози; 
зміна клімату та захист озонового шару; генетично модифіковані організми [1]. 
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Інструменти управління довкіллям та інтеграції екологічної політики пронизу-
ють майже всі інші секторальні політики (транспортну, енергетичну, сільськогоспо-
дарську, туристичну, промислову, тощо), тому вони є наскрізними або горизонталь-
ними. Горизонтальне екологічне право ЄС представлено 5-ма директивами. З них до 
списку Угоди про асоціацію увійшли чотири, в тому числіДиректива 2001/42/ЄС про 
оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище. 

Національне законодавство у цій сфері, незважаючи на досить розвинену нор-
мативно-правову базу, лише частково відповідає вимогам ЄС. Відтак імплемента-
ція зазначених Директив пов’язана із необхідністю внесення значних змін і допов-
нень до екологічного законодавства України. 

4 жовтня 2016 року Верховна Рада прийняла закони, які мали б значно змінити 
основні підходи до правового регулювання екологічних вимог у сфері державного 
планування та господарської діяльності в Україні та відповідають зобов’язанням, 
передбаченим в Угоді з ЄС. Це, зокрема,проект Закону України про стратегічну 
екологічну оцінку (реєстр. № 3259). Усі ці ініціативи довго чекали політичної волі 
депутатів та уряду, а їх прийняття безумовно є великим досягненням Міністерства 
екології та природних ресурсів. Їх ухвалення стало фактично першим реальним 
втіленням євроінтеграції у природоохоронній сфері. 

Директива 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 
року про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище 
встановлює правила проведення процедури стратегічної екологічної оцінки. 

Відповідно до прийнятого законопроекту стратегічна екологічна оцінкапроек-
тів документів державного планування(далі – СЕО)– це процедура визначення, 
опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив та розро-
блення заходів із запобігання, зменшення та відшкодування можливих негативних 
наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, розроб-
лення звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обгово-
рення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій), врахування 
звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та 
консультацій у документі державного планування, інформування про затвердження 
документа державного планування. 

Директива про СЕО застосовується до широкого кола державних планів і програм 
(наприклад, у галузі землекористування, транспорту, енергетики, відходів, сільського 
господарства тощо), які розробляються або приймаються органами влади на націона-
льному, регіональному або місцевому рівні відповідно до вимог законодавчих, норма-
тивних чи адміністративних актів. СЕО є обов’язковою для планів або програм, які 
готуються у сфері: сільського, лісового, рибного господарства, енергетики, промисло-
вості, транспорту, управління водними ресурсами та відходами, телекомунікацій, ту-
ризму, планування розвитку населених пунктів або землекористування та ті, які визна-
чають основу для надання в майбутньому дозволів на реалізацію проектів щодо видів 
діяльності, зазначених у Директиві про ОВНС, а також визначених як такі, що потре-
бують оцінки в рамках Директиви про оселища (природні середовища). 

Дія Директиви про СЕО не поширюється на проекти та програми, єдиною ме-
тою яких є сприяння національній обороні і допомозі цивільному населенню при 
стихійних лихах, а також на фінансові або бюджетні проекти та програми. 

Основні засади процедури СЕО відповідно до Директиви полягають у такому: 
1) проведення екологічної оцінки; 2) підготовка екологічного звіту, в якому визначені 
можливі суттєві впливи на довкілля і розумні альтернативи пропонованого плану або 
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програми; 3) інформування громадськості та органів влади у сфері охорони довкілля; 
4) проведення консультацій з іншою державою-членом; 5) врахування екологічного 
звіту і результатів консультацій в процесі прийняття планів чи програм; 6) ін фор-
мування органів у сфері охорони довкілля та громадськості про прийняті плани та 
програми, забезпечення доступу до відповідної інформації; 7) моніторинг значних 
екологічних впливів плану чи програми у процесі їх виконання. 

Процедури ОВНС та СЕО дуже схожі, але є деякі відмінності: 1) СЕО вимагає 
звернення за консультацією до природоохоронних органів на етапі попередньої оці-
нки (screening); 2) визначення технічного завдання (тобто етап процедури СЕО, на 
якому визначається зміст і обсяг питань, які повинні бути висвітлені у звіті з СЕО 
для подання до компетентного органу) в рамках процедури СЕО є обов’язковим; 
3) СЕО вимагає проведення оцінки розумних альтернатив (в рамках процедури 
ОВНС замовник обирає альтернативи, які необхідно вивчити); 4) в рамках процеду-
ри СЕО держави�члени повинні здійснювати моніторинг значних наслідків вико-
нання планів/програм для навколишнього середовища з метою виявлення неперед-
бачених негативних наслідків та вжиття належних заходів щодо їх усунення; 5) СЕО 
зобов’язує держави-члени забезпечити належну якість екологічних звітів [2]. 

Апроксимацію законодавства України до положень Директиви проСЕО перед-
бачається здійснити протягом 2014–2017 років. Основні положення Директиви про 
СЕО, які мають бути впровадженіу цей період, полягають у такому: 1) прийняття 
національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів); 
2) встановлення процедури визначення, які плани або програми потребують страте-
гічної екологічної оцінки та вимог про те, що плани або програми, щодо яких страте-
гічна екологічна оцінка є обов’язковою, підлягають такій оцінці; 3) встановлення 
процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та 
процедури консультацій з громадськістю; 4) досягнення домовленостей з сусідніми 
країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій. Експерти наголо-
шують на необхідності також в цей період ратифікувати Протокол про стратегічну 
екологічну оцінку до Конвенції ЄЕК ООН про оцінку впливу на навколишнє середо-
вище в транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО). 

В Україні фактично були відсутні механізми урахування екологічних мірку-
вань при розробці та прийнятті проектів документів державного планування. Проте 
із прийняттям 4 жовтня 2016 року Проекту Закону № 3259 про стратегічну еколо-
гічну оцінку впровадження СЕО дозволятиме здійснити таку оцінку до прийняття 
рішення про затвердження документів державного планування відповідно до вимог 
Директиви 2001/24/ЄС. Таким чином, Україна розпочала процес апроксимації цієї 
Директиви у національне екологічне законодавство. 

Однак, 31 жовтня 2016 року Президент України повернув цейпроект Закону 
України про стратегічну екологічну оцінку (реєстр. № 3259)із пропозиціями, що 
означає накладення вето відповідно до ст. ст. 132-136 Закону України «Про Регла-
мент Верховної Ради України», тому наразі невідомо коли закон буде прийнятий, 
чи буде подолано вето Президента України та чи набуде закон чинності взагалі, що 
викликає неабияке занепокоєнняприродоохоронних організацій і загрозу для апро-
ксимації СЕО у національне екологічне законодавство. 
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Невід’ємною ознакою об’єкта підвищеної екологічної небезпеки (ОПЕН) є на-
явність екологічного ризику, оскільки він відображає об’єктивну сутність таких 
об’єктів, пов’язаної з ними екологічно небезпечної діяльності та міститься у основі 
юридичних фактів, що впливають на подальші екологічні правовідносини.  

У стандартизованому В.І. Андрейцевим визначенні екологічного ризику як 
імовірності настання негативних наслідків від сукупності шкідливих впливів на 
довкілля, які спричиняють незворотну деградацію екосистеми [І, с. 62-63], не зга-
дується людина, її здоров’я та життя як об’єкти такого впливу. Відповідно до Ди-
рективи Ради Європейського Союзу від 09 грудня 1996 року № 96/82-ЄС про стри-
мування великих аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, ризик означає 
імовірність настання певної події за певних обставин та у певний час [2, с. 312]. 
Отже, він інтерпретується як природна необхідність, що за своїм походженням не 
залежить від джерел, які продукують ризик. Однак, незалежно від можливої про-
гнозованості екологічного ризику, негативні екологічні наслідки для довкілля та 
людини можуть настати непередбачувано. 

Прогресивне визначення екологічного ризику міститься у модельному законі 
“Про екологічну безпеку”, прийнятого постановою Постійної комісії Міжпарламент-
ської асамблеї держав – учасниць СНД з аграрної політики, природних ресурсів і еко-
логії. У ньому наголошується на ймовірності настання події, що супроводжується не-
гативними наслідками для довкілля та людини, зумовленої прогнозованим негативним 
впливом господарської чи іншої діяльності, яке може призвести до виникнення загроз 
екологічній безпеці [3], адже основною метою забезпечення екологічної безпеки є 
попередження, а не ліквідація, негативного впливу на довкілля та людину.  

Враховуючи загальні положення екологічного ризику, а також різносторонні 
підходи до його розуміння, виділимо ознаки екологічного ризику об’єктів підви-
щеної екологічної небезпеки. 

1. Екологічний ризик є властивістю ОПЕН. Так, у ст. 5 Закону України „Про 
екологічну експертизу” визначені завдання екологічної експертизи, зокрема: ви-
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значення ступеня екологічного ризику і ступеня екологічної безпеки запланованої 
чи здійснюваної діяльності; оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експер-
тизи на стан навколишнього природного середовища та оцінка ефективності, пов-
ноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього приро-
дного середовища [4].  

2. З екологічним ризиком пов’язана можливість (ймовірність та випадковість) 
негативного впливу на людину та довкілля, зумовленого ОПЕН. Екологічний ризик  
відображає об’єктивну сутність, або імовірність настання небезпеки [І, с. 65], а 
отже, і негативного впливу на довкілля та людину зовнішніх чинників. 

3. Об’єктивація екологічного ризику ОПЕН, тобто настання негативних нас-
лідків для людини та довкілля, що має свій зовнішній вираз у часі та просторі, ли-
ше може, але не обов’язково повинна відбутись. Вирішивши здійснювати діяль-
ність щодо ОПЕН, суб’єкт господарювання усвідомлює настання можливих нега-
тивних наслідків. Тому з метою попередження та уникнення їх настання і, водно-
час, попередження відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна при пово-
дженні з ОПЕН, суб’єкт господарювання повинен здійснити ряд заходів, передба-
чених чинним законодавством, для зменшення рівня екологічного ризику.  

4. Заходи щодо запобігання негативного впливу на довкілля ОПЕН вживають-
ся як суб’єктами господарювання, так і уповноваженими державними органами. 
Дієвим інструментом превентивного впливу є запровадження стратегічної екологі-
чної оцінки (СЕО), тобто процедури оцінювання наслідків виконання документів 
державного планування для довкілля, в тому числі здоров’я населення, розроблен-
ня заходів із запобігання можливим негативним наслідкам. 

Диференціація екологічного ризику (ризик затоплення) запроваджується новою 
редакцією Водного кодексу України, яка набере чинності 1.02.2017 р. Так, відповідно 
до ст.107-1 Водного кодексу України плани управління ризиками затоплення розроб-
ляються для окремих територій у межах району річкового басейну, які мають високий 
ризик затоплення. Плани управління ризиками затоплення затверджуються Кабінетом 
Міністрів України. Вони розробляються та виконуються з метою зменшення потен-
ційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє при-
родне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність. 

5. Екологічний ризик може проявлятись впродовж усього періоду поводження 
з ОПЕН. Екологічний ризик ОПЕН є тим особливим фактором, який впливає на 
можливість виникнення правовідносин та об’єктивується лише у випадку невжиття 
суб’єктом господарювання відповідного комплексу превентивних заходів. Такий 
суб’єкт, оцінивши всі можливі екологічні ризики, самостійно приймає рішення про 
здійснення чи відмову від здійснення екологічно-небезпечної діяльності, усвідом-
люючи здатність екологічного ризику до прояву своїх властивостей протягом усьо-
го періоду існування правовідносин.  

6. Екологічний ризик, впливаючи на формування спеціального статусу власни-
ків чи користувачів ОПЕН, одночасно є передумовою покладення на таких 
суб’єктів специфічних обов’язків, які випливають із загального абсолютного права 
громадян на безпечне природне середовище, а також із зобов’язання забезпечити 
стан екологічної безпеки.  

Реалізація правосуб’єктності учасників екологічно ризикованих видів діяльно-
сті залежить від особливостей конкретного виду такої діяльності. Екологічний 
ризик стимулює добровільне виконання обов’язку. Спеціальна правосуб’єктність 
учасників екологічних правовідносин, котрі здійснюють діяльність, пов’язану з 
ОПЕН, тісно пов’язана з позитивною відповідальністю, яка існує у вигляді добро-
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вільного виконання нормативних приписів (обов’язків) спеціально уповноважени-
ми на це особами і спрямована на забезпечення охорони довкілля, забезпечення 
вимог екологічної безпеки та захист екологічних прав громадян.  

При цьому екологічний ризик, як об’єктивна категорія, набуває суб’єктивних 
ознак через усвідомлення та відтворення (суб’єктивація об’єктивного екологічного 
ризику), які мають місце при розкритті екологічного ризику як умови виникнення 
регулятивних правовідносин позитивної відповідальності [5, с. 97]. Експлуатуючи 
ОПЕН, суб’єкт свідомо припускає вірогідність (ризик) настання шкоди, а це, в свою 
чергу, підвищує ефективність пошуку і запровадження найбільш оптимальних тех-
нологій, екологічно обґрунтованих рішень, стимулюючи суб’єкта господарювання 
до „екологізації” процесу експлуатації небезпечних властивостей такого об’єкта.  

7. Особливістю екологічного ризику є його перехідний характер. Небезпечні 
властивості, що притаманні ОПЕН, можуть передаватися (передавати ознаки не-
безпеки) іншим об’єктам та територіям. І, як слушно зазначає Н.О. Максіменцева, 
вказані об’єкти та території стають небезпечними, хоча їх вплив на довкілля, життя 
і здоров’я людини може бути відмінними від впливу самих небезпечних об’єктів, 
та створювати, відповідно, екологічний ризик, модифікований як за рівнем, так і за 
характером прояву [6, с. 51].  

8. Екологічний ризик зумовлює настання обов’язку відповідальності без вини. 
Теорія ризиків виходить із реально існуючої можливості виходу певних технологі-
чних процесів з-під контролю людини та їх розвитку в небажаному напрямку з 
ймовірністю шкідливих наслідків. Тому той, хто займається ризикованою діяльніс-
тю, заздалегідь розглядається як винна особа і має відповідати за будь-які шкідливі 
наслідки цієї діяльності [7, с. 18]. 

Враховуючи напрацювання, які існують в правовій науці, зазначимо, що під 
екологічним ризиком необхідно розуміти можливість (ймовірність або випадковість) 
настання негативних наслідків для людини або довкілля внаслідок негативного 
впливу об’єктів екологічної небезпеки у результаті діяльності суб’єктів екологічних 
правовідносин або впливу на об’єкти екологічної небезпеки природних факторів.  
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7. Крупка Ю.М. Відшкодування ядерної шкоди (міжнародний і національний аспекти) / 
Крупка Ю.М.// Монографія. – К., 1999. – 200 с. 
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У чинному законодавстві України не передбачено вичерпного переліку видів 
діяльності, які підпадають під категорію «сільськогосподарська діяльність». Крім 
цього, неоднозначно визначено суб’єктів, що можуть займатися сільськогосподар-
ською діяльністю, зокрема виникають проблемні питання при віднесенні рибницт-
ва (аквакультури) до сільськогосподарської діяльності. 

У Законі України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 року під аквакультурою 
(рибництвом) розуміється сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, 
утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контро-
льованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аква-
культури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення 
селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліма-
тизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біоріз-
номаніття, а також надання рекреаційних послуг. Як бачимо, законодавець до сіль-
ськогосподарської діяльності відніс рибництво (аквакультуру), а сільськогосподар-
ську продукцію ототожнює з продукцією аквакультури. 

Ю.В. Шовкун, досліджуючи правове регулювання рибництва в Україні визна-
чає рибництво (аквакультуру) як складову рибного господарства України, яка пе-
редбачає здійснення сільськогосподарської діяльності зі штучного розведення, 
утримання та вирощування гідробіонтів у повністю або частково контрольованих 
умовах для одержання сільськогосподарської продукції та її реалізації, відтворення 
біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, аклі-
матизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, 
збереження їх різномінітності [1]. Автор помилково вважає рибництвом (аквакуль-
турою) сільськогосподарську діяльність.  

Разом з тим, Ю.В. Шовкун рибництво (аквакультуру) розглядає як складову 
рибного господарства України. Так, у розділі 03 секції А Класифікатору видів еко-
номічної діяльності 009:2010 [2] до рибного господарства віднесено рибальство та 
рибництво (аквакультуру). Проте у цьому нормативно-правовому акті сільське 
господарство чітко відокремлене від рибного господарства (секція А «Сільське 
господарство, лісове господарство та рибне господарство»). У Державному класи-
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фікаторі продукції та послуг 016:2010 [3] продукція сільського та рибного госпо-
дарств об’єднана в секції A. Однак, жодним чином не зазначено, що до продукції 
сільського господарства відноситься продукція рибного господарства. 

На нашу думку, штучне розведення продукції рибництва (аквакультури) є тією 
ключовою визначальною ознакою, що відрізняє її від виробництва (вирощування) 
сільськогосподарської продукції. Відповідно до Закону України «Про стимулю-
вання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» від 18.01.2001 
року сільськогосподарське виробництво – це виробництво продукції, яка пов’язана 
з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і 
переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі. 

Тобто, однією із характеризуючи ознак сільськогосподарської продукції є при-
родне походження. Тому рибництво (аквакультуру), як і рибальство не можна від-
носити до сільськогосподарської діяльності, адже однією з характеризуючих ознак 
ознак останньої є виробництво (вирощування) продукції, що пов’язане з біологіч-
ними процесами її вирощування, а отже, має сезонний характер і залежить від при-
родно-кліматичних умов та здійснюється з використанням земель сільськогоспо-
дарського призначення як основного їх засобу. 

Таким чином, у Закон України «Про аквакультуру» необхідно внести зміни 
шляхом виключення із визначення поняття аквакультура (рибництво) терміни 
«сільськогосподарська», «сільськогосподарської продукції». 

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму розвитку ри-
бного господарства України на період до 2010 року» від 19.02.2004 року № 1516-
IV до рибогосподарських підприємств відносяться рибницьке, рибальське, рибопе-
реробне підприємства. 

Діяльність у сфері ведення рибного, рибницького, рибальського та риболове-
цького господарств відносять до предмету діяльності сільськогосподарських това-
ровиробників в Україні наступні нормативні акти: п. 209.1 ст. 209 Податкового 
кодексу України, ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» в 
редакції Закону від 20.11.2012 року № 5495-VI, ст. 1 Закону України «Про стиму-
лювання розвитку сільського господарства на період до 2001-2004 роки» від 
18.01.2001 року № 2238-III, ст. 1 Закону України «Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від 09.02.2012 року, 
Розпорядження КМУ щодо визначення рибницьких, рибальських та риболовецьких 
господарств, як сільськогосподарських товаровиробників від 10.05.1999 року 
№ 391-р [4]. Однак, звернемо увагу, що у більшості законодавчих нормах передба-
чено, що сільськогосподарські товаровиробники займаються виробництвом сільсь-
когосподарської продукції та/або діяльністю у сфері розведення, вирощування та 
вилову риби. Тобто рибогосподарська діяльність не ототожнюється, а прирівню-
ється до сільськогосподарського виробництва. 

Крім цього, відповідно до п. 2 ст. 86 Закону України «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом» особлива процедура 
банкрутства сільськогосподарських підприємств, застосовуються також до риб-
них та риболовецьких господарств, колгоспів, у яких виручка від реалізації ви-
рощеної (виробленої та переробленої) с/г продукції та виловлених водних біоло-
гічних ресурсів становить не менше 50% загальної суми виручки. Це підтверджує 
попередній висновок про те, що рибні та риболовецькі господарства, колгоспи не 
є сільськогосподарськими товаровиробниками, а лише прирівнюються до них. Їх 
продукція є відмінною від сільськогосподарської продукції Тому, пропонуємо із 
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п. 2 ст. 86 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» терміни «продукції» виключити слово «сільськогос-
подарської». 

До того ж, при аналізі офіційних статистичних даних про види та кількість 
суб’єктів господарювання в Україні, ми дійшли висновку, що на сьогодні в 
Україні немає і не передбачено створення таких суб’єктів господарювання як 
риболовецькі колгоспи, а відтак пропонуємо виключити цей застарілий термін 
із Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання 
його банкрутом». 

Таким чином, рибогосподарські підприємства (рибницькі, рибальські та 
рибопереробні) можна вважати сільськогосподарськими підприємствами, якщо 
розглядати рибу та інші водні живі ресурси і продукцію, одержувану з них як 
сільськогосподарську продукцію. Однак, нами вже було доведено, що продук-
ція сільського господарства є відмінною від продукції рибного господарства і їй 
притаманні характерні тільки їй ознаки, а також те, що рибальське, рибницьке, 
риболовецьке господарства не можна відносити до суб’єктів господарювання у 
сільському господарстві, а відтак вони не є сільськогосподарськими товарови-
робниками [5]. 

Проте, сільськогосподарські товаровиробники, займаючись виробництвом 
(вирощуваням), первинною переробкою та реалізацією власновиробленої (власно-
вирощеної) сільськогосподарської продукції (основний предмет діяльності), мо-
жуть займатися і рибною, рибницькою та риболовецькою виробничо-
господарськими видами діяльності (додатковий предмет діяльності). Суб’єкт гос-
подарювання, що займається виключно рибогосподарською діяльністю, зокрема 
рибництвом (аквакультурою), не може визнаватися сільськогосподарським товаро-
виробником. 
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З огляду на пріоритетний розвиток сільського господарства України, як 
складової аграрного сектору економіки, існує нагальна потреба у детальному 
ознайомленні і вирішенні проблемних питань держаної підтримки сільського 
господарства. 

Уявляється, що важливою проблемою є низький рівень залучення інвестицій. 
Хоча, варто зазначити, що ця проблема є похідною після низки внутрішньодержав-
них неузгоджень у сфері аграрної політики. Крім того, в результаті неналежної 
кадрової політики в сільському господарстві, у сільській місцевості спостерігається 
брак молодих спеціалістів, інноваційних технологій, тотальне зменшення діяльнос-
ті фермерських господарств, в результаті чого потенціал села в Україні не викорис-
товується[2; с. 129-131]. 

Зважаючи на вищезазначені проблеми, Міністерство аграрної політики та про-
довольства України підготувало проект державної цільової програми розвитку 
аграрногосектору економіки на період від 2016 до 2020 року, в якій визначило ос-
новні напрямки розвитку: 

1) пріоритетна підтримка фермерських господарств та малих сільськогос-
подарських виробників (малі сільськогосподарські виробники – це фізичні осо-
би; фізичні особи – підприємці та фермерські господарства, які здійснюють 
виробництво сільськогосподарської продукції (за умови, що така продукція 
вирощується, відгодовується, виловлюється, виробляється або збирається (заго-
товлюється) на землях, що перебувають у їх власності та/або користуванні), а 
також обробкою та переробкою такої продукції на власних або орендованих 
потужностях) [3; с. 49]; 

2) підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших 
об’єднань виробників; 

3) сприяння прозорості та розширенню експорту стратегічно визначених груп 
харчових продуктів та сировини на світовіринки, у тому числі на ринок ЄС; 

4) підтримка розвитку пріоритетних галузей рослинництва і тваринництва; 
5) підвищенняконкурентоспроможностісільськогосподарськихвиробникі; 
6) впровадження програми здорового харчування для дітей; 
7) впровадження адресної допомоги на продовольство для найбільш вразливих 

верств населення; 
8) розширення діяльності щодо сільськогосподарського дорадництва, навчан-

ня, поширення інноваційних розробок; 
9) широкомасштабні природоохоронні заходи щодо збереження довкілля; 
10) фінансове забезпечення аграрного сектору шляхом удосконалення системи 

державної підтримки аграрного сектору,системи кредитного забезпечення та роз-
витку системи страхування аграрних ризиків, а також системи оподаткування агра-
рного сектору [4]. 
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Передбачається зростання обсягів виробництва валової продукції сільського 
господарства у 2020 році на 12 відсотків порівняно із 2015 роком, збільшення ви-
робництва валової сільськогосподарської продукції в фермерських господарствах 
на 2%, збільшення валового виробництва молока на 29.0 тис. тонн, збільшення 
реалізації на забій худоби та птиці на 22,6 тис. тонн, введення додаткових площ 
зрошення на 130 тис. га більше порівняно з 2015 р. 

На сьогодні Європейський Союз зробив перший крок щодо збільшення квот 
для сільськогосподарських товаровиробників України. Про це заявила Європейсь-
кий комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом під час зустрічі з Міністром 
аграрної політики та продовольства України. Це стало результатом аграрного діа-
логу Україна-ЄС, який відбувався 22-23 червня 2016 року у Брюсселі. Згідно з 
прийнятим рішенням українські товаровиробники сільськогосподарської продукції 
отримають додаткові квоти на кукурудзу, пшеницю, мед, крупи, оброблені томати, 
всього на $195 950 000. 

Варто зазначити, що пропозиція Європейської Комісії щодо збільшення існу-
ючих квот на окремі види сільськогосподарської продукції з метою розширення 
доступу до європейського ринку деяких позицій українських товарів на додаток до 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі буде діяти строком на 3 роки і 
має бути ухвалена Європарламентом та країнами-членами ЄС[1; с. 27-29]. 

Отже, на сьогодні держава докладає певних зусиль длязбільшення якості 
державної продукції. Все це вимагає активних дій з боку відповідних державних 
органів влади й сільськогосподарських товаровиробників. Звичайно фактнизки 
домовленостей між Україною та ЄС не може не тішити, але все ж така співпраця 
була б більш ефективною після осучаснення моделей ведення сільського госпо-
дарства всередині держави перш за все шляхом реформування. Тому незмінною 
залишається проблема кодифікації аграрного законодавства з визначенням осно-
вних нормативних положень щодо діяльності сільського господарства, виробниц-
тва сільськогосподарської продукції, її реалізації та переробки, а також введення 
в дію державної цільової програми, запропонованої Міністерством аграрної полі-
тики і продовольства. 
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Національного університету «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

Сільське господарство як багатогранна складова економіки держави має цілу 
низку об’єктивних особливостей, які зумовлюють необхідність спеціального пра-
вового регулювання аграрних відносин. У той же час серед різних галузей сільсь-
кого господарства можна цілком обґрунтовано виокремити виноградарство, садів-
ництво і хмелярство в окрему групу. Характерними особливостями виноградарст-
ва, садівництва і хмелярства є: а) використання багаторічних насаджень; б) висока 
капіталоємність; в) значна питома вага використання ручної праці; г) довгий період 
між вкладенням коштів та їх поверненням. Усі ці риси знижують привабливість 
такого бізнесу, але не применшують його значення для продовольчої безпеки краї-
ни. Це у свою чергу актуалізує питання щодо надання державної підтримки вітчиз-
няним суб’єктам виноградарства, садівництва та хмелярства. Закладання до проек-
ту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік статті видатків на фінансу-
вання програми «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих 
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» у розмірі 75 млн. грн дає під-
стави сподіватися на відновлення державної підтримки виноградарства, садівницт-
ва і хмелярства в Україні. 

З огляду на це закономірно постає питання щодо порядку реалізації цієї про-
грами. Протягом тривалого часу державна підтримка у сфері виноградарства, саді-
вництва і хмелярства еволюціонувала та змінювалася. У своєму дослідженні ми 
зосередимося на аналізі трьох важливих аспектів надання такої державної підтрим-
ки, а саме на: а) джерелах фінансування; б) принципі дії механізму; в) визначенні 
суб’єктів отримання. 

Якщо вести мову про джерела фінансування програми підтримки виногра-
дарства, садівництва і хмелярства, то варто згадати Закон України «Про збір на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09 квітня 1999 року. З 
моменту прийняття даного Закону сформувалося стабільне протягом тривалого 
часу джерело фінансування підтримки галузей. Суб’єкти підприємницької діяль-
ності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізовували в оп-
тово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкого-
льні напої та пиво, сплачували спеціальний збір у вигляді встановленого відсотка 
від виручки до спеціального фонду державного бюджету. Акумульовані у такий 
спосіб кошти мали використовуватися лише за цільовим призначенням, тобто на 
підтримку виноградарства, садівництва і хмелярства. Скасування збору безпосе-
редньо вплинуло на припинення фінансування державної програми, тому протя-
гом 2015-2016 років підтримка за даною програмою не надавалася. Слід відзна-
чити, що у законопроекті про Державний бюджет України на 2017 рік запланова-
но відновити фінансування програми за рахунок коштів загального фонду. Оці-
нюючи цей факт в цілому позитивно, слід зазначити, що спеціальний фонд бю-
джету, що формувався за рахунок збору на розвиток виноградарства, садівництва 
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і хмелярства, наповнювався значно більшими сумами, а тому мав більш серйоз-
ний протекційний потенціал. 

Важливе значення має принцип дії правового механізму підтримки, яка на-
дається суб’єктам виноградарства, садівництва і хмелярства. Ретроспективний 
аналіз законодавства дозволив виділити чотири основні правові механізми на-
дання такої підтримки, які використовувалися в Україні протягом останніх два-
дцяти років: 

1) Прямої закупівлі з наступною передачею сільськогосподарським підприємс-
твам. Цей механізм полягав у наступному: уповноважений суб’єкт (зокрема, Асо-
ціація хмелярів України) розпоряджався бюджетними коштами шляхом централі-
зованої закупівлі необхідних об’єктів (підвісного матеріалу, засобів захисту рос-
лин, запасних частин) та безоплатної їх передачі підприємствам – суб’єктам госпо-
дарювання. Такий механізм був закріплений у наказі Міністерства агропромисло-
вого комплексу України та Міністерства фінансів України «Про затвердження По-
рядку надання державної підтримки виробництву продукції хмелярства у 1999 
році» від 19.03.1999 року та наказі Міністерства аграрної політики України та Мі-
ністерства фінансів України «Про затвердження Порядку використання коштів 
Державного бюджету України на фінансування виробництва продукції хмелярст-
ва» від 03.03.2003 року. 

2) Авансування витрат виробників. Даний механізм був побудований на попе-
редньому частковому фінансуванні витрат суб’єктів господарювання, які планува-
лися ними у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства. Наприклад, у поста-
нові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку справляння та вико-
ристання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 29 
червня 1999 року передбачалося, що виноградарські, садівницькі, розсадницькі та 
хмелярські підприємства незалежно від форми власності можуть авансуватися у I 
кварталі в розмірі до 50 відсотків річної вартості витрат. При цьому остаточні роз-
рахунки провадилися після закінчення робіт, пов'язаних із закладенням і доглядом 
за насадженнями, але не пізніше кінця року. Такий механізм дозволяв виробникам 
отримувати підтримку у той момент, коли вони її найбільше потребували – при 
здійсненні господарчих витрат. 

3) Поєднання авансування та відшкодування витрат. Такий перехідний меха-
нізм проіснував недовго. Його правові засади були закріплені у наказі Міністерства 
аграрної політики України та Міністерства фінансів України «Про затвердження 
порядків використання коштів державного бюджету на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства» від 21.05.2004 року. У даному наказі зокрема зазначало-
ся, що виділення бюджетних асигнувань може здійснюватися в першому півріччі 
шляхом авансування на термін та в розмірах, визначених діючими законодавчо-
нормативними актами, та/або шляхом відшкодування зазначених витрат, зазнаних 
у поточному році. Слід погодитися, що такий подвійний механізм має значний 
потенціал, адже надає змогу підтримувати як виробників, що здатні самостійно 
оплачувати витрати у повному обсязі та після цього отримувати відшкодування, 
так і тих виробників, які не можуть віднайти коштів для здійснення витрат та спо-
діваються на авансування з боку держави. 

4) Компенсація витрат. З прийняттям чинного Порядку справляння збору та 
використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 року, саме 
компенсаційний принцип став пануючим у наданні підтримки виноградарству, 
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садівництву і хмелярству. Сутність його полягає у тому, що суб’єкт господарюван-
ня самостійно оплачує витрати на розвиток його господарства, і лише після цього 
держава компенсує частину понесених витрат. Цікаво, що у попередніх підзакон-
них актах використовувалося поняття «відшкодування» витрат, тоді як новий По-
рядок відмовився від цього поняття на користь терміну «компенсація». На наш 
погляд, така зміна є виправданою, тому що поняття компенсації більш адекватно 
відображає сутність аналізованих правовідносин. Зазначений механізм має нижче 
протекційне значення, ніж авансування, у зв’язку з тим, що його сутність «бонус-
на». Тобто суб’єкт господарювання вже віднайшов фінансові ресурси, здійснив 
капіталовкладення та провів необхідні роботи. Державна допомога у вигляді ком-
пенсування надається постфактум, не має гарантованого характеру та передбачу-
ваного розміру. Отже, її отримання можна розглядати скоріше як бонус, а не як 
вирішальний фактор для розвитку. Однак при цьому компенсаційний принцип є 
більш надійним з точки зору розпорядження бюджетними коштами, оскільки він 
дозволяє сконцентрувати державну підтримку на тих суб’єктах, які здійснюють 
конкретні кроки до власного розвитку, тим самим підтверджуючи свою конкурен-
тоспроможність та життєздатність. 

Розвиваючи цю думку, слід розглянути важливе питання визначення 
суб’єктів отримання державної підтримки у сфері виноградарства, садівництва і 
хмелярства. Історично-правовий аналіз законодавства виявив, що одним із спосо-
бів визначення суб’єктів одержання підтримки є проведення конкурсу. Така скла-
дова правового механізму як конкурсний відбір суб’єктів виноградарства, садівни-
цтва і хмелярства передбачалася досить рідко та епізодично (наприклад, у наказах 
«Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України 
на фінансування виробництва продукції хмелярства» від 03.03.2003 року та «Про 
затвердження порядків використання коштів державного бюджету на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства» від 21.05.2004 року). Тобто у двох ос-
новних порядках надання підтримки у цій сфері (постановах 1999 року та 2005 
років) конкурсних засад не передбачено. 

Усі три аспекти надання державної підтримки виноградарства, садівництва 
і хмелярства, що розглянуті нами – джерела фінансування, принцип дії механі-
зму, визначення суб’єктів її отримання – тісно взаємопов’язані. Так, механізм 
компенсування у значній мірі виключає необхідність проведення конкурсу, 
тому що усі суб’єкти, які спромоглися здійснити виробничі витрати на наса-
дження, будівництво інфраструктурних об’єктів чи технологічне переоснащен-
ня, з високим ступенем вірогідності є фінансово стабільними та перспективни-
ми, а тому заслуговують на державну підтримку. З огляду на це, компенсування 
і відсутність конкурсу певним чином узгоджуються між собою. Проте вони 
дисонують з обмеженим обсягом фінансування за рахунок загального фонду 
бюджету. Висока капіталоємність галузей виноградарства, садівництва та хме-
лярства ставить під сумнів узгодженість невеликого обсягу запланованих вида-
тків на фінансування програми із широким колом потенційних претендентів на 
державну підтримку. 

Окреслені проблемні питання підтверджують необхідність відновлення держа-
вної підтримки галузей виноградарства, садівництва і хмелярства, а також підкрес-
люють важливість подальших аграрно-правових наукових досліджень вдоскона-
лення правового механізму надання такої підтримки. 
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Дослідження теоретичних і практичних проблем реалізації Угоди про сільське 
господарство СОТ потребує пошуку відповіді на низку запитань щодо юридичної 
природи Угоди про сільське господарство СОТ, її місця та функціонального при-
значення в системі й структурі аграрного законодавства України та особливостей 
реалізації її норм у механізмі правового регулювання аграрних відносин. 

У теорії українського аграрного права міжнародні та міждержавні угоди роз-
глядаються переважно крізь призму джерел аграрного права. У наукових публіка-
ціях і навчальних посібниках подано, зазвичай, загальну характеристику міжнаро-
дних договорів щодо їх змісту, місця в системі законодавства та функціонального 
призначення. Як зазначає А. М. Статівка, окреме місце серед джерел аграрного 
права України посідають норми міжнародно-правового характеру, які нагрома-
джуються з урахуванням членства України в СОТ[1, с. 18]. При цьому питання 
юридичної природи Угоди про сільське господарство в системі аграрного законо-
давства в науці аграрного права залишаються недостатньо дослідженими. У цьому 
зв’язку серед наукових робіт можна назвати лише дисертацію Л. І. Полюхович, у 
якій схарактеризовано структуру й змістe Угоди про сільське господарство в сис-
темі права СОТ і зроблено спробу розкрити організаційно-правові аспекти вироб-
ництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції в контексті вимог 
СОТ щодо продукції рослинництва й тваринництва [2, с. 41]. 

За походженням Угода про сільське господарство є документом, який складе-
но й оформлено під час заснування міжнародної організації – СОТ – державами, 
які стали членами цього об’єднання та домовилися створити основу для початку 
реформування торгівлі в галузі сільського господарства задля створення справед-
ливої й ринково-орієнтованої системи торгівлі та вирішення узгоджень між держа-
вами завдань як у сфері міжнародної торгівлі, так і в неторговій сфері, як-от продо-
вольча безпека, збереження довкілля, зайнятості, соціальний розвиток тощо. 

На міжнародному рівні укладення Угоди про створення СОТ, а також про 
сільське господарство СОТ та ін. багатосторонні угоди регламентується нормами 
Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23.05.1969 р. [3], у якій 
поняття «договір» означає міжнародну угоду, укладену між державами в письмовій 
формі й регульовану міжнародним правом незалежно від того, чи викладена така 
угода в одному документі, двох чи кількох зв’язаних між собою документах, а та-
кож незалежно від її конкретного найменування. При цьому згода держави на 
обов’язковість угоди в міжнародному праві виражається у формі ратифікації, при-
йняття, затвердження, приєднання. 
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10.04.2008 р. Верховна Рада України законом ратифікувала Протокол про 
вступ до СОТ [4], із набранням чинності якого Україна приєдналася до цієї Угоди, 
а також Угоди про сільське господарство від 15.04.1994 р. та інших багатосторон-
ніх Угод і з 16.05.2008 р. стала членом СОТ. 

За структурою Угода про сільське господарство складається з преамбули, 21 
статті та п’яти додатків. При цьому статті Угоди розділені на 13 частин, які 
роз’яснюють терміни, що використовуються в Угоді, і визначають перелік продуктів 
сільського господарства, щодо яких здійснюється регулювання; регламентують пер-
сональні поступки та зобов’язання членів СОТ; установлюють вимоги щодо лібера-
лізації доступу імпортних товарів на національні ринки; визначають обмеження і 
вимоги до державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції; регла-
ментують державне субсидування експорту сільськогосподарських продуктів; уста-
новлюють межі добровільного обмеження експорту державами; визначають перехід-
ні положення протягом періоду реалізації; уводять в дію Угоди із санітарних і фіто-
санітарних заходів, як супутнім міжнародній торгівлі сільськогосподарськими про-
дуктами; надають спеціальний і диференційований режим країнам, що розвивають-
ся; установлюють додатковий статус найменш розвинутих країн; засновують комітет 
із сільського господарства, що входить у структуру СОТ, і визначають його компе-
тенцію; передбачають подальший розвиток правового регулювання торгівлі після 
закінчення періоду реалізації; установлюють, що стосовно ГАТТ й інших додатків із 
торгівлі товарами Угода є спеціальним нормативним актом. 

У Додатках до Угоди визначено перелік охоплених товарів; підстави для зві-
льнення від зобов’язань із внутрішньої підтримки; механізм розрахунку агрегатно-
го виміру внутрішньої підтримки; механізм розрахунку еквівалентного виміру 
внутрішньої підтримки. 

Крім Додатків, складовою частиною Угоди про сільське господарство СОТ є 
також списки поступок і зобов’язань держави – члена СОТ, які складено за наслід-
ками переговорів Уругвайського раунду й засідань Робочої групи зі вступу Украї-
ни до СОТ. Цей документ називається «Списком поступок члена», який містить 
поточні правові зобов’язання, що визначають поступки кожного конкретного уря-
ду щодо доступу на ринок, митних зборів, внутрішніх заходів підтримки націона-
льного виробництва, конкретних імпортних митних тарифів, зобов’язань зі скоро-
чення тарифів, спеціальні зобов’язання з доступу на ринок. 

Угода про сільське господарство СОТ є міжнародно-правовим актом, який 
охоплює, насамперед, міжнародну та внутрішньодержавну торгівлю сільськогос-
подарськими товарами. Тому за сферою дії ця угода поширюється на товари, ука-
зані в Додатку 1 до Угоди, які іменуються як сільськогосподарські. Водночас Уго-
да не поширюється на рибу та рибопродукти, шкіру й шкірсировину, хутрову си-
ровину, шовк-сирець, вовну та шерсть тварин, волокно бавовняне та лляне, а також 
та деякі інші сільськогосподарські товари. 

Аналіз змісту Угоди про сільське господарство СОТ показує, що за своїм функ-
ціональним призначенням ця Угода разом з іншими багатосторонніми Угодами СОТ 
спрямована на регулювання відносин між державами-членами СОТ у сфері торгівлі 
сільськогосподарськими товарами на зовнішньому й внутрішньому аграрних ринках. 
Тому основним суб’єктом у структурі таких відносин у рамках СОТ виступає держа-
ва Україна як член цієї організації, який наділений відповідними правами та 
обов’язками, виконання яких за Законом України «Про міжнародні договори» по-
кладається на уповноважені від держави органи влади. Причому перед державами-
членами СОТ Україна виступає як суб’єкт міжнародного права, який в особі органів 
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державної влади зобов’язаний додержуватися норм Угоди про заснування СОТ та 
багатосторонніх угод, інших документів, а також узятих зобов’язань. 
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Національна правова система України знаходиться сьогодні в стані свого удо-
сконалення і становлення, накопичення нових правових інститутів і явищ, які в 
майбутньому дадуть підстави характеризувати її як самостійну і досконалу. Особ-
ливе місце в ній займає аграрне право як галузь права, яка містить сукупність пра-
вових норм, що регламентують суспільні відносини по безпосередньому виробни-
цтву сільськогосподарської продукції, її переробці і реалізації в цілях задоволення 
потреб держави в сільськогосподарській продукції і сировині й відповідно – забез-
печення її продовольчої безпеки. 

Не дивлячись на значну кількість робіт, присвячених теоретичним питанням 
аграрного прав України, серед яких чільне місце належить роботам доктора юри-
дичних наук, професора Титової Н. І., видається правильним і необхідним розгля-
нути подальші напрями і перспективи його розвитку. 

Досліджуючи перспективи розвитку будь-якого явища в цілому, і зокрема аг-
рарного права, доцільно зупинитись на його ключових проблемах і питаннях, про-
слідкувати певні тенденції, спрогнозувати можливий подальший розвиток право-
вого регулювання. В зв’язку з цим необхідно проаналізувати перспективи розвитку 
предмета аграрного права, проблеми удосконалення аграрного законодавства, аг-
рарних правовідносин тощо. 

Предметом аграрного права в спеціальній юридичній літературі традиційно 
називають суспільні відносини, що являють собою органічний комплекс інтегрова-
них і спеціалізованих суспільних аграрних відносин, які за своїм змістом є земель-
ними, майновими, трудовими, організаційно-управлінськими, а також соціальними, 
що функціонують у процесі здійснення різноманітними суб’єктами аграрної сфери 
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сільськогосподарської виробничої та пов’язаної з нею іншої діяльності. Таке ви-
значення предмета правового регулювання аграрного права є значно ширшим у 
порівнянні з колгоспним та сільськогосподарським з притаманним їм конгломера-
том таких суб’єктів, як сільськогосподарські підприємства, організації та установи. 
Це стало можливим за рахунок включення до складу предмета аграрного права не 
тільки власне виробничих відносин (порівняно з обмеженим складом суб’єктів як в 
колгоспному і сільськогосподарському праві), а й відносин, які безпосередньо 
пов’язані з виробничою сільськогосподарською діяльністю, а саме переробкою 
сільськогосподарської продукції, забезпеченням сільськогосподарських товарови-
робників міндобривами та ядохімікатами, сільськогосподарською технікою, палив-
но-мастильними матеріалами тощо. 

Комплексність аграрного права та його спеціалізованість обумовлюється різно-
манітністю суспільних відносин та їх суб’єктів, а також форм їх правового регулю-
вання, як нормами основних (профільних, фундаментальних) галузей права (цивіль-
ного, адміністративного, трудового), так і вторинних (аграрного, екологічного) та 
інших галузей права. Як відомо, комплексність галузей права характеризується як 
наявністю в них норм основних галузей права, істотно їх спеціалізуючи, так і своїх 
власних галузевих норм, які становлять його базу, або ж норм з так званою «подвій-
ною пропискою», які одночасно регулюють відносини як основної, так і аграрно-
правової галузі. Усі разом вони формують цілісну правову галузеву сукупність норм. 

Різноманітність видів суспільних відносин зумовлює неможливість бути від-
несеними в сукупності до предмета жодної з традиційних галузей права. 

Поява нових видів суспільних відносин та їх суб’єктів, в тому числі й агра-
рних, як правило, спостерігається в результаті економічних перетворень та ре-
форм. Аграрні перетворення та реформування аграрного сектора в Україні як за 
радянських часів, так і після одержання нею незалежності, проводились дуже 
часто, деякі з них були поспішними і не давали результатів, які від них очікува-
лись. Це відбувалось з різних причин: функціонування застарілих і безперспек-
тивних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств і ор-
ганізацій (колгоспів і радгоспів) розподільчої системи; адміністративно-
командного методу управління і керівництва тощо. Вони стримували творчу 
ініціативу суб’єктів сільськогосподарських товаровиробників й розвиток виро-
бничих відносин в цілому. В окремі періоди наступало деяке покращення стану 
розвитку сільськогосподарського виробництва, але в цілому економіка аграрно-
го сектора приходила в занепад і на початку 70-х років наблизилась до кризової 
ситуації. Стала цілком очевидною необхідність розробки і запровадження об-
ґрунтованої та виваженої аграрної політики, оновлення економічної і правової 
системи України, які б дозволили вийти з такого стану і повністю відповідали 
потребам країни, забезпечували її продовольчу безпеку. 

Аграрні перетворення і формування аграрного права стали таким чином реа-
льною необхідністю. Реалізація аграрної політики, а також здійснення аграрної та 
земельної реформ в Україні обумовили також і те, що коло відносин по виробницт-
ву, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції не є стабільним, а по-
стійно знаходиться в динаміці й змінюється відповідно до розвитку виробничих 
відносин в аграрній сфері. 

Питання про предмет аграрного права датується серед юристів-аграрників з 
початку 70-х років ХХ ст., коли постала проблема формування цієї нової галузі 
права. При цьому обговорення питання проходило одночасно з загальною дискусі-
єю про систему права, в процесі якого було розглянуте питання і про коло суспіль-
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них відносин, які регулюються аграрним правом. Позитивним підсумком цієї дис-
кусії був висновок про існування в системі права нарівні з основними (традицій-
ними) також і комплексних галузей права як такої сукупності правових норм, які 
реально сформувались в правовій системі, що не руйнуючи загальної (основної) 
структури права, існують як вторинні правові утворення [1, с. 258]. 

Наступним важливим підсумком дискусії 1970-1980-х років про юридичну 
природу аграрних відносин, які виникали в сфері сільськогосподарської діяльно-
сті, став висновок про визнання і аграрних правовідносин, що регулюються агра-
рним правом. Розгорнуте обґрунтування цього положення відображене в роботах 
юристів-аграрників: Козиря М. І., Погрібного О. О., Семчика В. І., Титової Н. І., 
Янчука В. З. та ін. Вони дійшли висновку, що формування цієї галузі права обу-
мовлене специфікою сільського господарства, яке являє собою досить складну 
галузь народного господарства, «наявність в ній органічно пов’язаного між со-
бою комплексу аграрних відносин, об’єктом яких є переважно виробничо-
господарська, а також інша діяльність сільськогосподарських підприємств, орга-
нізацій і об’єднань» [2, с. 90]. 

До недавнього часу поняття сільськогосподарської діяльності обмежувалось 
лише діяльністю сільськогосподарських підприємств, їх об’єднань і громадян, які 
займались обробкою землі, виробництвом продукції рослинництва і тваринництва. 
В сучасній правовій доктрині сільськогосподарська діяльність розглядається не 
тільки як діяльність по обробітку, землі, виробництву рослинницької і тваринниць-
кої продукції, а й первинної її переробки, виробництву продовольства і сировини. 
Тому в сферу відносин, що регулюються аграрним правом, відноситься також дія-
льність підсобних підприємств і промислів по переробці сільськогосподарської 
продукції, виробництву продовольства. 

Чільне місце в системі аграрних відносин посідають майнові відносини, що 
виникають між різноманітними суб’єктами сільськогосподарського виробництва. 
Суб’єкти аграрного підприємництва всіх форм власності і організаційно-правових 
форм господарювання вимушені вступати в різноманітні правовідносини, що ви-
ходять за їх межі, зокрема, з реалізації продукції, придбання сільськогосподарської 
техніки, паливно-мастильних матеріалів, міндобрив та ядохімікатів, без яких сіль-
ськогосподарське виробництво неможливе, тощо. 

Дуже важливим у цьому відношенні є прийняття Верховною Радою Украї-
ни 24 червня 2004 р. з урахуванням світового досвіду державного регулювання 
сільськогосподарського виробництва Закону «Про державну підтримку сільсь-
кого господарства України» [3]. У ньому визначено основи державної політики 
у бюджетній, кредитній, ціновій, регуляторній та інших сферах державного 
управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції 
та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки насе-
лення України. 

Значним поштовхом до розширення і реалізації державної політики в сфері 
сільського господарства стали прийняття і реалізація низки різних за своєю значу-
щістю і юридичною силою нормативних актів про приватизацію землі і майна. Так, 
відповідно до Закону України від 10 липня 1996 р. «Про особливості приватизації 
майна в агропромисловому комплексі» [4]. Було здійснено перетворення радгоспів 
та інших державних підприємств у КСП і акціонерні товариства, приватизацію 
майна товариствами покупців тощо. Не менш важливі зміни в зазначені відносини 
внесено і Цивільним та Господарським кодексами, прийнятими у 2003 р. 
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Указом Президента України від 3 грудня 1999 р. «Про невідкладні заходи що-
до реформування аграрного сектору економіки» [5] регламентовано, що право на 
земельну частку (пай) може бути об’єктом купівлі-продажу, дарування, мін, успад-
кування, застави. Ці правомочності поширюються на відносини, що виникають у 
зв’язку з одержанням у приватну власність земельної ділянки в натурі, тобто в 
цьому разі виникає право вступати в різноманітні внутрішні і зовнішні відносини, 
врегульовані аграрним законодавством. Земельний кодекс України (ст. ст. 80, 81) 
передбачає суб’єктів права власності на землю громадян [6]. Усі ці заходи вплину-
ли і на розвиток відносин, предметом яких є передача земельних ділянок і майна 
для тимчасової господарської діяльності. 

Що стосується відносин по забезпеченню соціального розвитку села, слід під-
креслити, що і сьогодні проблема правової регламентації розвитку соціального 
середовища в сільській місцевості залишається актуальною. Зокрема, й досі не 
існує легального визначення дефініцій «соціальна сфера селі» та «соціальний роз-
виток села», хоча останні неодноразово пропонувалися вченими. Свій науковий 
внесок в розробку цього питання у свій час зробив професор А. М. Статівка, який, 
окрім того, визначив коло відносин, які входять в ці поняття. Соціальний розвиток 
села забезпечується державою шляхом надання вільного вибору форм власності і 
направленої на це трудової і господарської діяльності. 

Підсумовуючи викладене, перспективи видозмін предмета аграрного права, 
аграрного законодавства України і аграрних правовідносин, слід підкреслити, що 
їх розвиток приведе до визнання аграрного права, констатації його як галузі права. 
При цьому визнання аграрного права самостійною галуззю права не означає (і не 
може означати) його перетворення в основну галузь, враховуючи її комплексний 
характер. Аграрне право займало і буде займати окреме місце в національній пра-
вовій системі, що забезпечує разом з іншими галузями права (як основними, так і 
комплексними) найбільш оптимальну правову регламентацію відповідних суспіль-
них відносин. 

Становленню аграрного права як самостійної галузі буде сприяти також при-
йняття в майбутньому і Аграрного кодексу як кодифікаційного акту, який регулю-
ватиме аграрні та пов’язані з ними відносини.  
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Реформування аграрного сектору економіки України мало метою не лише рео-
рганізацію агропромислового комплексу шляхом перетворення так званої команд-
но-адміністративної економіки (системи колективного землекористування й земле-
робства, які існували в колишньому Радянському Союзі та УРСР в його складі) на 
засади приватновласницького землеволодіння і змішаної ринкової економіки, фор-
мування так званого ефективного господаря – землевласника та сільськогосподар-
ського товаровиробника нового типу, інтегрованого в агробізнес, а й покращення 
життя українського селянства, захист їх прав. 

Роль селян у суспільстві важко переоцінити, оскільки саме вони своєю працею за-
безпечують населення України продуктами харчування, а більшість галузей економіки 
сировиною. Як слушно зазначала Н. Тітова, що люди, які працюють на землях сільсь-
когосподарського призначення, «та виконують такі глобально важливі соціально-
економічні функції, повинні користуватися високою суспільною повагою, мати стабі-
льну державну підтримку та непорушні правові гарантії свого нормального життя та 
успішної праці» [1, c. 266]. Права селян потребують особливого захисту і тому, що 
умови праці в сільському господарстві об’єктивно обтяжені складними природно-
кліматичними факторами, а сама селянська праця пов’язана з використанням значних 
фізичних зусиль. Однак, існуючий на сьогодні стан речей свідчить про те, що через 
обмежений доступ до юридичних послуг, правосуддя та правової інформації загалом 
селяни є найменш юридично захищеною категорією населення України. Саме правова 
необізнаність селян є однією із найвагоміших причин порушення їх прав, адже часто 
селяни просто не знають, куди їм слід звертатись для вирішення того чи іншого питан-
ня та які документи слід подавати для вирішення своїх проблем. 

З огляду на наведене гостро постає проблема посилення захисної, регулюючої 
та контролюючої функції держави щодо забезпечення та захисту прав селян, дер-
жавний протекціонізм у податковій, кредитній, ціновій політиці в аграрному сек-
торі, а також підвищення рівня правової та економічної грамотності селян. 

Праця селян нерозривно пов’язана з землевикористанням. Наразі в Україні 2/3 зе-
мель є землями сільськогосподарського призначення. Однак, частина селян і досі не має 
можливості не тільки обробляти свою землю через відсутність необхідної техніки та 
«дешевих» кредитів на її придбання, а навіть виготовити документи про право власності 
на землю та приватизувати свої земельні ділянки. А ті, що стали землевласниками, через 
подовження Верховною Радою земельного мораторію не можуть своє право власності 
реалізувати. Тому селяни, найчастіше, здають свою землю в оренду, отримуючи за неї 
мізерні суми або сільськогосподарську продукцію. Поширеним явищем є використання 
земель взагалі без укладення договору оренди або з порушенням умов договору. Через 
відсутність коштів та юридичних знань селяни не мають змоги прийняти земельні ділян-
ки у спадок, належним чином відстояти свої права у стосунках з орендарями тощо. 

Не менше проблем існує і у сфері захисту майнових прав селян, зокрема щодо ви-
користання майнових паїв. З одного боку це порушення, які мали місце при розпаю-
ванні колишніх колгоспів, з іншого боку – при реалізації селянами права на пай. І хоч 
більшість селян вже отримали правовстановлюючі документи на майнові паї та на 
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землю, але й досі виникає цілий ряд проблем, що стосуються розпорядження своїми 
паями, зокрема шляхом індивідуальної праці або об’єднання зусиль для створення 
колективного підприємства, спроможного успішно працювати в ринкових умовах. 

Специфічність сільськогосподарської праці, її сезонність та залежність від 
природно-кліматичних умов зумовлює суттєві особливості регулювання трудових 
відносин селян. Це стосується режиму робочого часу, часу відпочинку, оплати 
праці, охорони праці тощо, що мають бути врегульовані актами локальної нормот-
ворчості (Статутами, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Колектив-
ним договором тощо), однак не мають звужувати трудові права порівняно з гаран-
тіями, закріпленими у чинному трудовому законодавстві. 

Особливого гарантування та захисту потребують і інші права селян, зокрема: 
права на освіту, на охорону здоров’я, медичну допомогу на медичне страхування, 
вільний розвиток своєї особистості, об’єднання у політичні партії та громадські 
організації, на соціальний захист тощо. 

Варто зазначити, що окремі права селян і особливості їх захисту були предме-
том досліджень вчених-юристів та знайшли закріплення в різних нормативно-
правових актах. Зокрема в Земельному Кодексі України (розділ V Гарантії прав на 
землю), в якому зазначено, що держава забезпечує громадянам та юридичним осо-
бам рівні умови захисту прав власності на землю. Кодекс встановлює способи за-
хисту прав на земельні ділянки, гарантії права власності на неї, передбачає відпові-
дальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за пору-
шення права власності на землю та за видання актів, які порушують права власни-
ків земельних ділянок. Крім цього у Кодексі передбачені підстави та порядок від-
шкодування збитків власникам землі та землекористувачам. 

Безсумнівним позитивом Закону України «Про фермерське господарство» є на-
явність у ньому цілого ряду статей, які закріплюють права фермерського господарс-
тва та його членів (ст.ст. 13-16, 18, 20, 27, 34) та Закону України «Про особисте се-
лянське господарство» (ст.ст. 5-7, 9) щодо прав та гарантій членів особистого селян-
ського господарства. Однак, через відсутність в Україні акту кодифікованого аграр-
ного законодавства, права селян та гарантії їх захисту «розкидані» по різних норма-
тивно-правових актах, що заважає їх комплексному вивченню та всебічному захисту. 

Особливо слід відмітити, що Закон України «Про сільськогосподарську коопера-
цію» в редакції 20.11.2012 року взагалі не містить окремих статей, які б закріплювали 
права й обов’язки членів сільськогосподарських обслуговуючих та виробничих коопе-
ративів. Відсутність таких норм можна було б виправдати тим, що є загальний Закон 
«Про кооперацію», який у ст. 12 закріплює основні права та обов'язки члена коопера-
тиву, однак з точки зору особливостей кооперативної природи відносин, які виникають 
між сільськогосподарським кооперативом та його членами, а також істотних особли-
востей сільськогосподарської праці ці права повинні бути спеціалізовані до умов коо-
перативної організації праці та земельно-аграрної специфіки відносин [1, c. 270]. 

Слід погодитись з думкою О. В. Гафурової, що «ступінь розроблення й закріп-
лення у чинному законодавстві прав громадян є показником того, наскільки держа-
ва дбає про забезпечення певного рівня соціальних благ для свого народу і особли-
во найменш захищеної його частини – селянства» [2, c. 173] – учасника суспільних 
відносин, який своєю особистою працею забезпечує продовольчу безпеку держави. 

Підсумовуючи вищенаведене можна зробити висновок, що виокремленню, га-
рантуванню та особливому правовому захисту, зокрема і через спрощення судової 
процедури, підлягають загальносоціальні, земельні, майнові, членські та трудові 
права селян України. 
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Європейський Союз (далі – ЄС) є головним торговим партнером України, екс-
порт української сільськогосподарської продукції до ЄС складає 30,9 відсотка 
всього експорту від загального обсягу, а імпорт сільськогосподарської продукції з 
ЄС – відповідно 39 відсотків всього імпорту. За останні десять років експорт украї-
нської сільськогосподарської продукції до ЄС зріс в шість разів. Серед товарів, які 
Україна експортує до ЄС, переважають зернові культури, насіння олійних культур, 
соняшникова олія, відходи харчової промисловості [1]. 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС від 27 червня 2014 р. гл. 17 передбача-
ється, що сторони співпрацюють із метою сприяння розвитку сільського господарства та 
сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства.  

Співробітництво між Сторонами охоплює наступні сфери: 1) сприяння взаємно-
му розумінню політик у сфері сільського господарства та розвитку сільських терито-
рій; 2) посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому 
рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політики; 4) заохочення сучасного та 
сталого сільськогосподарського виробництва, із урахуванням необхідності захисту 
навколишнього середовища та тварин, зокрема поширення застосування методів 
органічного виробництва та використання біотехнологій, серед іншого шляхом 
впровадження найкращих практик у цих сферах; 5) обмін знаннями та найкращими 
практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою сприяння економі-
чному добробуту сільських громад; 6) покращення конкурентоспроможності сільсь-
когосподарського сектора та ефективності і прозорості ринків, а також умов для 
інвестування; 7) поширення знань шляхом проведення навчальних та інформаційних 
заходів; 8) сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень та просування сис-
теми дорадництва до сільськогосподарських виробників; посилення гармонізації з 
питань, які обговорюються в рамках міжнародних організацій; 9) обмін найкращими 
практиками щодо механізмів підтримки політики у сфері сільського господарства та 
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розвитку сільських територій; 10) заохочення політики якості сільськогосподарської 
продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості [2]. 

Із метою здійснення співробітництва Сторони підтримують поступове збли-
ження та гармонізацію з відповідним правом та регуляторними стандартами ЄС, 
зокрема з тими, що визначені у Додатку XXXVIIІ до цієї Угоди, яким передбачено 
регламенти, директиви, рішення, рекомендації та повідомлення ЄС, які є частиною 
юридичних стандартів, які розглядаються Україною при поступовому наближенні 
законодавства щодо: 1) якості продукції; 2) органічного виробництва; 3) зас-
тосування генетично модифікованих організмів; 4) стандартів торгівлі рослинами, 
насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами; 5) стан-
дартів торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва. 

В аспекті адаптації вітчизняного аграрного законодавства до вимог якості продук-
ції передбачається наблизити вітчизняне законодавство щодо якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції, шляхом виконання низки актів, серед яких: Регла-
мент Ради (ЄС) № 510/2006 від 20 березня 2006 р. про захист географічних зазначень і 
позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; Рег-
ламент Ради (ЄС) № 509/2006 від 20 березня 2006 р. про гарантований традиційний 
склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування; 
Регламент Комісії (ЄС) № 1216/2007 від 18 жовтня 2007 р., що визначає детальні пра-
вила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 509/2006 про гарантований традиційний 
склад та спосіб виробництва, забезпечення безпеки продукції харчового призначення.  

Зокрема, Регламент № 178/2002 від 28 січня 2002 р. «Про встановлення зага-
льних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європей-
ського органу з безпеки харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, 
пов’язаних із безпекою харчових продуктів» є обов’язковим для всіх країн ЄС, 
встановлює вимоги безпечності до харчових продуктів та кормів, які можуть бути 
розміщені на ринку ЄС, а також визначає систему швидкого повідомлення про 
наявність ризику для здоров’я людини, пов’язаного з харчовим продуктом чи кор-
мом - RASFF1 У разі виявлення загрози, пов’язаної з імпортом до ЄС або коли 
вантажу відмовлено у пропуску на територію ЄС, Комісія відразу повідомляє всі 
прикордонні інспекційні пости в ЄС, а також країну походження такого товару. 

Регламент № 852/2004 від 29 квітня 2004 р. передбачає, що всі продукти, які 
заплановано на експорт до ЄС, мають відповідати положенням цього Регламенту 
Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів для операторів ринку Його по-
ложення мають застосовуватись на всіх стадіях виробництва, переробки, транспор-
тування, розповсюдження. 

При цьому безпека продовольства забезпечується впровадженням і підтрим-
кою системи НАССР (система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю 
критичних точок). Відповідно до якої жодне підприємство не може розпочати свою 
діяльність, якщо відсутня розроблена система самоконтролю, яка базується на 
принципах НАССР. 

Впровадження, підтримка та сертифікація системи НАССР проводиться для 
країн ЄС відповідно до вимог Регламенту Європейського Парламенту і Ради Євро-
пейського Співтовариства № 852/2004 від 29 квітня 2004 р. 
––––––––– 

1 Система швидкого сповіщення за якістю продуктів харчування та кормів ЄС (RASFF) - мережа, 
яка об'єднує контролюючі органи країн-учасниць, що відповідають за безпеку продуктів харчування 
та кормів. Система створена з метою надання органам, що здійснюють нагляд за безпекою та якістю 
харчових продуктів, ефективного засобу для оперативного обміну інформацією про випадки виявлен-
ня харчової продукції, що становить небезпеку для здоров'я людини. 
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Україною для приведення у відповідність норм національного законодавст-
ва щодо безпеки та якості сільськогосподарської продукції було прийнято низ-
ку змін до нормативно-правових актів, зокрема Законом України від 22 липня 
2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчо-
вих продуктів», передбачалося внесення змін до Закону України від 17 липня 
1997 р. «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції», 
Закону України від 31 травня 2007 р. «Про державну систему біобезпеки при 
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифі-
кованих організмів», Закону України від 24 лютого 1994 р. «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також Закон України 
від 23 грудня 1997 р. «Про безпечність та якість харчових продуктів» викладено 
у новій редакції: Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечно-
сті та якості харчових продуктів». 

Проте актуальною залишається проблема вдосконалення аграрного законодав-
ства у сфері регулювання безпечності та якості сільськогосподарської продукції в 
аспекті впровадження системи контролю виробників сільськогосподарської проду-
кції на всіх етапах виробництва, переробки та реалізації, шляхом розроблення та 
реалізації дієвого механізму відповідальності виробників щодо порушення законо-
давства у цій сфері, а також запровадження механізму захисту прав споживачів 
відповідно до європейських принципів. 
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Ефективність ведення сільськогосподарського виробництва та забезпечення його 
сталого розвитку значною мірою залежить від досконалості законодавства. Законодав-
ство, що забезпечує функціонування сільськогосподарського виробництва у сучасних 
умовах, являє собою величезний за обсягом, комплексний масив нормативного матері-
алу, як зі сфери аграрного права, так й інших галузей національного права – земельно-
го, екологічного, господарського, цивільного, адміністративного тощо і, як вбачається, 
потребує вдосконалення. Вдосконалення має відбуватися таким чином, щоб нормати-
вно-правові акти зберігали такі характеристики, як якість та стабільність регулювання, 
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а також узгодженість та системність. При цьому мова йде не просто про технічну дія-
льність з розробки окремих норм права, а про якісну юридично-законодавчу діяль-
ність, результатом якої стане створення ефективного та дієвого механізму правового 
забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. 

На сьогодні законодавча база, яка забезпечує функціонування сільськогоспо-
дарського виробництва, характеризується наступними рисами. Першою характер-
ною рисою слід назвати відсутність єдиного спеціального нормативно-правового 
акта, нормами якого було б врегульовано відносини у сфері сталого розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва у сучасних умовах. Як вбачається, на даний мо-
мент таким нормативно-правовим актом має стати Закон України «Про сталий роз-
виток сільських територій». В подальшому, вбачається за необхідне підтримати про-
позицію українських вчених про прийняття єдиного кодифікованого нормативно-
правового акту у вигляді Аграрного кодексу України або Закону України «Про 
сільське господарство», де доцільно було б закріпити окремий розділ, присвячений 
сталому розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні у сучасних умовах. 

Друга ознака полягає в тому, що законодавча база, яка забезпечує функціонування 
сільськогосподарського виробництва, становить собою величезний нормативний ма-
сив законодавчих, підзаконних, а також локальних внутрішньогосподарських норма-
тивно-правових актів. Ці акти прийняті у різний час, різної юридичної сили, спрямова-
ності, предметної ознаки тощо. Їх аналіз свідчить про значну кількість, однак про під-
вищення ефективності правового регулювання відносин у сфері сучасного сільського-
сподарського виробництва мова не йде. По-перше, значна кількість нормативного 
матеріалу робить незручним його використання на практиці, по-друге, попри величез-
ну кількість норм, окремі відносини врегульовані недостатньо чітко, виявляється не-
узгодженим категоріальний апарат, наявні суперечності в регулюванні, щодо інших – 
спостерігається дублювання регулювання різними актами або взагалі прогалини. 

Третя ознака – комплексність, адже до законодавчої бази, яка забезпечує фун-
кціонування сільськогосподарського виробництва належать нормативно-правові 
акти різної галузевої спрямованості. Це зумовлюється тим, що в процесі сільсько-
господарського виробництва виникають, а отже й потребують спеціальної правової 
регламентації різноманітні суспільні відносини – і щодо організації ведення сіль-
ськогосподарського виробництва, і щодо створення суб’єктів, які займатимуться 
його веденням; і щодо отримання відповідних земельних ділянок; і щодо ведення 
виробничої діяльності в окремих галузях (рослинництві, тваринництві, аквакульту-
рі, лісовому господарстві); і щодо державної підтримки; і щодо забезпечення якості 
та безпечності сільськогосподарської продукції; і щодо забезпечення екологічно 
збалансованого природокористування та охорони довкілля тощо. 

Четверта ознака – це динамічність розвитку законодавства, що регулює ведення 
сільськогосподарського виробництва. Майже кожен із спеціальних аграрних законів з 
моменту прийняття зазнав значних змін та доповнень, окремі з них навіть мали декіль-
ка редакцій (наприклад, Закони України «Про фермерське господарство», «Про насін-
ня і садивний матеріал», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» та ін.). Слід також підкреслити, що не завжди вказані зміни були 
корисними для розвитку сільськогосподарського виробництва не те, щоб на умовах 
сталості, а й взагалі. Так, наприклад, останні зміни до Закону України «Про особисте 
селянське господарство», прийняті 5 квітня 2015 р., як вбачається, зводять унівець всі 
переваги та пільги даної форми сільськогосподарського господарювання для селян. 
Суттєвих втрат зазнало сільськогосподарське виробництво й внаслідок відміни такого 
спеціального податкового режиму для сільськогосподарських товаровиробників, як 
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фіксований сільськогосподарський податок. Цей податок, хоча й мав певні недоліки, 
але ж носив преференційний характер і в цілому задовольняв виробників сільськогос-
подарської продукції. Запроваджений на сьогодні єдиний податок (4 категорія) має 
втричі вищі ставки, а загальна сума при цьому податку зросла майже в десять разів. 
Звичайно, зазначене не сприяє стабільності правового регулювання суспільних відно-
син у сфері ведення сільськогосподарського виробництва, не додає впевненості селя-
нам та сільськогосподарським товаровиробникам у законодавчому гарантуванні та 
захисті їх прав у даній сфері, ускладнює їх фінансове становище. 

Динамічність розвитку законодавства зумовлюється й іншим фактором. Адже 
останніми роками спостерігається активізація законодавчого процесу щодо новелісти-
чних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва – наприклад, виробництва 
органічної продукції і сировини, використання генетично модифікованих організмів в 
процесі сільськогосподарського виробництва, сільськогосподарського дорадництва як 
засобу організаційної підтримки сільського господарства з боку держави тощо. 

П’ятою характерною рисою законодавчої бази, що забезпечує функціонування 
сільськогосподарського виробництва у сучасних умовах розвитку глобалізаційних 
процесів, слід назвати актуалізацію значення норм міжнародно-правового характе-
ру. Україна виступає рівноправним партнером у міждержавних, регіональних та 
міжнародних відносинах щодо виробництва, переробки та торгівлі сільськогоспо-
дарською продукцією. З 16 травня 2008 р. є членом Світової організації торгівлі, з 
2014 р. набула асоційованого членства в Європейському Союзі. 

Враховуючи викладене, можна дійти висновку, що законодавча база, що забезпе-
чує функціонування сільськогосподарського виробництва в Україні, є недосконалою, 
розрізненою, розкиданою по різних нормативно-правових актах. Незважаючи на знач-
ний обсяг нормативного матеріалу, вона вбачається недостатньою для забезпечення 
ефективного, технологічно-інноваційного, еколого-збалансованого сільськогосподар-
ського виробництва, тим більше орієнтованого на сталий розвиток. На сьогодні вона 
також залишається недостатньо адаптованою й до вимог законодавства ЄС, міжнарод-
них договорів та угод, як прийнятих Україною в межах членства в СОТ, так й інших. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ВІДОКРЕМЛЕНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ САДИБ 

У СКЛАДІ СІЛЬСЬКОЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ 
Марченко Світлана Іванівна 
кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про фермерське господарство» [1], 
якщо житло членів фермерського господарства знаходиться за межами населених 
пунктів, то вони мають право на створення відокремленої фермерської садиби, якій 
надається поштова адреса. 

Відокремленою фермерською садибою є земельна ділянка разом з розташова-
ними на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і 
підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходиться за межа-
ми населеного пункту (ч. 3 ст. 5 Закону України «Про фермерське господарство»). 
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Аналіз вищезазначених норм свідчить про те, що, по-перше, відокремлена 
фермерська садиба – це ділянка, де знаходиться житло членів фермерського 
господарства. Поняття житла міститься у статті 379 ЦК України [2], де зазначе-
но, що житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщен-
ня, призначені та придатні для постійного проживання в них. По-друге дане 
житло повинно знаходитись за межами населеного пункту. В юридичній літера-
турі зверталась увага на проблему визначення меж населених пунктів. Як за-
значає А. М. Мірошниченко, на момент проголошення незалежності багато 
населених пунктів не мали встановлених меж. Багато встановлених меж є за-
старілими[3, с. 204-205]. Тобто, в окремих регіонах, де відсутні плани населе-
них пунктів, можуть виникнути проблеми у створенні відокремлених фермер-
ських садиб. 

Таким чином, можна зробити висновок, що відокремленою фермерською са-
дибою є земельна ділянка, що знаходиться за межами населеного пункту із розта-
шованим на ній житлом членів фермерського господарства та іншими господарсь-
кими спорудами, необхідними для здійснення господарської діяльності фермерсь-
кого господарства. 

Існування відокремленої фермерської садиби передбачає можливість будів-
ництва на землях для ведення фермерського господарства за межами населеного 
пункту. Загалом варто зазначити, що пряма заборона на проведення будівництва 
у даному випадку відсутня. Земельним кодексом України передбачено, що зем-
лями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, розміщення відповідної виробничої 
інфраструктури або призначені для цих цілей (ч. 1 ст. 22). Поряд з цим у Законі 
України «Про фермерське господарство» передбачено, що члени фермерського 
господарства мають право споруджувати житлові будинки, господарські будівлі 
та споруди (п. ґ) ч. 1 ст. 14). Дане право конкретизовано у ст. 16 цього Закону, де 
передбачено, що фермерське господарство має право споруджувати житлові бу-
динки, господарські будівлі та споруди на належних йому, його членам на праві 
власності земельних ділянках відповідно до затверджених документації із земле-
устрою та містобудівної документації у встановленому законом порядку. Прове-
дення будівництва, подання та отримання необхідної дозвільної документації 
безпосередньо передбачені у Порядку проведення підготовчих робіт та порядку 
проведення будівельних робіт, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 року № 466 [4]. Проте, на практиці отримання дозволу 
на таке будівництво є складнішим за одержання дозволу на будівництво житло-
вого будинку на землях житлової та громадської забудови, оскільки немає доста-
тньої практики надання таких дозволів[5]. Існує нагальна потреба уточнення 
процедури реалізації права на створення матеріальної основи для формування 
відокремленої фермерської садиби. 

Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству надаєть-
ся за рахунок бюджету допомога на будівництво під’їзних шляхів до фермерського 
господарства, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем 
(ч. 4 ст. 5 Закону України «Про фермерське господарство»). Проте, зазначена нор-
ма є декларативною, оскільки чинне законодавство не містить механізмів її реалі-
зації, як і відсутнє фінансування відповідних заходів. Так, відповідно до ст. 9 Зако-
ну України «Про фермерське господарство» фермерським господарствам з відо-
кремленими фермерськими садибами, в установленому порядку Кабінетом Мініст-
рів України, надається допомога за рахунок державного і місцевого бюджетів, у 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СЕЛА 248 

тому числі через Український державний фонд підтримки фермерських госпо-
дарств. Загальний порядок надання допомоги визначено Порядком використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським 
господарствам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
25 серпня 2004 р. № 1102 (з наступними змінами) [6]. 

Пунктом 5 зазначеної Постанови передбачено виключний перелік випадків на-
дання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі і у даному пере-
ліку не знайшла реалізації норма ч. 4 ст. 5 Закону України «Про фермерське госпо-
дарство». 

Також проблемним моментом у створенні фермерської садиби є питання 
присвоєння їй поштової адреси. Загалом дана проблема є загальнодержавною і як 
зазначено у пояснювальній записці до проекту Закону про внесення змін до Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо присвоєння поштової 
адреси об'єктам нерухомого майна) від 11.03.2013 № 2507, на даний час відсутнє 
законодавче регулювання надання адміністративної послуги з присвоєння по-
штової адреси об’єктам нерухомого майна [7]. Здебільшого на даний момент 
поштову адресу за межами населених пунктів присвоюють виконавчі комітети 
органів місцевого самоврядування, як правило, це виконавчі органи місцевої ра-
йонної ради. 

Узагальнюючи вищевикладене можна зробити загальний висновок, що 
держава, спрямовуючи свої зусилля на розвиток сільської поселенської мере-
жі, недостатньо уваги приділяє нормативному забезпеченню існування відо-
кремлених фермерських садиб у її складі. Зокрема, проблеми відсутності за-
конодавчого регулювання та декларативність деяких норм у даній сфері ство-
рюють значні перешкоди на шляху розвитку фермерських господарств за ме-
жами населених пунктів. 
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На сегодняшний день в Украине производством сельскохозяйственной проду-
кции занимается более 52 000 субъектов аграрного хозяйствования, среди которых 
более 40 000 – это фермерские хозяйства. Более того, последние два года количест-
во фермерских хозяйств начало постепенно расти. Средняя площадь сельскохозяй-
ственных угодий одного фермерского хозяйства составляет почти 150 га [1]. Для 
сравнения: в соседних Польше и Румынии средняя площадь земель фермерских 
хозяйств составляет 11 га и 4 га соответственно (по информации Faostat) [2]. Полу-
чается, если опираться исключительно на статистику, то условия для деятельности 
фермерских хозяйств в Украине можно назвать благоприятными. 

Не так давно внесли изменения в Закон «О фермерском хозяйстве», которые 
стимулируют создание в Украине семейных фермерских хозяйств (далее – Закон). 
Целью принятия Закона является создание благоприятной законодательной, социа-
льной и экономической базы, которая будет обеспечивать упрощенный порядок 
превращения личных крестьянских хозяйств в семейные фермерские хозяйства. 
Ввиду этих изменений очевидно желание законодателя вывести из тени работу 
граждан, которые ведут личные крестьянские хозяйства, легализовать их деятель-
ность, упростив регистрацию и организацию их хозяйственной деятельности. 

В Закон были внесены следующие изменения. Прежде всего, это введение по-
нятия семейного фермерского хозяйства. В ст.1 Закона появилась часть пятая, ко-
торая устанавливает, что фермерское хозяйство получает статус семейного в том 
случае, когда в его деятельности будет использован труд членов одной семьи сог-
ласно ст.3 Семейного кодекса Украины. [3] 

В соответствии с этими положениями имеется возможность создавать фермер-
ские хозяйства без статуса юридического лица – физическим лицом-
предпринимателем (ФЛП) или же если будет заключен и нотариально заверен до-
говор о создании семейного фермерского хозяйства. Тот член семьи, который бу-
дет зарегистрирован как ФЛП и определен договором о создании семейного фер-
мерского хозяйства, становится председателем такого хозяйства без получения 
статуса юридического лица. В таком договоре необходимо указать процедуру 
вступления и выхода из хозяйства, порядок принятия решений, правовой режим 
общего имущества членов. И, конечно, такое хозяйство необходимо зарегистриро-
вать в общем порядке, как и юридическое лицо или ФЛП, но существует одно иск-
лючение: необходимость получения права собственности или пользования земель-
ным участком исключительно гражданином Украины. 

К работе семейного фермерского хозяйства допускается привлечение других 
лиц, заключив с ними трудовой договор, но исключительно для сезонных и отде-
льных работ, которые связаны с деятельностью хозяйства. 

Остался нерешенным вопрос о необходимости наличия обеспечения таких фер-
мерских хозяйств материально-техническими средствами, которые позволяют эффе-
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ктивно обрабатывать земельные участки. Вместе с тем, в ст. 7 Закона были внесены 
изменения, но они не являются исчерпывающими. Например, возник спор между 
Главным управлением Госземагентства в Житомирской области и истцом-фермером 
по поводу отказа в выдаче разрешения на изготовление проекта землеустройства по 
отводу земельного участка для ведения фермерского хозяйства. Суд первой и второй 
инстанции признал отказ противоправным. Суд ссылается на несоблюдение ст. 7 ЗУ 
«О фермерском хозяйстве» (в редакции, действующей до внесения изменений Зако-
ном) и ст. 123 Земельного кодекса Украины из-за отсутствия в ходатайстве обосно-
вания предоставления земельного участка большого размера, неуказание перспекти-
вы фермерского хозяйства, непредоставление доказательств наличия сельскохозяйс-
твенной техники и других средств обработки земли такой большой площади. Отказ 
Главного управления Госземагентства в выдаче истцу разрешения на разработку 
проекта землеустройства является обоснованным и правомерным [4]. 

Редакция ст. 7 ЗУ «О фермерском хозяйстве», которая действовала на момент 
подачи ходатайства истцом, действительно предусматривала обоснования разме-
ров земельного участка с учетом перспектив деятельности фермерского хозяйства. 
Но в данной статье вовсе не шла речь о предоставлении таких доказательств как 
наличие сельскохозяйственной техники для ведения фермерского хозяйства или 
других средств обработки земли большой площади. 

Возникает вопрос: обязательно ли иметь технику, если законом предусмотрена 
возможность привлечения техники других хозяйств или граждан. Такие судебные 
решения должны указывать законодателю на четкое закрепление положений в 
законах, регулируемых деятельность фермерского хозяйства, требований к обосно-
ванию необходимости предоставления земельного участка. Хотя ст. 7 Закона была 
изменена, это не гарантирует облегчения процедуры получения земельных участ-
ков тем, кто желает заниматься семейным фермерством. 

Необходимо заметить, что фермерские хозяйства при определенной поддержке 
готовы работать в условиях децентрализации власти. Важно, чтобы частные фер-
мерские и семейные фермерские хозяйства «... стали каркасной основой формиро-
вания территориальной общины и генераторами комплексного развития сельских 
территорий» [5, с. 21]. Именно поддержка малых и фермерских хозяйств на уровне 
государства должно стать приоритетным направлением развития сельского хозяйс-
тва, эффективность функционирования которых будет зависеть от реальной, а не 
декларативной государственной поддержки. 
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Розвиток та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економі-
ки України можливо завдяки ефективному сільськогосподарському товаровироб-
ництву. Для цього є потреба не лише в оновлені та удосконаленні основних засобів 
технічно-технологічного забезпечення виробництва, впровадженні наукових роз-
робок, а також в належному правовому регулюванні суспільних відносин в сфері 
сільського господарства. Так, удосконалення аграрного законодавства за умов фо-
рмування правової держави та його відповідність сучасності в аграрному секторі 
економіки є важливими та актуальними як в теоретичному розумінні, так і в прак-
тичному застосуванні. 

Аграрне законодавство складають закони та підзаконні нормативно-правові 
акти, норми яких спрямовані на організацію та управління щодо здійснення вироб-
ничо-господарської діяльності основних, додаткових та допоміжних галузей (тва-
ринництва, рослинництва, їх складових (насінництва, селекції сільськогосподарсь-
ких культур, племінної справи, бджільництва, рибальства тощо) сільськогосподар-
ськими товаровиробниками при забезпеченні раціонального використання земель 
сільськогосподарського призначення, на регулювання та охорону праці, дотриман-
ня вимог техніки безпеки та виробничої санітарії в процесі аграрного виробництва, 
а також соціальний розвиток села. 

За сучасних умов формування правової держави є потреба належного правово-
го регулювання суспільних відносин за допомогою не тільки норм чинного законо-
давства, положень спеціальних законів щодо сільськогосподарських підприємств, а 
й внутрішньогосподарських локальних нормативно-правових актів, що прийма-
ються безпосередньо в конкретних сільськогосподарських підприємствах і є скла-
довою системи аграрного законодавства України. Їм притаманні основні риси цьо-
го галузевого законодавства у частині встановлення основних принципів та правил 
щодо врегулювання аграрних відносин, спеціальних нормативно-правових актів 
щодо функціонування сільськогосподарських підприємств. 

Важливість заходів щодо забезпечення ефективного розвитку аграрного секто-
ру економіки України, посилення конкурентної боротьби на ринку сільськогоспо-
дарської продукції та інтеграції України у міжнародний економічний простір, сти-
мулює аграрне законодавство постійно розвиватися. Так, кожного року приймаєть-
ся низка нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання аграрних відно-
син з урахуванням вимог законодавства ЄС та права СОТ. 

Сучасне аграрне законодавство характеризується такими ознаками: 
а) відсутністю єдиного спеціалізованого нормативно-правового акту кодифікова-
ного характеру; б) наявністю неефективних (застарілих) правових норм, що супро-
воджується неналежним врегулюванням аграрних відносин; в) зростанням ролі 
законів в регулюванні аграрних відносин; г) значимістю внутрішньогосподарських 
локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських підприємств; 
д) збереженням рекомендаційної нормотворчості; е) використанням правових норм 
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інших галузей, якими регулюються аграрні відносини; ж) зростанням ролі міжна-
родних нормативно-правових актів та подальшою потребою гармонізації аграрного 
законодавства до вимог законодавства ЄС та права СОТ. 

Незважаючи на сприятливі для розвитку сільського господарства природно-
кліматичні умови, спроможність України займати вагоме місце на міжнародному 
продовольчому ринку, питання захисту вітчизняного сільськогосподарського това-
ровиробника, забезпечення конкурентоспроможності його продукції як на вітчиз-
няному, так і світовому ринках, можливо лише при належному правовому регулю-
ванні аграрних відносин. 

Отже, ефективне використання, розвиток, удосконалення науково-технічного 
потенціалу країни з метою не тільки поліпшення структури і якості сільськогоспо-
дарського виробництва, а й вирішення соціальних проблем на селі може запрова-
джуватися тільки при наявності належної системи аграрного законодавства, зумов-
леною особливостями та специфікою сільськогосподарського виробництва, що є 
важливим об’єктивним фактором для правового регулювання аграрних відносин. 
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Сумського національного аграрного університету 

м. Суми, Україна 

Україна прагне позиціонувати себе в міжнародному суспільстві, як перспекти-
вна аграрна держава, яка ефективно здійснює заплановані реформи та намагається 
відповідати сучасним вимогам, умовам інтеграції та ринкових перетворень, в тому 
числі й в аграрному секторі економіки. Членство України в Світовій організації 
торгівлі та підписання Угоди про Асоціацію між Україною та країнами ЄС став-
лять перед державою конкретні виклики, що пов’язані перш за все з адаптацією 
національного законодавства до міжнародних вимог, та створення таких умов, при 
яких могли би паритетно розвиватися усі форми господарювання в сільському 
господарстві, тим самим забезпечуючи й розвиток сільських територій. 

В основі головних проблем розвитку сільських територій вбачаємо урбаніза-
цію, депопуляцію села, зміна системи розселення, підвищення міграції населення 
сільської місцевості поза межі України, безробіття, низька заробітна плата, відсут-
ність інфраструктури. Так, людина, проживаючи в сільській місцевості не відчуває 
соціальної захищеності, в певній мірі життєвого комфорту, не має доступу в доста-
тній мірі (а то й взагалі) до основних соціальних послуг, зокрема, у сфері освіти та 
охорони здоров’я. Тобто можна констатувати прикрий факт відсутності соціально-
го розвитку сільських територій, що підтверджується зменшенням кількості сіль-
ського населення та зменшенням (зникненням) сіл та селищ. 

Так, В. П. Жушман, зазначає, що основні засади розвитку соціальної сфери се-
ла становлять собою комплекс пріоритетних економічних, правових, політичних і 
соціальних заходів, спрямованих на відродження села, поліпшення організації 
життєзабезпечення сільського населення як структурного складника стратегії здій-
снення аграрної і земельної реформ [1, с. 84]. 
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А. М. Статівка, визначає соціальний розвиток села як удосконалення на основі 
підвищення ефективності аграрного виробництва способу життя сільського насе-
лення, застосування нових соціальних стандартів, забезпечення робочими місцями, 
поліпшення умов праці, відпочинку, установлення справедливого рівня оплати 
праці, забезпечення належними культурними, освітніми, оздоровчими, лікувально-
профілактичними послугами, комунального і побутового обслуговування [6, c. 34]. 

Слушно зазначає О. В. Гафурова, що політика соціального розвитку села має 
складатися з комплексу заходів, спрямованих на забезпечення соціальної справед-
ливості, а саме: поступове підвищення рівня та якості життя селянства, забезпе-
чення йому гідних умов існування та гарантування конституційних прав на працю, 
соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, культуру, житло тощо [2, с. 46]. 

Встановлено, що одним із основних принципів аграрного права є принцип со-
ціального розвитку села, сільських територій, сутність якого - забезпечення впро-
вадження соціальних стандартів і нормативів у сільській місцевості; розвитку під-
приємництва і розв'язання проблем зайнятості на селі; розвитку транспортного 
сполучення та зв'язку; удосконалення інженерної інфраструктури; розвитку житло-
вого будівництва та комунального господарства; розвитку освіти, медичного об-
слуговування і культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості; збереження 
і розвитку традиційної культури регіонів; поліпшення побутового обслуговування 
сільського населення; розвитку фізичної культури і спорту на селі, торговельного 
обслуговування сільського населення; створення умов для заохочення молоді до 
роботи і проживання у сільській місцевості; державної підтримки розвитку депре-
сивних сільських територій; удосконалення системи управління розвитком сільсь-
ких територій [4]. 

Такі заходи були зафіксовані "Державною цільовою програмою розвитку укра-
їнського села на період до 2015 року", термін дії якої вже минув. Проте, як було 
зазначено, незважаючи на зовнішню закріпленість принципу пріоритетності соціа-
льного розвитку села у нормативно-правовій базі чинного аграрного законодавст-
ва, механізм фактичного втілення цього принципу відзначається декларативністю 
[4]. Натомість забезпечення соціального розвитку села, сільських територій пови-
нно бути основою державної регіональної політики.  

На сьогодні прийнята Державна стратегія регіонального розвитку на період до 
2020 року, де відображені основні цілі та напрями державної регіональної політики 
та основні завдання центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів міс-
цевого самоврядування у сфері розвитку сільської місцевості, серед яких слід зазна-
чити наступні: поліпшення транспортної доступності в межах регіону (покращення 
транспортної доступності сільських населених пунктів); розвиток сільської місцево-
сті (надання державної підтримки для підвищення рівня облаштування сільської 
місцевості, розвиток інфраструктури); розвиток інтелектуального капіталу (забезпе-
чення підготовки висококваліфікованих фахівців та робітничих кадрів для задово-
лення потреб регіонів); підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможнос-
ті регіонів; розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних 
товарних ринках (зменшення бар’єрів входу-виходу до бізнесу, спрощення процеду-
ри та збільшення обсягів надання державної фінансової підтримки суб’єктам малого 
підприємництва; збереження культурної спадщини та найцінніших природних тери-
торій (розвиток зеленого туризму); диверсифікація джерел енергопостачання та під-
вищення рівня енергоефективності в регіонах; підвищення стандартів життя в сіль-
ській місцевості (підвищення рівня благоустрою, підвищення рівня соціальної захи-
щеності жителів села шляхом їх залучення до системи соціального страхування та 
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пенсійного забезпечення осіб, особливо зайнятих в особистих селянських господарс-
твах, поліпшення житлових і соціально-побутових умов, надання соціальних по-
слуг); модернізація системи освіти; створення умов для продуктивної праці населен-
ня, розвиток сфери охорони здоров’я, забезпечення соціокультурний розвиток, на-
дання якісних послуг транспорту та зв’язку [5]. 

Для реалізації даної Державної стратегії, задля того, щоб даний документ не за-
лишався лише на папері, необхідний чіткий механізм її реалізації, що фіксується у 
додаткових нормативно-правових актах з покроковими інструкціями з використан-
ням та застосуванням наявних інструментів. Вказані заходи повинні забезпечуватися 
відповідним фінансовим підґрунтям. Як зазначила О. В. Гафурова, ухвалюючи чис-
ленні нормативно-правові акти, які не мають механізмів реалізації, держава може 
лише «гарантувати» сільським мешканцям подальше зубожіння, найнижчий рівень 
життя, прогресуюче безробіття, соціальну незахищеність [2, с. 45]. Так, як протягом 
багатьох років бюджету катастрофічно не вистачало забезпечити достатній рівень 
розвитку сільських територій, що призвело до тотальної збіднілості села. 

В сучасних умовах здійснюється реформа децентралізації – це передача пов-
новажень та бюджетних надходжень від державних органів до органів місцевого 
самоврядування. Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпе-
чення його спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати 
питання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних громад біль-
шими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів [7]. Тож, застосову-
ючи механізми децентралізації, об’єднані територіальні громади можуть самостій-
но вирішувати напрямки та обсяг використання наявних коштів, що є реальною 
можливістю розвитку сільських територій, соціального розвитку села. Так, громади 
самостійно формують і наповнюють свої бюджети з податків, які залишаються у 
їхньому розпорядженні та отримують напряму від держави фінансову підтримку. 
Ці громади самі вирішують, наприклад, як і коли будувати школи, відкривати ме-
дичні кабінети чи ремонтувати дороги. 

Гроші від держави надходять до місцевих бюджетів у вигляді субвенцій, які 
йдуть виключно на освіту та медицину в громадах, зокрема на зарплати вчителям 
та лікарям, та дотацій з різноманітних державних фондів, зокрема, з Фонду регіо-
нального розвитку [3]. Негативним проявом децентралізації є зникнення неплато-
спроможних громад.  

Слід зазначити, що під час проведення запланованих реформ, що направлені, 
зокрема, на розвиток аграрного сектору економіки, сільських територій, соціально-
го розвитку села, необхідно здійснювати комплекс заходів, спрямованих на мінімі-
зацію негативних наслідків проведеного реформування, усвідомлюючи, що за кож-
ною зниклою, зубожілою сільською територією, знаходяться люди. 
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Фермерство в Україні є досить не новим інститутом, зважаючи на те, що Закон 
України «Про фермерське господарство» є чинним протягом більше ніж 13 років. 
Та все ж, як один з найпоширеніших суб’єктів аграрного сектору економіки, фер-
мерське господарство зазнає постійних змін задля того, щоб відповідати вимогам 
сучасності. Так, Закон України «Про фермерське господарство» (далі Закон) від 19 
червня 2003 року №973-ІV під фермерським господарством визначає форму під-
приємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільсь-
когосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отри-
мання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користуван-
ня, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сіль-
ськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповід-
но до Закону. 

За більше ніж 10 років правотворчості до Закону внесено багато змін, що сто-
сувались як порядку заснування так і діяльності фермерських господарств. Напри-
клад, можливо прослідкувати, як поступово змінювався порядок заснування вказа-
ного суб’єкта господарювання. Спочатку мова йшла про те, що особа, яка бажала 
заснувати фермерське господарство, у встановленому Законом порядку проходила 
професійний відбір. У подальшому, необхідність у проходженні такого професій-
ного відбору була замінена вимогою до особи, що виступає засновником, володіти 
вищою освітою, здобутою у сільськогосподарському вищому навчальному закладі 
або досвідом роботи у сільському господарстві. На сьогодні, Законом передбачена 
можливість заснувати фермерське господарство особою, яка відповідає лише трьом 
критеріям, а саме: 1) громадянство України, 2) повна цивільна дієздатність, та 
3) волевиявлення. 

Варто зазначити, що остання редакція Закону від 31 березня 2016 року впрова-
дила значну кількість новел у регулювання діяльності фермерських господарств в 
Україні. Метою змін прийнятих до Закону є створення правових, економічних та 
соціальних передумов трансформації особистих селянських господарств в сімейні 
фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особи-
підприємця, що є виробником сільськогосподарської продукції, забезпечення їм 
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повноцінної участі в аграрному ринку та посилення соціального захисту членів 
таких господарств, стимулювання створення на їх основі життєздатної системи 
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та подальшого забезпечення ком-
плексного розвитку малих форм господарювання у сільській місцевості. 

Проте, окрім задекларованого позитиву, новою редакцією Закону допущено 
певні неточності, які спричинили недоліки у правовому регулюванні відповідних 
суспільних відносин. 

Принципово нового значення набуває юридична природа самого визначення 
«фермерського господарства», яке тепер може створюватись як із заснуванням 
юридичної особи, так і без створення останньої. 

Отже, аналіз статті 1 Закону віднині дає змогу стверджувати про існування як 
мінімум чотирьох форм фермерського господарства: 1) фермерського господарст-
ва, що є юридичною особою, 2) сімейного фермерського господарства, зареєстро-
ваного як фізична особа – підприємець, 3) сімейного фермерського господарства зі 
статусом юридичної особи,та 4) фермерського господарства, що складається з од-
нієї фізичної особи – підприємця. Причому, виходячи з того, що відповідно до 
статті 3 Сімейного кодексу України сім’єю може визнаватися навіть одинока осо-
ба, можемо говорити про об’єднання двох останніх. 

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, на законодавчому рівні нормати-
вно визначено систему заходів державної підтримки сільськогосподарських това-
ровиробників. І відтепер, з виникненням фактично нового суб’єкта аграрних пра-
вовідносин – сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, 
постає питання, чи має останнє право на отримання такої підтримки з боку держа-
ви. Звернімось хоча б до Податкового кодексу України, що встановлює основи 
оподаткування фермерських господарств. Відповідно до п. 14.1.235 п. 14.1. ст. 14 
Податкового кодексу України право на сплату єдиного податку має виключно сіль-
ськогосподарський товаровиробник, що для цілей гл. 1 розд. XIV цього Кодексу – 
юридична особа, незалежно від організаційно-правової форми, яка займається ви-
робництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та 
виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) та її пере-
робкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої 
сировини на давальницьких умовах, а також здійснює операції з її постачання. 

Таким чином, право на спрощену системи оподаткування, а саме на перебу-
вання в 4-ій групі платників єдиного податку мають сільськогосподарські товаро-
виробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попере-
дній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%. Тому, очевидним є те, 
що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи, яке не є сільсь-
когосподарським товаровиробником автоматично позбавляється права на перебу-
вання в вищезазначеній 4-ій групі. 

Натомість, здавалося б, що законодавець свідомо не надає права сімейним фе-
рмерським господарствам на спрощену систему оподаткування, компенсуючи це за 
допомогою інших важелів, а саме ст. 9 Закону України «Про фермерське господар-
ство» доповнено новою частиною п’ятою наступного змісту: «Фермерським госпо-
дарствам зі статусом сімейних фермерських господарств надається додаткова дер-
жавна підтримка у порядку, передбаченому Законом України «Про державну під-
тримку сільського господарства України». Але звертаємо увагу на те, що останнім 
нормативно-правовим актом жодна додаткова державна підтримка для сімейних 
фермерських господарств у даний час не передбачена, а звідси й реалізувати наве-
дену правову норму не видається за можливе. 
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Отже, із аналізу останньої редакції Закону України «Про фермерське госпо-
дарство» можна засвідчити намагання законодавця привезти у відповідність до 
вимог сучасності правове регулювання діяльності фермерських господарств в 
Україні. Проте аналіз Закону дозволяє зробити висновок про існування багатьох 
неточностей, які потребують нагального врегулювання. 
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Сьогодні окремі сфери державної підтримки сільського господарства потре-
бують зміни пріоритетів в умовах світової глобалізації. Забезпечення формування 
здоров’я нації, як найвищої соціальної цінності, та екологічної безпеки людства 
набуває все більшого значення, що впливає на визначення напрямків державної 
політики. Одним з таких пріоритетних напрямків державної підтримки стає розви-
ток органічного виробництва, серед переваг якого виступає раціональне викорис-
тання природно-ресурсного потенціалу, позитивний вплив на екологічну ситуацію 
в країні, а також зайняття конкурентних позицій на міжнародному ринку виробни-
ків такої продукції. 

Аналіз правового забезпечення бюджетної підтримки виробників органічної 
продукції в Україні дає підстави стверджувати, що така підтримка здійснюється 
на загальних засадах для усіх виробників сільськогосподарської продукції, за 
виключенням виробників екологічно чистого молока, перелік яких визначає Мі-
ністерство аграрної політики та продовольства. Спеціальним законодавчим ак-
том, який регулює питання державної політики у сфері природного агровиробни-
цтва та встановлює основні завдання перед державою щодо підтримки розвитку 
органічного виробництва є Закон України «Про виробництво та обіг органічної 
сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 2013 р., № 425-VII. 
Але норми цього Закону не визначають конкретних заходів державної бюджетної 
підтримки, які б стимулювали товаровиробників до органічного виробництва 
сільськогосподарської продукції. 

З метою стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до виробни-
цтва екологічно-чистої продукції, на нашу думку, слід передбачити окремі напрям-
ки підтримки виробництва такої продукції, визначаючи її як пріоритетну. Серед 
них передбачати надання виробникам органічної продукції рослинного походжен-
ня бюджетних субсидій у перехідний період, а також повне або часткове погашен-
ня вартості послуг сертифікації. Останній вид підтримки передбачено національ-
ним законодавством в рамках ст. 17-2 Закону України «Про державну підтримку 
сільського господарства» від 24 червня 2004 року – підтримка заходів, пов'язаних 
із забезпеченням контролю якості та безпеки продуктів харчування. Але, як і біль-
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шість напрямів бюджетної підтримки, вона сьогодні має декларативний характер 
через відсутність нормативно затвердженого механізму її реалізації. 

Звертаючись до ґенези нормативно-правового регулювання вищевказаного 
виду підтримки в країнах Європейського Союзу слід зазначити, що до 2000 року 
для покриття витрат на заходи стосовно контролю якості законодавчо передбача-
лась можливість надання допомоги в розмірі до 100% вартості обов’язкового 
контролю та 70% вартості необов’язкового контролю. Однак у зв’язку з тим, що 
безпека та якість сільськогосподарської продукції набули більшого значення саме 
під час процесу виробництва, перш за все, у зв’язку з зобов’язанням використо-
вувати НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point), вартість такого 
контролю стала звичайною частиною вартості виробництва. Отже, така допомога 
стала мати реальний ризик порушення умов конкуренції, особливо, коли таку 
допомогу надають вибірково. Це вплинуло на прийняття статті 13 «Настанов 
Співтовариства про державну допомогу в аграрному секторі» від 1 лютого 
2000 р., яка визначила, що допомога не може бути надана для звичайного конт-
ролю якості в процесі виробництва та звичайного контролю продукції, що прово-
дяться виробником, незалежно від того, чи такий контроль здійснюється на доб-
ровільних засадах чи примусово, як частина НАССР або подібних систем. Допо-
мога може бути надана лише для контролю, здійсненого третіми особами або від 
їх імені, такими як компетентні регулятивні органи влади чи органи, що діють від 
їх імені, або незалежними органами, відповідальними за контроль та нагляд за 
використанням позначень країни походження товару, позначень екологічних 
характеристик товару та знаків якості. В особливому випадку у разі виплати до-
помоги для покриття витрат на проведення контрольних заходів, вжитих для за-
безпечення автентичності позначень країни походження товару або сертифікатів 
особливого характеру у рамках Регламенту Ради (ЄЕС) № 2082/92 від 14 липня 
1992 року про сертифікати специфічного характеру для сільськогосподарської та 
харчової продукції та інших нормативних актів ЄЕС, було дозволєно надання 
тимчасової та дегресивної допомоги для покриття вартості контрольних заходів 
впродовж перших шести років після створення системи контролю. Через особли-
ву зацікавленість у забезпеченні розвитку методів екологічно чистого виробниц-
тва, Настановами Співтовариства передбачено надання допомоги для застосуван-
ня методів контролю екологічної чистоти виробництва у розмірі до 100 % факти-
чно понесених витрат. 

Враховуючи завдання, яке поставлене перед Україною Стратегією державної 
екологічної політики на період до 2020 року [1], щодо створення умов для широко-
го впровадження екологічно орієнтованих та органічних технологій ведення сіль-
ського господарства та досягнення двократного збільшення площ їх використання 
у 2020 році до базового рівня, необхідно передбачити конкретні види державної 
підтримки виробників органічної продукції, визначаючи за необхідну складову 
цього процесу розробку та прийняття відповідних підзаконних актів із визначен-
ням детальних механізмів реалізації норм, спираючись на вищезазначений євро-
пейський досвід розвитку правового регулювання цих відносин. 

Використані джерела 

1. 1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 
до 2020 року: Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI // Відом. Верхов. Ради Украї-
ни – 2011. – № 26. – Ст. 218. 
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Єрмоленко Володимир Михайлович 

На думку експертів Департаменту ООН по економічним і соціальним питан-
ням, в багатьох країнах ліси можуть бути джерелом харчування в періоди, коли 
населення відчуває нестачу продовольства. По оцінкам ООН, від лісових ресурсів 
залежить благополуччя майже 1,6 мільярда людей [1]. 

Проаналізувавши положення законодавства України, можна дійти висновку, 
що питання виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в лісово-
му господарстві практично не врегульовані. Втім, на практиці ж підтвердження 
використання земель лісогосподарського призначення з метою виробництва сіль-
ськогосподарської продукції можна віднайти аналізуючи окремі положення право-
вих документів, що супроводжують діяльність конкретних господарств і в окремих 
матеріалах судової практики. Наприклад, у справі за № 2-а-637/08 Ленінським ра-
йонним судом м. Вінниці була винесена постанова від 23.12.2008 року, що виріши-
ла земельно-правовий спір за позовом приватної особи до Некрасовської сільської 
ради Вінницького району Вінницької області [2]. Предметом спору в даній справі 
виступала відокремлена земельна ділянка лісогосподарського призначення, що в 
2001 р. була передана у користування державному підприємству «Вінницьке лісове 
господарство», за згоди якого у подальшому використовувалась позивачем (на 
праві користування) для виробництва сільськогосподарської продукції, а саме – 
продукції бджільництва, для чого на даній земельній ділянці він збудував пасіки та 
приміщення господарського обслуговування. Безпосередньо у рішенні суду цільове 
призначення спірної земельної ділянки не вказується, але в результаті аналізу чин-
ного законодавства і законодавства, що діяло на момент передачі ділянки у корис-
тування лісгоспу, можна дійти до висновку, що цільовим призначенням земельної 
ділянки було ведення лісового господарства. На підтвердження даного висновку 
можна вказати як статті 55 та 57 Земельного кодексу (далі – ЗК) в редакції 2001 
року [3], так і ст. 77 ЗК в редакції 1990 року [4], норми якого були чинними на мо-
мент передачі ділянки у користування ДП «Вінницьке лісове господарство». Нор-
ми вищеназваних статей зумовлюють правомочність використання земель лісогос-
подарського призначення лісогосподарськими підприємствами. 

Наразі можна говорити про безпосереднє регулювання в межах національного 
законодавства виключно окремих аспектів використання лісових ресурсів, а відпо-
відно і земель лісогосподарського призначення для цілей сільського господарства. 
Це стосується, в першу чергу, використання земель лісогосподарського призначен-
ня для сільськогосподарських цілей, що може здійснюватись у формі побічного 
лісокористування, що врегульовано ч. 1 ст. 73 Лісового кодексу України(далі – ЛК) 
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[5]: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих пло-
дів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля 
очерету. Даний перелік не є вичерпний, про що міститься вказівка у ч. 2 зазначеної 
статті: «Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства можуть 
бути передбачені й інші види побічних лісових користувань». 

Єдиним законом, в якому безпосередньо передбачається використання земель 
лісового фонду для цілей ведення сільського господарства є лише Закон України 
«Про бджільництво» [6], який в ст. 15 безпосередньо передбачає можливість роз-
міщення пасік на землях лісового фонду, а розміщення пасік передбачається ст. 73 
ЛК як одна із форм побічного лісового користування, що може здійснюватись без 
зміни цільового призначення земельної ділянки. Тобто, дане розміщення буде здій-
снено безпосередньо на землях лісогосподарського призначення без порушення 
законодавчих вимог в частині використання земельних ділянок за цільовим при-
значенням. Дане користування лісовими ресурсами у відповідності до ст. 76 ЛК є 
безоплатним, хоча і здійснюється за своєю суттю в межах спеціального лісокорис-
тування, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 63 ЛК. 

Аграрне законодавство України закріплює спеціальні вимоги щодо виробників 
сільськогосподарської продукції, що займаються бджільництвом, дотримання і 
виконання яких необхідно для виробництва і реалізації продуктів бджільництва у 
лісовому господарстві. Зокрема, відповідно до ст. 11 Закону України «Про бджіль-
ництво» правом на утримання бджіл і зайняття бджільництвом наділені громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства, які мають необхідні навики або спе-
ціальну підготовку, а також юридичні особи; пасіка, у відповідності до вимог ст. 13 
Закону України «Про бджільництво» підлягає обов’язковій реєстрації; окремі ви-
роблені продукти бджільництва вимагають проведення ветеринарно-санітарної 
експертизи перед їх реалізацією. 

Чинним законодавством також врегульовано питання надання земельних діля-
нок для розміщеня пасік, дослідження яких має особливу цінність для цілей даної 
статті. Аналіз положень діючого законодавста дозволяє зробити висновок, що на-
дання земельних ділянок для зайняття бджільництвом здійснюється у порядку на-
дання земельних ділянок для сільськогосподарського виробництва. Відповідно до 
п. 1.3. Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл [7] від-
ведення земельних ділянок для розміщення стаціонарної пасіки необхідно пого-
джувати з органами державного управління з питань ветеринарної медицини і міс-
цевими органами влади. Даний наказ також містить нормативні положення щодо 
розміщення і облаштування пасік.  

Розміщення пасік на землях лісового фонду здійснюється із врахуванням вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761 «Про врегулювання 
питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» [8], що в п. 26 встановлює 
наступні вимоги: ділянки для розміщення вуликів і пасік з метою раціонального 
використання медоносів лісу і лучного різнотрав'я виділяються переважно на узліс-
сях, галявинах та інших не вкритих лісовою рослинністю ділянках. Місця розміщен-
ня вуликів і пасік визначають власники лісів або постійні лісокористувачі з ураху-
ванням умов ведення лісового господарства та використання інших видів лісових 
ресурсів. Розміщення пасік у місцях масового відпочинку людей забороняється. 

Вважаємо, що надання громадянам та юридичним особам права розміщення 
пасік і виробництва продукції бджільництва на землях лісового фонду, у комплексі 
із нормою, що виключила оплатний характер подібної діяльності, яка за формаль-
ними ознаками є різновидом спеціального лісокористування, набуло форми еконо-
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міко-стимулюючого ефекту, що посприяв залученню осіб до зайняття сільськогос-
подарським виробництвом і покращив показники обсягу виробництва сільськогос-
подарської продукції. 
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Огляд приписів аграрного законодавства України та спеціальної літератури у 
сфері права і економіки дає підстави віднести до специфічних ознак господарської 
діяльності у сфері ведення тепличного господарства особливості праці найманих 
працівників та членів суб’єктів аграрного підприємництва у зазначеній сфері дія-
льності. Такі особливості полягають у наступному. 

По-перше, здійснення трудової діяльності у сфері тепличного господарства 
здійснюється шляхом використання земельних ділянок закритого ґрунту. Як зазна-
чає Н. І. Титова, земля і праця в сільськогосподарському виробництві, на відміну 
від промислового, виступають в органічній єдності, без якої неможливе отримання 
результатів праці [1]. Закритий ґрунт – це земельні ділянки і приміщення, спеціа-
льно обладнані для створення і регулювання штучного оптимального для овочевих 
рослин мікроклімату з метою вирощування овочів у міжсезонний період. Праців-
ники і члени можуть працювати як зовні культиваційної споруди закритого ґрунту 
(коли овочі вирощуються у парниках) чи всередині такої споруди (коли виробни-
чий процес здійснюється у теплицях). 

По-друге, робота у теплицях та парниках передбачає взаємодію працівників із 
сільськогосподарськими рослинами. При цьому варто підтримати думку 
Т. С. Новак про те, що необхідним є врахування особистісних якостей працівника в 
процесі його взаємодії з живими організмами при здійсненні трудової діяльності 
[2, с. 110]. Адже, як зазначає В. М. Єрмоленко, «якщо працівника у інших сферах 
економіки можливо навчити трудовим навикам незалежно від його соціального 
походження, то у сільському господарстві залишаються найефективнішими пра-
цівниками саме вихідці з села, побут яких з раннього дитинства і формує їхню 
трудову аграрну правосуб’єктність»[3, с. 51]. 

По-третє, ведення тепличного господарства вимагає від найманих працівни-
ків чи членів спеціальних знань чи навичок у вказаній сфері діяльності. Так, до 
роботи в теплицях із пестицидами допускаються особи, що пройшли медичний 
огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення, допуск та наряд на 
виконання робіт з пестицидами відповідно до Порядку одержання допуску (по-
свідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, засто-
суванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746.До експлуатації та об-
слуговування електрифікованих машин, механізмів і обладнання допускаються 
особи, що досягли 18 років, пройшли навчання (з присвоєнням відповідної групи 
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з електробезпеки), медичний огляд та інструктаж з охорони праці. До самостій-
них робіт по склінню і герметизації культиваційних споруд допускаються особи, 
що досягли 18 років, пройшли медичний огляд, спеціальне навчання і стажування 
протягом не менше двох робочих змін [4]. Водночас необхідно враховувати, що в 
даний час в Україні відсутні ефективні механізми підвищення рівня освіти та 
знань працівників АПК, у тому числі сфери тепличного господарства. У аграрно-
правовій науці обґрунтовуються висновки, що «правове регулювання кадрового 
забезпечення сільського господарства потребує вдосконалення у напрямку поси-
лення відповідних гарантій у цій сфері, в тому числі й адміністративно-
правових»[5, с. 293]. 

По-четверте, робота у теплицях, на земельних ділянках закритого ґрунту, за-
стосування засобів захисту та живлення рослин, інші хімічні та біологічні фактори 
можуть негативно впливати на здоров’я членів та найманих працівників суб’єктів 
господарювання у сфері ведення тепличного господарства. Зокрема, на працюючих 
у теплицях діють такі фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори як машини 
й механізми, що рухаються; рухомі частини виробничого обладнання; вироби, за-
готовки та матеріали, які пересуваються; підвищена запиленість і загазованість 
повітря робочої зони;підвищена або знижена температура повітря робочої зони; 
підвищена вологість повітря; підвищена або знижена рухомість повітря; відсут-
ність або недостатність природного світла; підвищена яскравість світла; підвище-
ний рівень ультрафіолетової та інфрачервоної радіації;розміщення робочого місця 
на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги) та ін. 

Перелічені вище негативні фактори зумовлюють необхідність встановлення 
в законодавстві особливих приписів, спрямованих на забезпечення безпеки 
праці осіб, які перебувають у трудових чи членських відносинах із тепличними 
господарствами. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробницт-
ві, які затверджені Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26 
листопада 2012 р. № 1353, передбачають спеціальні вимоги з метою забезпе-
чення безпеки праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті. Зокрема, 
роботи, пов’язані з приготування ґрунтової суміші, необхідно здійснювати на 
спеціально обладнаних майданчиках. Під час обслуговування пересувного гор-
щиковиготовлювача підготовлені ділянки теплиць потрібно звільнити від сто-
ронніх предметів і незадіяного обладнання. Під час натягування дроту за допо-
могою ручної лебідки працівники повинні дотримуватися безпечної дистанції 
та не перебувати у міжряддях, щоб уникнути травм внаслідок можливого обри-
вання дроту. Усі роботи з вирощування розсади у теплицях дозволено викону-
вати тільки після вимкнення системи досвічування рослин. Роботи із захисту 
рослин необхідно проводити не менше ніж двом працівникам із застосуванням 
відповідних засобів індивідуального захисту тощо. Більш детально заходи, 
спрямовані на охорону праці працівників та членів суб’єктів господарювання у 
сфері тепличного господарства, врегульовані Правилами охорони праці під час 
виконання робіт в захищеному ґрунті, затвердженими Наказом Міністерства 
праці України від 20 квітня 2001 р. № 184. 

З метою забезпечення охорони праці членів та працівників суб’єктів господар-
ської діяльності у сфері тепличного господарства наведені вище вимоги конкрети-
зуються у локальних нормативно-правових актах зазначених юридичних осіб, зок-
рема інструкціях з охорони праці. Такі інструкції розробляються на основі чинних 
державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примі-
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рних інструкцій та технологічної документації підприємства з урахуванням конк-
ретних умов виробництва та вимог безпеки. 

В даний час інструкції з охорони праці суб’єкти господарювання у сфері те-
пличного господарства можуть розробляти на основі Примірної інструкції з охо-
рони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві (ПІ 2.0.00-081-1999), 
затвердженої Наказом Мінагропрому України від 15 грудня 1999р., Примірної 
інструкції з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохіміка-
тами (ПІ 2.0.00-082-1999),затвердженої Наказом Мінагропрому України від 15 
грудня 1999 р., Примірної інструкції з охорони праці під час доробки та закла-
дання на зберігання плодоовочевої продукції (ПІ 2.0.00-085-1999),затвердженої 
Наказом Мінагропрому України від 15 грудня 1999 р.Крім цього, наказом Мінаг-
ропрому України від 15 грудня 1999 р.№368 було затверджено Інструкцію з охо-
рони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті (ПІ 2.0.00-087-1999). 
Аналіз змісту вказаної Інструкції з охорони праці показує, що за своїм змістом 
вона є не інструкцією, а примірною інструкцією. Такий висновок обґрунтовуєть-
ся наступним. Відповідно до п 1.2. Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці, затвердженого Наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 р. № 9, 
інструкції поділяються на: інструкції, що належать до державних міжгалузевих 
нормативних актів про охорону праці; примірні інструкції; інструкції, що діють 
на підприємстві. Інструкції, що належать до державних міжгалузевих норматив-
них актів про охорону праці, розробляються для персоналу, який провадить ви-
бухові роботи, обслуговує електричні установки та пристрої, вантажопідіймальні 
машини та ліфти, котельні установки, посудини, що перебувають під тиском, і 
для інших працівників, правила безпеки праці яких установлені міжгалузевими 
нормативними актами про охорону праці, затвердженими органами державного 
нагляду за охороною праці. Водночас Інструкція з охорони праці під час вико-
нання робіт у захищеному ґрунті затверджена наказом профільного міністерства 
– Мінагропрому України. Міністерствами затверджуються саме примірні інстру-
кції (п. 1.4. Положення про розробку інструкцій з охорони праці). Тому Інструк-
ція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті (ПІ 2.0.00-087-
1999) за своїм змістом є примірною інструкцією і може використовуватись як 
основа для розробки інструкцій, що діють на підприємствах у сфері тепличного 
господарства. 
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Сучасний етап розвитку суспільства характеризується взаємообумовленістю-
вирішення економічних та соціальних проблем у нерозривному взаємозв’язку з 
проблемамиохорони довкілля. Таке інтегрування в першу чергу пов’язано з двома 
чинниками: впровадженням концепції сталого розвитку та необхідністю подолання 
глобальних екологічних проблем. Одним із шляхів їх вирішення є використання 
можливостей та потенціалу соціального діалогу. 

Соціальний діалог та сталий розвиток: міжнародно-правові аспекти.Сталий 
розвиток та подолання глобальних екологічних проблем стали центральними темами 
Конференції з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Клю-
човою її особливістю було визнання захисту довкілля невід’ємною складовою сталого 
розвитку. У своєму підсумковому документі [1] конференція закріпила нову тенденцію 
у розвитку міжнародно-правової охорони довкілля, спрямовану на комплексний роз-
гляд соціальних, економічних та екологічних питань, турботу про людину як центра-
льний елемент діяльності із забезпечення сталого розвитку. 

Міжнародна спільнота наголошує на тому, що досягнення цілей і завдань стало-
го розвитку неможливе без активної участі зацікавлених сторін, зокрема і у сфері 
праці. Порядок денний на ХХІ століття [2] серед основних груп зацікавлених осіб 
визнає працівниківі профспілки, організації роботодавців та наголошує на їх важли-
вій ролідля сталого розвитку. У главах 29 та 30 окреслюється їхня роль у вирішенні 
проблем сталого розвитку як на національному рівні, так і на рівні робочих місць. 

Положення, присвячені системним та інституційним питанням впровадження та 
розбудови сталого розвитку на засадах партнерства із залученням багатьох сторін, 
знайшли своє підтвердження і в подальших міжнародних документахзі сталого розви-
тку. Підсумковий документ щодо порядку денного сталого розвитку до 2030 [3] закли-
кає стимулювати і заохочувати ефективне партнерство між державними організаціями, 
між державним і приватним сектором та між організаціями громадянського суспільст-
ва, спираючись на досвід та стратегії використання ресурсів партнерів. 

Взаємозв’язок між охороною довкілля, раціональним використанням природних 
ресурсів, сферою праці, соціальним та економічним розвитком, визнання ключової 
ролі гідної праці для сталого розвитку знайшли своє відображення і в програмних за-
явах МОП. Серед яких Доповідь I(A) Генерального директора «Гідна праця як засіб 
забезпечення сталого розвитку» на 96-ій сесії Міжнародної конференції праці 
(2007 р.) [4] та Доповідь V Генерального директора «Сталий розвиток, гідна праця та 
зелені робочі місця» на 102-ій сесії Міжнародної конференції праці (2013 р.) [5].  

МОП вважає соціальний діалог одним з найбільш перспективних шляхів за-
безпечення сталого розвитку та реагування на виклики у світі праці, що змінюєть-
ся.Як зазначено у її документах, перехід до екологічно сталої і соціально орієнто-
ваної економіки спричинює переорієнтацію зростання з метою забезпечення рівної 
ваги економічних, соціальних та екологічних аспектів. Для розвитку підприємств і 
ринків праці екологічно чистіша економіка як шлях до сталого розвитку в сього-
днішніх умовах уже є необхідністю, а не лише питанням вибору, оскільки реально 
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може привести до зростання зайнятості, значному покращанню якості робочих 
місць і підвищенню рівня доходів, рівності та соціальної інтеграції. 

Отже, міжнародні інституції, зокрема і МОП, пов’язуютьефективний захист 
соціальних та економічних інтересів зкомплекснимїх врахуванням з екологічними 
інтересами, а у сторонах соціального діалогувбачають провідну роль у втілені за-
вдань сталого розвитку. 

Інтегрування екологічних питаньу соціальний діалог в Україні: законодавче ре-
гулювання та практика реалізації.Законодавець України передбачив мету здійс-
нення соціальний діалог— це формування та реалізація державної соціальної та 
економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносинта 
забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності в 
суспільстві [6; преамбула, ст. 1].З чого можна констатувати, що комплексне вирі-
шення соціальних, економічних та екологічних проблем, впровадження концепції 
сталого розвитку не є в колі інтересів сторін соціального діалогу. 

Проте, ще у 1993 році з ухваленням Закону України «Про колективні договори 
і угоди» [7]законодавець заклав підвалини інтегрування екологічних питань у соці-
альний діалог. Згідно зі ст. 8 угодою на національному рівні регулюються основні 
принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин, 
зокрема, щодо «умов … охорони навколишнього природного середовища». Тому 
національне законодавство потребує не лише внутрішньої узгодженості, але й вра-
хування міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення сталого розвитку. 

Водночас не лише якість законів є перепоною у впровадженні сталого розвит-
ку в Україні, але й практика їх виконання. З часу ухвалення Закону на національ-
ному рівні в Україні укладено 8 генеральних угодякі містять 15 положень, прямо 
чи опосередковано присвячених охороні довкілля. Абсолютна більшість з них має 
лише одне-два положення з охорони довкілля, що порівняно з рештою змісту угод 
є нікчемною величиною. До прикладу, Генеральна угода на 2016-2017 роки з біль-
ше ніж 180 положень-зобов’язань сторін соціального діалогу містить лише одне 
зобов’язання, опосередковано спрямоване на охорону довкілля [7; п. 1.23.3].  

Отже, сторони соціального діалогу в Україні не приділяють належної уваги 
розв’язанню проблем охорони довкілля в генеральних угодах,у більшості випадків 
охорона довкілля розглядається в генеральних угодах не як самостійний компонент 
переговорів сторін соціального діалогу. 

Перспективи та шляхи інтегрування екологічних питань у соціальний діалог в 
Україні.Вирішення цих системо-утворюючих питань варто будувати на основі та-
ких концептуальних підходів: 

– сталий розвиток, як уособленнянезворотного взаємозв’язку і взаємообумовлено-
сті комплексного вирішення соціальних, економічних, екологічних проблем та досяг-
нення рівноваги між ними, сьогодні не є питанням вибору, а є життєвою необхідністю, 

– сталий розвиток передбачає залучення широких кіл організованого грома-
дянського суспільства, важлива роль в якому належить професійним спілкам та 
організаціям роботодавців. 

Напрямами, що можуть вплинути і визначити інтегрування екологічних пи-
тань у соціальний діалог в Україні, є: 

– правовий – удосконалення законодавства України в частині включення ста-
лого розвитку як мети соціального діалогу, відповідно коригування завдань та пов-
новажень сторін соціального діалогу, організаційно-правових останнього; 

– інституційно-організаційний – активізація сторін соціального діалогув частині 
досягнення завдань сталого розвитку, шляхом: запровадження дво-/тристоронніх ме-
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ханізмівз розгляду питань сталого розвитку, якісного збільшення колективних догово-
рів та угод, екологічні положення яких спрямовані на досягнення завдань і цілей ста-
лого розвитку, розширення участі та консультаційзі сторонами соціального діалогу 
щодо розробки стратегічних, програмних документів з питань охорони довкілля. 

Використані джерела 

1. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, принята Конференци-
ей ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 6 июня 1992 года [елект-
ронний ресурс] // Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_455.  

2. Повестка дня на XXI век, принята Конференцией ООН по окружающей среде и разви-
тию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года [електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml. 

3. Резолюция A/RES/70/1, принятая Генеральною Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г., о 
заключительном документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня устойчивого 
развития 2030» [електронний ресурс] // Режим доступу: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement. 

4. Генеральный директор МОТ 96-2007/Доклад I (А) «Достойный труд как средство обеспече-
ния устойчивого развития» [електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ilo.org/wcmsp-
5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_ilc_96_rep-i-a_ru.pdf. 

5. Генеральный директор МОТ 102-2013/Доклад V «Устойчивое развитие, достойный труд и 
зеленые рабочие места»[електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ilo.org/-
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210974.pdf. 

6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 р. № 2862-VI 
//Офіційний вісник України. – 2011. – № 3. – Ст. 168. 

7. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня1993 р. № 3356-ХII 
//Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361. 

8. Генеральна угодапро регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин в Україні, укладена 23 серпня 2016 р. // Уря-
довий кур’єр. – 14.09.2016. – № 172. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕННИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
В СЕМЕЙНО-КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

И ТОЛКОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОГО ПОНЯТИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА, УСТАНОВЛЕННОГО В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Мамедов Рашад Юсиф оглы 

доктор философии по праву, старший преподаватель 
кафедры гражданского права Академии Полиции  

Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республіки 
г. Баку, Азербайджан 

Установленное в Конституции Азербайджанской Республики право на труд не-
посредственно связано с объявлением основной целью государства обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Регулирование трудовых прав и гара-
нтий Конституцией обладает высшей юридической силой, преимуществом перед 
другими нормативно-правовыми актами, и уровень конституционных гарантий не 
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может быть органичен какими-либо нормативно-правовыми актами. Согласно со ст. 
35 Конституции Азербайджанской Республики, «труд является основой личного и 
общественного благосостояния. Каждый обладает правом свободно выбирать себе на 
основе своей способности к труду вид деятельности, профессию, занятие и место 
работы. Никто не может быть принужден к труду. Трудовые договоры заключаются 
свободно. Никто не может быть принужден заключить трудовой договор» [1, с. 35]. 

Трудовые отношения и отношения, связанные с трудом регулируются норма-
ми Трудового Кодекса Азербайджанской Республики, принятого Милли Меджли-
сом Азербайджанской Республики 1 февраля 1999 г. и вступившего в силу с 1 июля 
того же года. Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики (далее ТК АР) опре-
деляет правовой механизм реализации права на труд, установленного Конституци-
ей АР, охватывает и регулирует весь комплекс отношений, входящих в предмет 
трудового права. Не случайно ТК АР занимает первое место в системе нормативно-
правовых актов, входящих в систему трудового законодательства Азербайджанс-
кой Республики. 

Отдельная глава ТК АР определяет нормы, устанавливающие особенности регу-
лирования трудовых отношений работников сельскохозяйственных предприятий и 
членов семейно-крестьянского хозяйства. Согласно ч. 1 ст. 256 ТК АР, «возникновение 
и регулирование трудовых отношений между работодателем и работающими в сель-
ском хозяйстве и других аграрно-промышленных отраслях осуществляется только в 
порядке, определенном учредительным документом предприятия соответствующего 
вида – уставом, положением и настоящим Кодексом, а также другими нормативно-
правовыми актами. Порядок заключения трудового договора, определенный настоя-
щим Кодексом, полностью распространяются и на эти предприятия» [2]. 

Из сказанного можно прийти к выводу, что заключение трудового договора в 
сельском хозяйстве и других аграрно-промышленных отраслях осуществляется на 
основе норм ТК АР. Для того чтобы полностью осмыслить приведенную норму 
считаем целесообразным рассмотреть легальное определение трудового договора, 
установленной в ст. 3 ТК АР. Согласно ч. 5 ст. 3 ТК АР, трудовой договор (конт-
ракт) – письменный договор, заключенный между работодателем и работником в 
индивидуальном порядке, отражающий основные условия трудовых отношений, 
права и обязанности сторон [2]. 

Из легального определения трудового договора можно прийти к выводу, что тру-
довые договора заключаются только в письменной форме. По нашему мнению заклю-
чение трудового договора в письменной форме невозможно воспринимать однознач-
но. Так как, существуют и другие нормы, которые устанавливают заключение трудо-
вого договора и в устной форме, что противоречит легальному определению, указан-
ного в ст. 3 ТК АР. Рассматривая содержание некоторых норм ТК АР, в особенности 
на содержание ч. 3. ст. 258 ТК АР, в котором установлено, что «трудовые отношения в 
семейно-крестьянских хозяйствах и на семейных предприятиях, как правило, регули-
руются заключением трудового договора в письменной форме в порядке, определен-
ном настоящим Кодексом. В таких хозяйствах и предприятиях трудовой договор мо-
жет быть заключен и в устной форме. В этом случае трудовые отношения по требова-
нию одной из сторон должны быть оформлены. Оформление трудового договора мо-
жет осуществляться приказом, распоряжением главы семейно-крестьянского хозяйст-
ва или руководителя (работодателя) семейного предприятия или путем регистрации в 
семейной книге (журнале), составленной в соответствующем порядке» [2]. 

В Азербайджанской Республике трудовой договор заключается в электронной 
форме. Данную практику невозможно встретить в постсоветских странах, особенно в 
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Российской Федерации, Республике Беларусь и Украине. Согласно ч. 2-1 ст. 7 ТК 
АР, между работником и работодателем, трудовые отношения появляются в резуль-
тате регистрации уведомления о заключении трудового договора в системе элект-
ронной информации с помощью внесенной электронной подписи, и передачи этой 
информации работодателю. Главной причиной тому является внесенное законодате-
лем последнее изменение. Согласно с ч. 5-1 ст. 3 ТК АР, уведомление о трудовом 
договоре — электронный документ, который вносится работодателем в электронную 
информационную систему посредством усиленной электронной подписи соответст-
вующего органа исполнительной власти (далее — электронная информационная 
система) с целью электронной регистрации заключения трудового договора, внесе-
ния в него изменения или его аннулирования в данной электронной информацион-
ной системе [2]. Думаем, необходимо считать последние изменения, внесенные в ТК 
АР законодателем Азербайджанской Республики, положительными. Так как, данные 
изменения гарантируют обеспечение трудовых прав и свобод работников путем за-
ключения трудового договора. Но, эти изменения не охватили понятие трудового 
договора, поэтому в дальнейшем необходимо внести соответствующие измененения 
для правильной трактовки указанного понятия. В этом случае заслуживает внимания 
точка зрения А.Ф. Шерданцева, который отмечает: «если норма права – это первич-
ный элемент права, определенное высказывание, то понятия и термины (слова) необ-
ходимый материал их создание и существования» [5, с. 38]. 

Как в трудовом законодательстве, так и в науке трудового права, условия тру-
дового договора разделяются на две группы: необходимые (или конститутивные) и 
дополнительные (факультативные) условия трудового договора [4, с. 205]. Как 
отмечают авторы учебника «Трудовое право», «… как необходимые, так и факуль-
тативные условия имеют определенную юридическую значимость: они являются 
обязательными для сторон; влияют в той или иной мере на судьбу трудового дого-
вора и возникающих на его основе трудовых правоотношений; их невыполнение 
должно влечь определенные правовые последствия» [4, с. 205]. Из приведенного 
можно прийти к следующему выводу, что в содержании трудового договора отра-
жаются не только основные условия, как определено в юридической дефиниции 
трудового договора, но и также дополнительные (факультативные) условия. Наря-
ду с основными условиями трудового договора, дополнительные условия имеют не 
маловажное значение. В связи с этим интересным является мнение А. М. Курен-
ного, который отмечает, что «…создавая любую норму, нужно посмотреть с раз-
ных сторон, покрутить, что будет, так или иначе» [3, с. 9]. 

Легальное определение трудового договора устанавливает его заключение в ин-
дивидуальном порядке, что по нашему мнению противоречит ч. 2 ст. 46 ТК АР. Согла-
сно указанной норме, «трудовой договор может быть заключен и в коллективном по-
рядке. При выполнении соответствующих работ, оказании услуг (ремонтно-
строительные, погрузочно-разгрузочные, бытовые, торговые, посевные, животновод-
ческие работы) двумя и более рабочими группами в коллективном порядке заключе-
ние трудового договора допускается с письменного согласия каждого члена коллекти-
ва (бригады, рабочей группы). В этом случае работники для заключения коллективно-
го трудового договора с работодателем уполномачивают одного представителя» [2]. 

Поэтому считаем, что установленное в ч. 5 ст. 3 ТК АР понятие трудового до-
говора не полностью охватывает весь массив его содержания и требует юридико-
технического уточнения. В действительности устранение данных проблем в ТК 
АР, будет способствовать правильному толкованию, осмыслению норм трудового 
законодательства Азербайджанской Республики. 
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Однією з сфер, де особа може реалізувати своє право на зайнятість, тобто задово-
льнити свої особисті та суспільні потреби з метою одержання доходу (заробітної пла-
ти) у грошовій або іншій формі, є сфера сільськогосподарського виробництва. Керую-
чись положеннями чинного законодавства про зайнятість, підставою виникнення від-
носин зайнятості може бути провадження підприємницької та інших видів діяльності, 
не заборонених законом, а також трудові договори (контракти) (ст. 3 Закон України 
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI). Не виняток і фермерські 
господарства як одна з форм підприємницької діяльності громадян щодо виробництва, 
переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. 

Так, у відповідності із нормами Закону України «Про фермерське господарст-
во» від 19 червня 2003 року № 973-IV (далі – Закон про фермерське господарство) 
особи у фермерському господарстві можуть бути залучені до праці на підставі: 
членства, трудового договору (контракту) або цивільного договору. За трудовим 
договором (контрактом) сімейне фермерське господарство має право залучати до 
роботи в ньому інших громадян у разі виробничої потреби, а саме: виключно для 
виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю 
господарства і потребують спеціальних знань чи навичок (ст.ст. 5, 27 Закону про 
фермерське господарство). Трудовий договір (контракт) у фермерському господар-
стві укладається у письмовій формі і в ньому визначаються строк договору, умови 
праці і відпочинку (ч. 3 ст.27 Закону про фермерське господарство). Інших, зако-
нодавчо визначених умов, які повинен містити цей трудовий договір, немає 
(останні лише деталізуються). 

За відсутності і в Кодексі законів про працю України (далі – КЗпП) чіткого за-
конодавчого переліку умов, які повинен містити трудовий договір, звернемося до 
теорії трудового права. Як відомо, зміст будь-якого договору формується шляхом 
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досягнення домовленостей його сторін щодо тих чи інших умов. У трудовому пра-
ві безпосередній зміст трудового договору формують його договірні умови, які 
встановлюються за взаємною домовленістю сторін. Договірні своєю чергою поді-
ляють на обов’язкові (умови, визнані такими законодавством та необхідні для того, 
щоб трудовий договір вважався укладеним) та факультативні (умови, які сторони 
можуть внести у зміст договору за власною ініціативою, за умови, що це не буде 
заборонено законом). До обов’язкових умов, які є загальними для всіх трудових 
договорів, відносять: умову про трудову функцію працівника, умову про місце 
роботи, умову про плату праці та умову про час початку працівником роботи. На-
гадаємо, що для договорів певного виду, обов’язкові умови можуть бути визначені 
в окремих нормативних актах, що обумовлено специфікою роботи та умовами її 
виконання в тій чи іншій сфері суспільного життя. 

Як вже зазначалось, однією з обов’язкових умов трудового договору (контрак-
ту) у фермерському господарстві законодавець називає умову про строк. Строко-
вість таких трудових відносин обумовлена характером виконуваної роботи (тимча-
совий, сезонний) та підставою залучення найманого працівника до таких робіт 
(виробнича потреба). До того ж, укладення контракту як одного з видів строкового 
трудового договору, прямо передбачена Законом про фермерське господарство, що 
теж вказує на строковий характер таких відносин. 

Відразу зауважимо, що керуючись положеннями Закону про фермерське гос-
подарство, можна презюмувати, що трудові відносини, які виникають на підставі 
контракту у сімейному фермерському господарстві можуть тривати більше ніж 
сезон (наприклад, рік, два). А отже, специфіка роботи у цій галузі, сезонна заван-
таженість, виробнича потреба, тощо повинні бути враховані сторонами при укла-
денні контракту, та знайти своє відображення в його умовах. В протилежному 
випадку, під сумнів можна поставити саму потребу застосування контракту в 
таких відносинах. 

Умови праці та відпочинку як обов’язкові умови трудового договору у фер-
мерському господарстві законодавцем деталізуються. Так, до умов праці віднесено: 
тривалість робочого дня та форми оплати праці, її розміри, а до умов відпочинку: 
вихідні дні, щорічну оплачувану відпустку, харчування. 

Говорячи про тривалість робочого дня, відразу варто наголосити на тому, що 
трудовим законодавством встановлено гарантію-обмеження – 40 годинна тижнева 
норма. Залучення ж до роботи понад таку норму буде вважатися неправомірним, за 
винятком коли така робота є надурочною. Залучення ж до останньої повинно від-
буватися із дотриманням роботодавцем відповідних законодавчо встановлених 
вимог (зокрема, ст.ст. 62-65 КЗпП України). Проте, у фермерському господарстві, 
як показує практика, робота понад 40-годинну норму – це скоріш правило, ніж 
виняток. Надурочні ж роботи – нонсенс. 

Тому, було б правильніше говорити не про тривалість робочого дня найманого 
працівника, а про режим його роботи. Найбільш прийнятним в сфері сільськогоспо-
дарського виробництва є підсумований, ненормований та перервний (розділений) ре-
жими роботи. Звичайно, що важливим є і питання о котрій годині працівник повинен 
розпочинати роботу. Проте, зважаючи на особливості праці (зокрема, погодні умови) у 
фермерському господарстві (за винятком, якщо робота не пов’язана із збором, оброб-
кою сільськогосподарської продукції, наприклад, робота бухгалтера), цілком прийнят-
ним було б це питання залишити на розсуд сторін, без фіксації в змісті трудового дого-
вору. Разом з тим, в цьому випадку, варто підсилити роль ведення обліку робочого 
часу роботодавцем і контролю цього процесу, з боку працівника. 
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Умова про оплату праці є необхідною, обов’язковою умовою будь-якого трудово-
го договору. Тому, вказівка законодавця на те, що сторони трудового договору у фер-
мерському господарстві повинні обумовити питання форми оплати праці та її розмір, є 
цілком обґрунтованим. До того ж, в такій сфері доречним є застосування натуральної 
форми оплати праці. На це вказують і міжнародні норми. Так, Конвенцією Міжнарод-
ної Організації Праці № 99 «Про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати 
в сільському господарстві» 1951 р., дозволяється часткову виплату мінімальної заробі-
тної плати у формі допомоги натурою, коли така виплата є звичайною чи бажаною, за 
умови вжиття відповідних заходів для забезпечення того, щоб: 

a) така допомога видавалася для особистого використання та особистої вигоди 
працівника та його сім’ї; 

б) вартість такої допомоги була обґрунтованою та розумною. 
Але, така можливість повинна бути передбачена законодавством, колективним 

договором або арбітражним рішенням. 
Чинним законодавством прямої вказівки на можливість виплати заробітної плати 

в натуральній формі немає. Статтею 23 Закону України «Про оплату праці» від 24 
березня 1995 року № 108/95 закріплено, що така форма оплати праці допускається за 
умови, що це передбачено колективним договором. Натомість, практика укладення 
останнього у фермерських господарствах, доволі по одинична. Тому, було б цілком 
прийнятним внести зміни до Закону про фермерські господарства, закріпивши можли-
вість на рівні трудового договору вирішувати питання виплати заробітної плати в на-
туральній формі, зберігаючи при цьому законодавчо встановлені обмеження щодо 
розміру такої виплати – не більше 30% нарахованої заробітної плати. 

Важливою гарантією для найманого працівника фермерського господарства є 
індивідуально-договірне визначення тривалості щорічної відпустки, яка має стано-
вити не менше 24 календарних днів, а для сезонних та тимчасових працівників – 
надаватися відповідно до відпрацьованого часу (ч. 9 ст. 6 Закону України «Про 
відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96). 

З приводу визначення у трудовому договорі вихідних днів для найманого пра-
цівника, зважаючи на особливості праці у фермерському господарстві, видається 
цілком доречним погоджувати це питання з найманим працівником у трудовому 
договорі. Проте, на заваді цьому можуть стати норми КЗпП України. Як показує 
практика, хоча неділя і вважається загальним вихідним днем, проте за необхідності 
(виробничої потреби) робота в такий день проводиться. А вимоги, ст.ст. 71, 72 
КЗпП України щодо залучення до роботи у вихідні дні та компенсацію за це, зали-
шаються поза увагою роботодавця. Тому, вважаємо, необхідно доповнити статтю 
69 КЗпП України (про порядок залучення до роботи у вихідні дні на безперервно 
діючих підприємствах) частиною другою, яка б передбачила індивідуально-
договірний порядок (на рівні трудового договору) залучення найманого працівника 
фермерського господарства до роботи у вихідні дні. 

Специфіка роботи найманих працівників у фермерському господарстві робить 
цілком доречним внесення умови про харчування у зміст трудового договору. 
Цьому, зокрема, сприяє сімейний характер ведення робіт у фермерському госпо-
дарстві, а також переважно віддаленість місця роботи від закладів харчування. 

Узагальнюючи, можна констатувати, що законодавець у Законі про фермерсь-
ке господарство не стільки вказує на обов’язковість тих чи інших умов трудового 
договору, скільки рекомендує їх обумовити. Така законодавча позиція надає доволі 
широкий спектр можливостей для сторін трудового договору. Як показує практика 
правового регулювання трудових відносин в Україні, надмірна їх зарегульованість 
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не завжди сприяє мобільності трудових ресурсів, підвищенню продуктивності пра-
ці та професійного росту працівника. 

Але поряд з цим, вважаємо, що існує потреба у більш чіткій правовій регламе-
нтації формування змісту трудового договору у фермерському господарстві. 
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У науці трудового права уже тривалий час точиться дискусія щодо реформу-
вання трудового законодавства й того в чому саме воно повинне виражатися. Як 
відомо діючий КЗпП України, який був прийнятий ще 1971 року уже не відповідає 
потребам сьогодення, а його норми в повній мірі не можуть захистити інтереси ані 
працівника, ані роботодавця. Зокрема, це стосується і захисту конфіденційної ін-
формації у трудових правовідносинах. 

Відповідно до частини другої ст. 32 Конституції України не допускається зби-
рання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу 
без її згоди. Інше може бути встановлене тільки законом і лише в інтересах націона-
льної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Так, поняття конфіденційної 
інформації міститься в Законі України «Про інформацію». В його ст. 21 визначено, 
що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до 
якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повнова-
жень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відпові-
дної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а та-
кож в інших випадках, визначених законом. З огляду на суб’єктів яких торкається 
така конфіденційна інформація вона поділяється на інформацію, яка стосується фі-
зичної особи та інформацію, що стосується юридичної особи. 

Так, до першої належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний 
стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. 
Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. Згідно 
ст. 1 Закону України «Про персональні дані» персональними даними є відомості чи 
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкре-
тно ідентифікована, тому такі дані можна віднести до конфіденційної інформації про 
особу. Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є видані на її ім’я до-
кументи; підписані нею документи; відомості, які особа надає про себе. 

Таким чином, відомості про працівників, відображені в документах по роботі 
із персоналом, зокрема про вік, дату і місце народження, місце проживання, іден-
тифікаційний номер, соціальний статус, пільги відповідно до закону (одинокі ма-
тері, жінки з дітьми віком до трьох років, «чорнобильці», неповнолітні, пенсіонери 
тощо) з точки зору цього Закону вважаються персональними даними, які у своїй 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА 274 

сукупності складають базу персональних даних або її частину[1, с. 34]. Крім того 
такі відомості можуть міститися і в електронній формі у базі персональних даних 
підприємства, установи чи організації. 

Так само до бази персональних даних або її частини можна віднести упорядко-
ваний список водіїв, де вказано категорію водійських прав, водійський стаж, ква-
ліфікаційний клас, відомості про штрафи, або ж список працівників із вказівкою на 
їх спеціальні кваліфікаційні документи, сертифікати, нагороди або вчене звання; 
список працівників та інших громадян в інформаційних базах осіб, які мають право 
доступу чи допуску на підприємство (перепустки), електронні чи паперові інфор-
маційні бази даних із зазначенням персональних даних працівників та їх посад, 
номерів телефонів, кабінетів; список клієнтів, передплатників тощо[1, с. 36]. 

Разом з тим, ведення бази даних працівників підприємства, що пов’язане зі 
збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поно-
вленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, переда-
чею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичних осіб є обробкою персо-
нальних даних. На таку обробку суб’єкт персональних даних (роботодавець) має 
отримати згоду працівника. Фому цієї згоди пропонується визначити письмовою із 
зазначенням мети для якої вона надається. 

Мета обробки персональних даних має бути сформульована в законах, інших но-
рмативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулю-
ють діяльність володільця бази персональних даних, та відповідати законодавству про 
захист персональних даних, крім того доцільно її визначити і в локальних актах робо-
тодавця. Тому є нагальна необхідність визначити перелік такої інформації у діючому 
КЗпП України. Натомість у Проекті ТК, зокрема його ст. 20 закріплено право праців-
ника на повагу до його гідності і честі, конфіденційність особистої інформації та їх 
захист, а в ст. 24 визначений обов’язок роботодавця забезпечення захисту та конфіден-
ційності персональних даних працівника в порядку, встановленому законодавством, а 
також у будь-який час на вимогу працівника ознайомлення його з персональними да-
ними, внесення змін до них у разі їх невідповідності фактичним обставинам. При цьо-
му Проект ТК не містить чіткого переліку даних, які є персональними для працівника, 
а тільки хаотично згадує про них у різних статтях цього акту. Наприклад, ст. 231 до 
такої інформації відносить відомості про оплату праці працівника при цьому зазнача-
ється, що вони є конфіденційними і надаються будь-яким органам чи особам лише у 
випадках, передбачених законом, або за згодою чи на вимогу працівника [2]. Нато-
мість у 2015 році до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини звернулися представники від обласних державних адміністрацій надати 
роз’яснення щодо статусу інформації про виплати з державного та місцевого бюдже-
тів. У відповідь на нього було зазначено, що відповідно до статті 5 Закону України 
«Про захист персональних даних», у якій йдеться про те, що не є конфіденційною ін-
формацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, 
пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, поса-
дових або службових повноважень, а також «не належить до інформації з обмеженим 
доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних 
коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 
Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які 
інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу 
або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмеже-
на в доступі і підлягає наданню на запит. 
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Таке нечітке формулювання та вживання різних за змістом термінів не сприяє 
однозначному розумінню законодавства. Тому пропонуємо закріпити у діючому 
трудовому законодавстві визначення конфіденційної інформації про працівника та 
розуміти під нею інформацію доступ до якої обмежено самим працівником, крім 
суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними 
порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. 
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Інвалідам, як одній із соціально-незахищених категорій населення послуги 
професійного навчання можуть надавати професійно-технічні та вищі навчальні 
заклади, а також центри професійної реабілітації інвалідів, мережа яких діє по 
всій Україні. 

Діяльність таких центрів регламентується Типовим положенням про центр 
професійної реабілітації інвалідів, який затверджено Наказом Міністерства соціа-
льної політики України від 06.04.2015 р. № 379. 

Згідно цього акту Центр професійної реабілітації інвалідів є реабілітаційною 
установою сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або ор-
ганів соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення 
комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на відновлення знижених або 
втрачених професійних функцій, вибір професії та адаптацію до неї осіб з інвалід-
ністю, поновлення їх трудової (професійної) діяльності в колишній або новій про-
фесії з урахуванням вимог їх індивідуальних програм реабілітації [1]. 

Для того, щоб Центр професійної реабілітації інвалідів був уповноважений 
здійснювати соціально-трудову реабілітацію та надавати соціально-медичні по-
слуги він повинен отримати ліцензію Міністерства освіти і науки з надання осві-
тніх послуг, а також ліцензію Міністерства охорони здоров’я України на медичну 
практику. Лише з моменту отримання всіх необхідних ліцензій у нього виникає 
правосуб’єктність. 

У сфері професійного навчання Центр забезпечує: професійне навчання інва-
лідів, проведення професійної орієнтації, професійної підготовки, перепідготовки 
та підвищення професійної кваліфікації інвалідів.Інвалідам, після завершення на-
вчання та виконання вимог державної кваліфікаційної атестації, присвоюється 
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освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 
відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка [1]. 

Мережа Центрів професійної реабілітації інвалідів функціонує по всій Україні. 
На сьогоднішній день до неї входять 16 Центрів професійної реабілітації інвалідів. 
Центр який знаходиться у Київській області вважається Всеукраїнським центром 
професійної реабілітації інвалідів. 

Згідно Указу Президента України «Про Всеукраїнський центр професійної ре-
абілітації інвалідів» від 23.05.2001 р. № 335/2001 його завданням крім професійної 
реабілітації, перепідготовки, надання інформаційно-консультаційних послуг з пи-
тань професійної реабілітації інвалідів, що характерні для всіх центрів професійної 
реабілітації інвалідів є розроблення та запровадження в Україні методик професій-
ної реабілітації інвалідів, а також іноземних методик [2]. 

Основною функцією Центрів є проведення професійної реабілітації інвалідів. 
В Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 року 

№ 2961-IV професійна реабілітація визначається як система заходів, спрямованих на 
підготовку особи до професійної діяльності, відновлення чи набуття професійної 
працездатності шляхом адаптації, реадаптації, навчання, перенавчання чи переквалі-
фікації з можливим подальшим працевлаштуванням та необхідним соціальним су-
проводженням з урахуванням особистих схильностей та побажань особи [3]. 

З огляду на зазначеніположення, можна стверджувати, що основною метою 
професійної реабілітації інваліда є забезпечення його конкурентоспроможності на 
ринку праці та працевлаштування як у звичайних виробничих умовах, так і у спеці-
ально створених умовах праці. 

У згадуваних центрах окрім власне професійної, паралельно відбувається ме-
дична, соціальна та психічна реабілітації. Тому навчання у таких закладах доцільно 
розглядати у разі виробничої травми та професійного захворювання працівника, 
унаслідок якого він не зможе працювати на своїй посаді. Тобто разом із медичною 
реабілітацією працівник може пройти і перекваліфікацію [4]. 

Як бачимо центри професійної реабілітації інвалідів поєднують різні види реа-
білітації, такі як: медична, медико-соціальна, психолого-педагогічна, фізична, про-
фесійна та трудова, що в комплексі дозволяють максимально відновити знижені 
або втрачені професійні функції особи тапоновити трудову (професійну) діяльність 
в колишній або новій професії. 

Однак на сьогодні існують певні проблемні аспекти у діяльності цих центрів. 
Як слушно зауважує І. М. Терюханова, основними недоліками роботи центрів 

професійної реабілітації інвалідів в організації професійної реабілітації є: 
– недостатнє охоплення інвалідів професійною реабілітацією у деяких регіонах; 
– відсутність ліцензії на здійснення професійної освіти у деяких центрах; 
– великі розбіжності у фінансуванні центрів професійної реабілітації інвалідів; 
– деякі центри не забезпечують навчання інвалідів з їх проживанням; 
– обмежений перелік професій для навчання у центрах професійної реабіліта-

ції інвалідів; 
– невисокий показник працевлаштування випускників центрів внаслідок не-

відповідності напрямів підготовки потребам ринку [5]. 
Для того щоб виправити зазначені недоліки та підвищити ефективність роботи 

центрів професійної реабілітації інвалідів,на мій погляд, необхідно: 
– збільшити кількість центрів професійної реабілітації інвалідів; 
– посилити державний контроль за ліцензуванням діяльності таких центрів; 
– збільшити кількість місць для одночасного навчання та проживання в центрі; 
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– переглянути перелік професій для навчання у центрах професійної реабіліта-
ції інвалідів та привести його у відповідність до потреб ринку праці. 

Видається, що запровадження зазначених заходів не лише підвищить ефектив-
ністьроботи центрів професійної реабілітації інвалідів, а й дозволить забезпечити 
інвалідам після завершення реабілітації можливість бути працевлаштованими як у 
звичайних виробничих умовах, так і у спеціально створених умовах праці та кон-
курентоспроможними на ринку праці загалом. 
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ВИБРАНІ ПРАЦІ Н.І. ТИТОВОЇ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: 

ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
Н. І. Титова 

Конституція, як генеральний і провідний нормативно-правовий акт держави, 
повинна мати бездоганну юридичну досконалість та повноту, а всі її норми — бути 
економічно та фінансово реально забезпеченими1. 

Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв-
ня 1996 року, має історично надзвичайно значимі положення про те, що Україна є 
суверенною і незалежною державою (стаття 1), а також норми про свободу думки і 
слова (стаття 34), про право на свободу світогляду і віросповідання (стаття 35), про 
право громадян збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації 
(стаття 39), громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і 
технічної творчості (стаття 54), тощо. Ці дві основоположні правові засади повинні 
би були стати безпосередньою базою змісту всіх конституційних норм, а на їх основі 
і всього законодавства України. Між тим, цього повною мірою ми не спостерігаємо. 

Насамперед, Конституція України 1996-го року має ряд істотних прогалин, що 
негативно позначається на юридичній практиці. Так, зокрема, вона чітко не визна-
чає форм власності, які можуть існувати у сучасний період. Конституція повинна 
чітко і позитивно визначитись про законність існування колективної форми влас-
ності і, тим самим, сприяти істотному уточненню змісту статей 324-326 Цивільного 
кодексу України та статті 100- ої Господарського кодексу України. 

Конституційне визнання існування колективної форми власності є не лише 
правомірним, але й вкрай необхідним фактором існування і в сучасний період коо-
перації всіх видів і форм. Між тим сучасна Конституція України не містить жодної 
статті чи навіть окремої норми, які б визначали законність і доцільність такої фор-
ми організації праці як кооперація. У першу чергу це стосується сільськогосподар-
ської кооперації, яка переважно незаконно (на підставі не законів, а указів Прези-
дента) була фактично ліквідована внаслідок недолугого проведення земельної та 
аграрної реформ. 

Нехтування Конституцією правового статусу кооперативів позначилось і на 
змісті Земельного кодексу України, прийнятого 25 жовтня 2001 року. Як це не ди-
вно, ЗК України взагалі не регламентує земельних відносин у сільськогосподарсь-
ких кооперативах (навіть у виробничих, у яких землі є основним засобом виробни-
цтва). Стаття ж 24 Земельного кодексу, на яку іноді посилаються, не стосується 
цих кооперативів, оскільки вони не є ані державними, ані комунальними підприєм-
ствами. Отже, глава 5 Земельного кодексу України та деякі інші його підрозділи 
повинні бути істотно доповнені нормами про землі сільськогосподарських коопе-
ративів та земельні права членів цих кооперативів2. 

Найвищою соціальною цінністю правової держави, як правомірно визначає 
Конституція України (стаття 3), є людина. Ми звикли розглядати цей гуманний по-
––––––––– 

1 Пригадаємо, що при розробці проекту Конституції СРСР 1936 року тривала дискусія про те, чи 
можуть бути в Конституції норми, економічно не забезпечені на той час. 

2 Детальніше див.: Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. — Львів: 
ПАІС, 2005 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
ВИБРАНІ ПРАЦІ Н. І. ТИТОВОЇ 279 

стулат в узагальненому, а не в персоніфікованому масштабі. Але, як зазначає профе-
сор С.С.Алексеєв, „самое главное – это выдвижение конкретной ведущей национа-
льной идеи, центрального звена политики государства в борьбе за права всех”1. У 
зв’язку з цим, на наше глибоке переконання. Конституція України повинна бути 
доповнена істотно новою статтею: зокрема, після статті 14-ої, яка закономірно закрі-
плює найвищу соціальну, економічну і політичну цінність землі „як основного наці-
онального багатства, що перебуває під особливою охороною держави”, необхідно 
дати нову статтю такого змісту: „Праця селян на землі є найбільш суспільно необ-
хідною та важливою, а тому повинна системно дотуватися та стимулюватися держа-
вою”. Соціальна держава зобов’язана спеціально дбати про добробут селян, набли-
ження умов їх життя та праці до відповідних засад громадян міста. 

Необхідна спеціалізація конституційних прав селян з огляду на особливе соці-
альне значення селянства та їх значною мірою фактичне практичне зменшення 
можливостей реалізації своїх прав як громадян України. 

Слід розробити доктринально нові юридичні підходи до регламентації життя 
та праці селян. На початковій стадії це може бути конкретна державна програма 
„Село України”, в якій слід передбачити основні напрями спеціалізації конститу-
ційних прав громадян України для селян. Згодом більшість цих положень повинно 
бути зафіксовано в усіх кодексах та іншому законодавстві України з їх галузевою 
спеціалізацією. 

При іншому (зрівняльному) підході значна частина конституційних норм для 
багатьох громадян України (особливо — селян) стають не прямими юридичними 
приписами, а деклараціями добрих намірів. Досить нагадати для прикладу норми 
статті 49-ої Конституції про те, що кожен має право на охорону здоров’я та медич-
ну допомогу, для чого „держава створює умови для ефективного і доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування”. Навіть загальне і поверхове уявлення 
про фактичний стан цього обслуговування у містах і селах спростовує реальність 
цього фактично необґрунтованого гасла для селян. 

Проблема фактичної, а не лише формально зафіксованої гарантованості всіх 
конституційних норм для кожного громадянина України набула в наш час першо-
чергового загальнодержавного значення, стала мірилом життя багатьох з них. Як 
це не парадоксально, але ця проблема пов’язана з особливостями ринкової еконо-
міки, яка по суті без справедливого державного регулювання, призвела до ще бі-
льшої фактичної нерівності громадян. Саме тому і стаття 42 Конституції України, 
яка регламентує підприємницьку діяльність, повинна мати норму про те, що будь-
яка підприємницька діяльність, яка створює перешкоди в реалізації своїх прав ін-
шим громадянам, забороняється. Права підприємця і споживача повинні бути за-
хищені у рівній мірі. 

Враховуючи наявні в країні загальні труднощі з працевлаштуванням, відтік 
спеціалістів за кордон, значний відсоток безробітних серед молодих фахівців та з 
метою піднесення рівня соціального життя в сільській місцевості у Конституції 
доцільно мати окремі норми щодо солідних пільг для тих з цих осіб, які б переїха-
ли в село на постійну роботу. 

Певну суспільну небезпеку несе редакція статті 60-ої про те, що „ніхто не зо-
бов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази” без ретельного 
визначення поняття та можливі наслідки цієї небезпеки. 
––––––––– 

1 Див.: Алексеев С.С. Право: Азбука — Теория — Философия: Опыт комплексного исследования. 
— М.: Статут, 1999. — С. 704. 
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Вимагає уточнення редакція статті 67-ої в частині обов’язку „усіх громадян 
щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про 
свій майновий стан”. 

Стаття 79-а Конституції, яка затвердила текст присяги народних депутатів пе-
ред вступом їх на посаду, носить загальний характер. Її доцільно доповнити поло-
женням про те, що народні депутати повинні не рідше, як раз на півроку звітувати 
перед своїми виборцями про виконання депутатських обов’язків та тих зо-
бов’язань, які вони давали виборцям у передвиборчій компанії. 

Вимагає істотної правової корекції окремі положення статті 13-ої Конституції 
України, зокрема стосовно повноти переліку природних об’єктів права власності 
Українського народу та доповнення його таким важливим об’єктом, як ліси. 

Термін цієї ж статті „атмосферне повітря” повинен бути замінений терміном 
„повітряний простір”, який, на відміну від першого, є більш юридично правильним. 

Практика довела доцільність всенародної виборності всіх рівнів суддів замість 
їх призначення та внесення відповідних змін до статті 128-ої Конституції України. 

 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ1 
Н. І. Титова 

У статті обґрунтовується необхідність істотної радикалізації та змістовного 
розширення законодавства України про сільськогосподарську кооперацію. Пропо-
нується прийняття окремих законів України «Про сільськогосподарські виробничі 
кооперативи» і «Про сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи». Автор 
окреслює напрями гармонізації аграрного законодавства України із законодавст-
вом Європейського Союзу. 

Одним з негативних наслідків недолуго проведених земельної і аграрної ре-
форм в Україні стало огульне дроблення колись крупних земельних масивів колго-
спів та інших кооперативних підприємств, та інших сільськогосподарських коопе-
ративів на невеликі земельні ділянки на праві приватної власності. Власником 
останніх здебільшого не було створено навіть мінімальних умов для правильного 
та ефективного їх обробітку. У такій спосіб була зруйнована система комплексної 
механізації земель, сівозмін, охорони земель та інших необхідних правил раціона-
льного використання земель сільськогосподарського призначення. Як типовий 
наслідок багато цих земель забур’янено і взагалі не обробляються. На Львівщині, 
наприклад, у деяких районах таких земель до 80 відсотків [7]. 

Крайнощі завжди і в усьому не дають позитивних наслідків. Тому необхідно 
привести у відповідне співвідношення наявність як сільськогосподарських 
кооперативів, так і приватних земельних господарств, налагодивши тісний 
взаємозв’язок між ними. При цьому сільськогосподарські кооперативи, в силу 
своїх організаційно-правових параметрів, повинні відігравати вирішальну роль у 
розвитку аграрної ринкової економіки. 

Необхідно прийняти якісно новий сучасний Закон України "Про сільськогоспо-
дарську кооперацію”, а також Закони “Про сільськогосподарські виробничі кооперати-
––––––––– 

1 Науковий вісник Університету «Львівський ставропігіон»: Серія юридична. Вип. 1. – Львів, 2008. 
– с. 4-10. 
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ви” та “Про сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи”. Слід погодитись «кож з 
Я.З.Гаєцькою-Колотило про доцільність існування також спеціальних сільськогоспо-
дарських кредитних кооперативів [1, с. 7] їм прийняти про них Закон України. 

Законодавство України про сільськогосподарську кооперацію вимагає істот-
ної радикалізації та змістовного розширення. Досить сказати, що Конституція Укра-
їни не містить конкретної статті, яка б давала юридичні підстави для створення коопе-
ративів (будь-яких видів). Стаття ж 36, яка регламентує право громадян України на 
свободу об’єднань у політичні партії та громадські організації не стосується коопера-
тивів, оскільки вони не є ні партіями, ані громадськими організаціями. 

Нове кооперативне законодавство України першочергову увагу повинно 
приділити регламентації прав членів кооперативів, зокрема, сільськогоспо-
дарських, кількісно- переважаючої форми кооперативів. 

Необхідно привести у відповідність норми про кооперацію, які містяться у Циві-
льному та Господарському кодексах України. Насамперед, це стосується проблеми 
обґрунтованості та необхідність існування колективної форми власності на майно коо-
перативу (ст. 324-326 Цивільного кодексу України; ст. 100 Господарського кодексу 
України). Юридичне визнання права колективної форми власності є не лише 
правомірним, але й вкрай практично необхідним фактором існування кооперації. 

Існування і діяльність сільськогосподарських кооперативів особливо, насампе-
ред, тим, що вони нерозривно пов’язані з використанням земель сільськогосподар-
ського призначення. Звідси випливає безпосередній зв'язок законодавства про сіль-
ськогосподарську кооперацію з земельним законодавством. 

На превеликий жаль, Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року взагалі 
не регламентує земельних відносин у сільськогосподарських кооперативах (навіть 
виробничих, у яких землі є основним засобом виробництва). Стаття ж 24 ЗКУ, на яку 
іноді посилаються, не стосується сільськогосподарських кооперативів, бо вони не є ані 
державними, ані комунальними підприємствами. Отже, Глава 5 Земельного кодексу 
України та деякі інші підрозділи кодексу повинні бути істотно доповненні нор-
мами про землі сільськогосподарських кооперативів та їх членів [5, с. 368]. 

Як правомірно зазначає професор В.І.Семчик «одним з першочергових завдань 
держави є гармонізація аграрного і земельного законодавства України та ЄС» [8, 
с. 186]. Це прямо і безпосередньо стосується, зокрема, і законодавства про сільсь-
когосподарську кооперацію. 

Першим кроком на цьому шляху повинно бути його всебічне внутрідержавне 
вдосконалення. Це тим більш важливо у зв’язку з тим, що інституційні органи ЄС 
мають право здійснювати моніторинг національного законодавства. Отже, для 
вступу до Європейського Союзу необхідно довести рівень цього законодавства до 
міжнародних стандартів. 

Відповідно до Концепції адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 
серпня 1999 року [6], цей процес має на меті забезпечення відповідності законо-
давства України зобов’язанням, що випливають з Угоди про партнерство і співро-
бітництво між Україною і Європейським Співтовариством та їх державами-
членами від 14 червня 1994р. (УПС). 

Конвенція передбачає, що забезпечення адекватності законодавства України і за-
конодавства ЄС можливе настільки, «наскільки це доцільно для України з огляду на 
економічні, політичні та соціальні наслідки прийняття відповідних правових норм, 
адаптованих до вимог законодавства ЄС». 21 листопада 2002 року схвалено «Концеп-
цію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
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Європейського Союзу» [4], яка передбачає пріоритетність законодавчих актів України, 
наближення яких до законодавства ЄС сприятиме правовому забезпеченню заходів 
щодо формування ринкових відносин. Враховуючи це істотне правило більш доцільно, 
на наш погляд, говорити не про «інтеграцію» і не про «адаптацію» законодавства 
України стосовно законодавства, а саме про його гармонізацію з цим законодавством. 

Проблеми гармонізації законодавства України з законодавством Європейсько-
го Союзу у сфері сільськогосподарської кооперації знаходяться на першому етапі 
розвитку і пов’язані, насамперед, з потребою вдосконалення законодавчої регламе-
нтації загальних засад кооперативної діяльності. 

Гармонізація українського законодавства в сфері сільськогосподарської коо-
перації із законодавством ЄС повинна виходити, насамперед, з забезпечення нале-
жного правового статусу суб’єктів цієї кооперативної діяльності - громадян Украї-
ни в особі селян і самих кооперативів та узгодження цього статусу з Концепцією 
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [2]. 

Необхідно також на шляху інтеграції України в ЄС законодавчо забезпечити ви-
рішення і ряду інших актуальних проблем. До них, зокрема, слід віднести наступні: 

– відмовитись від терміну «агропромисловий комплекс» (АПК) як неприта-
манного Європейським країнам і не відображаючого сучасну структуру аграрного 
сектору економіки в Україні; 

– істотно піднести правовий статус селянина як громадянина України і як 
суб’єкта аграрних, зокрема, кооперативних відносин. Він повинен бути 

– адекватним високій суспільній місії селянства, яке у сучасних важких умовах 
їхнього життя і праці забезпечують продовольчу безпеку держави; з метою заціка-
влення молоді в розбудові сучасного занепадаючого села слід прийняти Урядову 
програму "Молодий фермер", забезпечивши для молоді реальні можливості ком-
фортного проживання, побуту та праці; 

– на основі статей 93-110 Господарського кодексу України про підприємства ко-
лективної власності та правове становище виробничих кооперативів внести відпові-
дні корективи в законодавство про виробничі сільськогосподарські кооперативи; 

– прийняти Закон України "Про обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи"; 
– забезпечити пільгове державне кредитування та стимулювати пільгове кре-

дитування кооперативної діяльності на селі; 
– передбачити державні податкові пільги приватним формуванням за умов надан-

ня ними системної спонсорської допомоги сільськогосподарським кооперативам; 
– організувати державну допомогу членам сільськогосподарських кооперативів в реа-

лізації вирощеної (виготовленої) ними сільськогосподарської продукції без посередників. 
Україна - велика аграрна держава. Для інтеграції її в Європейський Союз не-

обхідний, окрім політичної незалежності, такий розвиток її аграрної економіки, 
який би зробив Україну економічно процвітаючою країною Європи. 

Європейський Союз - найбільш потужна сучасна форма міждержавної інтегра-
ції. Гармонізація законодавства України з законодавством інших країн Європи не 
означає уніфікації цього законодавства. Істотні особливості кооперативного зако-
нодавства України цілком мають право на існування. Проте, принципові ринкові та 
інші його засади повинні бути співзвучні з загальноєвропейськими. 
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ДО КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО 
ОСНОВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ1 

Н. І. Титова 
Значення земельних відносин. Характер та зміст земельних відносин у перехі-

дні революційні періоди суспільного розвитку завжди мали істотне значення. Це 
зумовлено політичним, економічним, соціальним призначенням земель, оскільки з 
різними аспектами їх поняття пов’язані такі їх функції, як забезпечення: суверені-
тету держави (землі як певної території), матеріального добробуту людини і всього 
суспільства (землі як основного і незамінного засобу виробництва продукції сіль-
ського господарства), середовища для проживання і праці людини (землі як прос-
торового базису та необхідної екологічної умови життя). Ці функції реалізуються 
за допомогою відповідного законодавства. Насамперед йдеться про земельне зако-
нодавство (в його широкому розумінні). 

Радикальна новація земельного законодавства України. Певною мірою вона 
почалася ще в надрах старого режиму за умов т. зв. перебудови. Реформування 
земельних відносин проходило ще на базі Основ законодавства Союзу РСР і союз-
них республік про землю, прийнятих Верховною Радою СРСР 28 лютого 1990 р., та 
Закону про власність у СРСР від 6 березня 1990 р. 

Даними нормативно-правовими актами була ліквідована монополія виключної 
державної власності на землі, дещо розширено земельні права союзних республік, 
відроджена оренда земель. 

Поглиблення радикальної новації земельного законодавства набуло більш спеці-
алізованої ні форми і почало запроваджуватися через проведення в Україні земельної 
––––––––– 

1 Право України. – 2000. - № 4. – 68-73. 
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реформи. Вона була розпочата за постановою Верховної Ради У РСР від 18 грудня 
1990 р. «Про земельну реформу», У яка стала першоосновою загального процесу 
радикального реформування економічних аграрних відносин (згодом земельна рефо-
рма стала основною складовою аграрної реформи в ю Україні). п Земельна і аграрна 
реформи — основна сфера радикалізації сучасного земельного законодавства Украї-
ни. Реформування земельних відносин увібрало до свого змісту найістотніші аспек-
ти: п зміну форм власності на землі; виникнення на цій основі багатоукладного сіль-
ського господарства та нових суб’єктів землевикористання; виготовлення товарної 
продукції; появи ринку земель та вільного агарного підприємництва. Як бачимо, 
безпосередньо земельні відносини в тут тісно поєднуються з аграрними і в сукупнос-
ті виступають як земельно-аграрні. в Ширша за змістом аграрна реформа своєю ба-
зою має реформування земельних відносин ^ для забезпечення економічно ефектив-
ного і раціонального використання земель сільськогосподарського призначення з 
метою вирішення продовольчої проблеми. в Радикалізація земельного законодавства 
в Україні основною сферою своєї дії правомірно встановила відносини по викорис-
танню земель сільськогосподарського призначення, адже, вони — основне багатство 
країни. І якби земельна й аграрна реформи проходили успішно і була б вирішена 
продовольча проблема, то хід реформування інших сфер суспільного життя в Україні 
був би забезпечений. Проте так не сталося. 

Нині земельна і аграрна реформи проходять в ситуації загальної системної 
кризи, а тому окремі їх позитивні результати значною мірою знецінюються. 

Успіх подальшого земельного реформування, а також загальне вдосконалення 
земельного законодавства України в інших сферах, його оптимізацію та системати-
зацію не можна надалі забезпечувати шляхом поточних нормативно-правових актів. 

Формування надійної стабільної кодифікованої бази подальшого рефор-
мування земельних відносин — необхідна правова умова успіху. Сталося так, 
що хід земельної реформи у нас відбувається не стільки на основі Земельного ко-
дексу (як це мало б бути), скільки на основі поточного законодавства, причому, 
здебільшого, на підставі підзаконних актів. Для цього є певні причини, але вони 
можуть мати лише тимчасовий характер. 

Об’єктивні засади процесу законотворчості, виняткова важливість земельних 
відносин для державності України, сучасний етап їх реформування, потреба надан-
ня їм стабільного ісистемного характеру, нарешті набутий досвід (позитивний і 
негативний), — все це доводить нагальність потреби піднесення сучасних земель-
них відносин в Україні на рівень відповідного Кодексу як нового основного земе-
льного закону України. Яким він повинен бути? 

Кодекс законів України про землі — таким має бути новий основний земель-
ний закон України. 

Ще в 1970 р., коли розроблявся проект Земельного кодексу УРСР, вносились 
пропозиції про істотне розширення його змісту та про нову форму кодифікації земе-
льного законодавства через прийняття не «Земельного кодексу», а «Кодексу законів 
про землю»1. Нині обґрунтовані міркування щодо назви і змісту нової «Земельної 
Конституції» суверенної України у формі Кодексу законів України про землю висло-
влює професор В.І.Андрейцев2. 

Поняття «земельне законодавство» і «законодавство про землю», аналогічно 
як і поняття «сільськогосподарське законодавство» і «законодавство про сільське 
––––––––– 

1 Титова Н. «Земельний кодекс» чи «Кодекс законів про землю» // Рад. право. — 1970. — № 2. 
2 Андрейцев В. Суверенній Україні — нову «Земельну Конституцію» (Концептуальні підходи до 

підготовки проекту Кодексу законів України про землю) // Право України. — 1999. — № 8. 
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господарство»1 як і в свій час, «колгоспне законодавство» і «законодавство про 
колгоспи»"2 термінологічно не є тотожними. Юридична чіткість цих понять озна-
чає більш вузький зміст перших з них і більш широкий — других. Отже, коли 
йдеться не про Земельний кодекс, а про Кодекс законів про землі, то мається на 
увазі ширший зміст останнього. Кодифікація земельного законодавства у формі 
Земельного кодексу передбачає законодавчі акти предметно вузько галузевого 
змісту. У сукупності їх можна розглядати як земельне законодавство у вузькому 
змісті. Проте різноманітність значення, поняття і ролі земель, як об’єкта правової 
регламентації, розширення змісту земельних відносин дозволяє говорити про земе-
льне законодавство в широкому змісті або ж про законодавство про землі. 

Слід звернути увагу і на одне важливе термінологічне уточнення: на мій погляд, 
об’єктом правової регламентації у земельних відносинах є не «земля», а «землі». Ці 
терміни несуть різне юридичне смислове навантаження. Перший означає певну відо-
кремлену від природного середовища працею людини частину (масу) речовини (вона 
може бути вміщена в якусь місткість, наприклад, у вагон). Земля в такому її розумін-
ні може розглядатися як особливий різновид майна, а, отже, її правовий режим може 
бути забезпечений за допомогою норм цивільного законодавства. 

Поняття ж «землі» є істотно іншим. Це — органічний компонент екосистеми, 
не вилучений з довкілля, який тісно взаємодіє з іншими природними об’єктами 
(водами, лісами, атмосферним повітрям тощо). Саме в такому розумінні землі є 
об’єктом не цивільного, а земельного та екологічного законодавства. Тому і відпо-
відний кодекс повинен мати назву: Кодекс законів України про землі. 

Розширення кола сучасних земельних відносин та їх якісно новий зміст 
зумовлюють загальні конституційні засади їх правового регулювання. Нова 
сутність сучасного загального законодавства про землі у найконцентрованішому 
вираженні закріплена в нормах Конституції України. Будучи первинним норматив-
но-правовим актом найвищої юридичної сили, вона утвердила загальні правові 
засади земельних відносин в Україні (певною мірою вони вимагають корекції, де-
якого уточнення та доповнення)3. 

Сутність цих конституційних засад в наступному: 1) земля, як об’єкт правового 
регулювання стосовно інших природних ресурсів, поставлена на перше місце, що 
повною мірою відповідає її сутності та всеохоплюючому значенню; 2) земля визнана 
об’єктом права власності Українського народу, що пов’язано з її функцією забезпе-
чення основ політичної суверенності та економічної незалежності держави (а не з 
суб’єктом виключної власності на землі); 3) право власності кожного громадянина на 
землю та права користування землею; 4} державний захист прав власників земель та 
землевикористувачів; 5) рівність (рівноправність) усіх суб’єктів земельних відносин; 
6) гарантованість права власності на землю; 7) набуття і реалізація земельних прав 
суб’єктів (власності, користування) «відповідно до закону» (статті 13, 14 Конститу-
ції), під яким слід розуміти всю сукупність земельного законодавства; 8) земля ви-
знана «основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 
––––––––– 

1 Титова Н.И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. -М., 
1978. - С. 114-149. 

2 Янчук В.З. Проблемы теории колхозного права. — М., 1969. — с. 57—58. 
3 Це, зокрема, стосується необхідності чіткого визначення: форми власності на землі; принципів 

землевикористання; вихідних засад реформування земельних відносин. Серед переліку об’єктів права 
власності Українського народу (ст. 13) слід зняти термін «атмосферне повітря» як нематеріалізований 
і не ресурсний об’єкт природи, який, в силу цього, взагалі не може бути об’єктом власності. Натомість 
ця стаття може бути доповнена терміном «ліс». 
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держави» (ст. 14 Конституції). Останнє положення має принципове оціночне значен-
ня для земель сільськогосподарського призначення, які забезпечують незамінні ос-
нови життя і діяльності людини. Тому дана конституційна норма презюмує пріори-
тетний правовий режим цієї життєзабезпечувальної головної категорії земель, який 
не лише повинен бути збережений в новому основному земельному законі України, а 
й потребує чіткішого правового закріплення (порівняно з існуючим сьогодні законо-
давством про землю). Стаття 14 несе і активне екологічне навантаження: п норми 
передбачають потребу посиленої правової охорони земель (знову ж таки: насамперед 
земель сільськогосподарського призначення). 

Отже, конституційні засади земельних відносин в Україні мають широкий різ-
нобічний зміст та скеровують на відповідну їх регламентацію в Кодексі законів 
України про землі. 

Розширення змісту земельних відносин у формі регламентації їх Кодексом 
законів України про землі. Це зумовлено конституційними засадами сучасного 
законодавства про землі та, відповідно, значним розширенням предмета земельно-
правового регулювання. 

1. Чинний Земельний кодекс України (в редакції від 13 березня 1992 р.) порів-
няно з попередніми кодексами вже збагатив свій зміст. Він регламентує не лише 
порядок надання та вилучення земель, державний контроль за їх використанням, 
права та обов’язки вузького кола суб’єктів по використанню і охороні земель, а й 
багато інших відносин. Це, зокрема: визначення змісту різних форм власності на 
землі, а, отже, і урізноманітнення суб’єктів земельних відносин, досить широка 
регламентація прав громадян та селянських (фермерських) господарств як земле-
використувачів, розширення кола земельних правопорушень тощо. 

Даний Кодекс мало уваги приділяє правовому режиму земель інших категорій 
поза землями сільськогосподарського призначення, і, навіть, щодо останньої кате-
горії він непропорційно регулює земельні відносини різних аграрних суб’єктів 
(п’ять статей присвячено земельним відносинам у СФГ і лише одна — всім 
суб’єктам колективної і державної форм власності на землі). Земельні відносини в 
такій важливій організаційній формі, як сільськогосподарські кооперативи, на сьо-
годні у нас залишилися не врегульованими, оскільки про них майже не йдеться і в 
Законі «Про сільськогосподарську кооперацію». 

2. На моє глибоке переконання регулювання правового режиму земель сільсь-
когосподарського призначення і в новому кодексі повинно мати пріоритетний і 
широкий характер, адже саме ці землі є основним багатством України, а їх функці-
ональне призначення є унікально значимим. 

До речі, в цьому, як і в інших розділах кодексу, необхідно чітко визначити по-
нятійний апарат. Зокрема, слід дати більш природно обґрунтоване поняття земель 
сільськогосподарського призначення, оскільки те, що є в нині чинному Земельному 
кодексі (статті 20, 47), наголошує не на природних властивостях цих земель (ро-
дючості грантів), а зосереджує увагу на адміністративних факторах їх «надання» 
або «призначення». Між тим, помилково надані для потреб сільського господарст-
ва неродючі землі від цього фактору не стануть родючими грантами. Те, що проду-
ктивною силою сільськогосподарських земель виступають саме гранти як природ-
не утворення, що має властивість родючості, враховується при визначенні їх по-
няття в сільськогосподарському законодавстві США. Характерним щодо цього є 
відповідний закон штату Флоріда, в якому йдеться, що сільськогосподарськими 
визнаються такі землі, які «характеризуються наявністю грантового покриву, клі-
мату, водних ресурсів і рельєфу у такому поєднанні й в такому взаємозв’язку, що 
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вони, за умови раціонального використання і збереження природних характерис-
тик, є придатними для вирощування сільськогосподарських культур»1. 

Такий підхід до визначення поняття земель сільськогосподарського призна-
чення повинен бути і в Кодексі законів України про землі. 

Доцільно провести законодавчу диференціацію поняття «сільськогосподарські 
землі» і більш широкого за змістом поняття «землі для потреб сільського госпо-
дарства», які, окрім першої і головної їх складової, включають і землі під будівля-
ми, зайняті об’єктами інфраструктури, вулицями, площами, стадіонами тощо2. 

У Земельному кодексі України і в поточному земельному законодавстві пра-
вомірно використовується термін «земельні ділянки», але законодавчого визначен-
ня його поняття не дається. В Указі Президента України від 16 червня 1999 р. «Про 
державну реєстрацію прав на нерухоме майно» наводиться загальне поняття земе-
льної ділянки; на рівні кодексу воно повинно бути диференційовано стосовно різ-
них категорій земель. 

І ще один термінологічний аспект. Він стосується потреби розмежування по-
няття «користування» землями (землекористування), як однієї з правомочностей 
власника земель і юридично самостійного титулу з аналогічною назвою, який ви-
користовує особа, що не є таким власником (наприклад орендне землекористуван-
ня). У другому аспекті правильніше застосувати термін не «користування» (який 
асоціюється з поняттям правомочності власника), а «використання» — «землеви-
користання». Як такий він має самостійний юридичний зміст і уособлює таке по-
няття, як праця по використанню земель, у тому числі і сільськогосподарських. 

3. Нині на практиці виникає багато непорозумінь стосовно регламентації трудо-
вих відносин аграрних суб’єктів. Справа в тому, що сучасне аграрне законодавство 
конкретно їх не регламентує (мається на увазі законодавство про сільськогосподар-
ську кооперацію, селянські (фермерські) господарства). Стаття З Кодексу законів 
про працю України обґрунтовано вказує на особливості праці в цих суб’єктах і вста-
новлює, що регулювання їх трудових відносин визначається «законодавством та їх 
статутами». Але ж такого спеціального законодавства не існує і, ймовірно, не буде 
існувати, а правову матерію законів «Про сільськогосподарську кооперацію» та 
«Про селянське (фермерське) господарство» згодом вберуть до свого змісту відпові-
дні кодекси (але не Кодекс законів про працю). Що ж стосується статутного право-
вого регулювання, то воно принципово повинно базуватися на засадах законів з тим, 
щоб за допомогою локальних норм конкретизувати (доповнювати) правові норми 
загальної дії стосовно особливостей певного підприємства3. 

У якому ж з кодексі можуть бути врегульовані трудові відносини сільськогос-
подарських працівників (їх правовий статус, захист трудових прав, матеріальна 
відповідальність тощо)? Одним з виважених варіантів — може бути Аграрний ко-
декс України, ідею і конкретний зміст якого активно відстоював один з провідних 
учених науки аграрного права України Володимир Янчук4. Другим варіантом мо-
же бути Кодекс законів України про землі, який, як уже зазначалося, може мати 
значно ширший зміст, ніж Земельний кодекс, а, отже, регулювати не лише вузько 

––––––––– 
1 Тhe Flогіdа State соmprehensive Асt оf 1979, South Dakota Saw, Rev. Vегmіlіоn’s (SD), 1980. 
2 Детальніше див.: Титова Н.И. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты).-Л., 

1989. - С. 32-49. 
3 Кондратьев Р.И. Локальное правовое регулирование трудовых отношений в СССР. Автореф. док. 

дис., М., 1979. — С. 9. 
4 Аграрне право України. Підручник. Розд. II. 2-е вид. / За ред. проф. В.З.Янчука. — К., 1999. 
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земельні відносини, а й земельно-трудові, які мають найбільш специфічний харак-
тер при використанні земель сільськогосподарського призначення. В чому ж поля-
гає ця специфіка? 

Найглибше вона виявляється у відносинах по використанню земель сільсько-
господарського призначення, оскільки саме тут землевикористання стає органіч-
ним складником трудових відносин працівників аграрних структур. Останні не 
можуть бути реалізовані в інший спосіб, ніж за допомогою використання продук-
тивних сил земель. На сільськогосподарську працю, її характер і ефективність ак-
тивно впливають природні властивості грантів (інших природних компонентів). 
Існує й зворотний органічний екологічний зв’язок: вплив праці на стан земель. 
Тому конституційний обов’язок громадян України «не заподіювати шкоди приро-
ді» (ст. 66) в даному аспекті трансформується в один з елементів трудового 
обов’язку працівників сільськогосподарських підприємств (незалежно від форми 
власності), входить складовою до їх професійних трудових функцій, в результаті 
цього трудові правовідносини цих працівників набувають складного юридичного 
змісту: вони стають земельно-трудовими відносинами, що вимагає їх спеціалізова-
ної правової регламентації. А оскільки трудове законодавство індиферентно до 
відносин по раціональному використанню земель та їх охороні, то воно і не покли-
кано забезпечувати регламентацію тих специфічних особливостей, що притаманні 
сільськогосподарській праці, органічно «сплетеної» з землевикористанням. Отже, 
більш адекватний характеру цих суспільних відносин правовий режим може забез-
печити аграрне законодавство, складовою якого є законодавство про землі сільсь-
когосподарського призначення. 

Альтернативним варіантом цілком може бути Кодекс законів України про зем-
лі. В обох варіантах необхідно враховувати істотні особливості сільськогосподар-
ської праці (сезонний характер, невідповідність тривалості виробництва продукції і 
робочого часу, неможливість завчасного визначення результатів праці, високий 
рівень виробничого ризику тощо). 

4. Подальша кодифікація земельного законодавства України повинна врахува-
ти багато нових положень, породжених ринковим характером суспільних відносин 
з приводу земель, земельною та аграрною реформами. У зв’язку з цим слід мати на 
увазі, насамперед, те, що радикально змінюється роль держави у її відносинах з 
суб’єктами землевикористання. З політичного суверена держава перетворюється у 
цих відносинах у господарюючий суб’єкт. Скорочується сфера адміністративних 
приписів і розширюється сфера земельно-цивілістичних методів регулювання від-
носин між рівноправним суб’єктами. 

Збагачення змісту земельних відносин у зазначеній сфері виявляється в бага-
тьох напрямах: 

– розширення кола суб’єктів господарювання на землях; та правових зв’язків 
між ними; 

– виникнення широкомасштабних земельних відносин з приводу реорганізації 
державних та колективних сільськогосподарських підприємств; 

– виникнення земельних пайових відносин; 
– введення плати за землі; 
– розширення режиму приватної власності на землі. 
З цими процесами пов’язано значне зростання кола джерел сучасного земель-

ного права, активний розвиток земельного законодавства України. 
5. Яке уже зазначалося, в чинному Земельному кодексі неповно закріплено 

правовий режим інших (поза землями сільськогосподарського призначення) кате-
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горій земель. Детальний аналіз становища з цього приводу та слушні пропозиції 
внесені до Кодексу законів України про землю В.І.Андрейцевим1. Додамо лише 
окремі міркування з цього приводу. 

При регламентації правового режиму такої важливої категорії земель, як землі 
населених пунктів (гл. 8), залишилися неврегульованими такі питання, як: склад 
земель міст; правовий режим приміських і зелених зон та земель, зайнятих міськи-
ми лісами. Актуальними на сьогодні є питання правового режиму земельних діля-
нок при будинках з приватизованими квартирами, земельних площ у зв’язку з пе-
редачею в оренду виробничих та комунальних об’єктів. 

Має бути посилена відповідальність за самовільне використання земель під за-
будову жилих будинків. 

у 70-х роках точилася гостра дискусія поміж відповідними кодексами щодо роз-
межування сфер регламентації земельних та лісових відносин. Вона завершилась 
компромісним варіантом, за яким регулювання цих відносин пройшло як в рамках 
Земельного, так і Лісового кодексів. Такою є ситуація і нині. Але тепер вона усклад-
нюється тим, що землі і ліси знаходяться в Україні на істотно різних правових режи-
мах: перші — на трьох різних формах власності, а другі — є власністю держави. Цей 
фактор, на мій погляд, посилює позиції тих науковців, які стверджують, що правовий 
режим усіх лісів повинен регулюватися земельним законодавством. 

До речі, зауважу, що в редакції окремих норм Лісового кодексу є юридично 
некоректні положення. Так, ст. 2 Кодексу проголошує, що завданням його є «регу-
лювання правових відносин», адже, якщо відносини є правовими, то вони вже не 
потребують правової регламентації. Стаття З називається «Поняття про ліс», у той 
час як слід було визначити поняття самого лісу, а не «про» нього. 

У законодавстві про землі слід врегулювати земельні права і обов’язки корис-
тувачів надр; право землекористувачів на видобування корисних копалин місцево-
го значення. 

Усі зазначені питання є матерією Кодексу законів України про землі. 
Проблеми розмежування земельного і цивільного законодавства. 
Розвиток відносин земельної власності, виникнення права приватної власності 

на землі на загальному фоні становлення ринкових економічних відносин в остан-
ній період активізували проблему співвідношення земельного та цивільного зако-
нодавства. На перший погляд тут пріоритети знаходяться на боці цивільного зако-
нодавства, яке сьогодні дійсно набирає у певних сферах позиції домінанти, а, отже, 
значна частина земельних відносин начеб-то повинна увійти до масиву нового 
Цивільного кодексу. Але це поверховий погляд на складну проблему, який не вра-
ховує багатьох принципових положень, що випливають з сутності земельних від-
носин, їх особливостей, а відповідно й можливості включення їх в орбіту чисто 
майнових цивільно- правових засад правового регулювання. 

Основні засади цивільного законодавства будуються на визнанні абсолютної 
рівності суб’єктів цивільних відносин, недоторканності власності, неприпустимос-
ті втручання в приватні справи. Нагадаємо також, що цивільні права і обов’язки 
виникають, насамперед, з договорів та інших угод; що під збитками цивільне зако-
нодавство передбачає певні витрати, які особа, право якої порушено, зазнала (по-
винна зазнати) для відновлення свого порушеного права. Нарешті, базові для циві-
льного законодавства відносини власності за своїм змістом передбачають належ-
ність лише власникові всіх його правомочностей у повному нероздільному обсязі. 
––––––––– 

1 АндрейцевВ.1 Вказ. стаття. 
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Наскільки ж повно ці традиційні цивільно-правові засади стосуються земельних 
відносин і самих земель як об’єкта правової регламентації? 

По-перше, в земельно-правових відносинах, у тому числі й у відносинах влас-
ності на землі, задіяні не лише приватноправові, а й публічно-правові інтереси. Це 
зумовлено не тільки приватним, а й універсальним призначеннями земель. Особ-
ливо це стосується земель сільськогосподарського призначення, без яких не може 
існувати суспільство. Тому не випадково конституційна норма визнала їх «основ-
ним національним багатством» і взяла їх під «особливу охорону держави». В цьому 
постулаті закладені публічно-правові механізми регулювання режиму земель як 
особливої загальносуспільної цінності. 

По-друге, не слід забувати, що землі це — не просто один з об’єктів нерухомо-
сті, а об’єкт виняткової екологічної цінності. Саме тому держава (а не тільки влас-
ник або землевикористувач) бере його під особливу охорону як об’єкт природи. 
Отже, раціональність використання земель — це не лише суб’єктивне право влас-
ника або їх використувача, а й об’єктивний обов’язок останніх (і не лише перед 
іншими суб’єктами земельних відносин, а, насамперед, перед державою). До того 
ж характер і суми збитків, завданих порушенням правил раціонального викорис-
тання та охорони земель, не вписуються у вузькі цивільно-правові рамки. Адже 
вони завдаються не лише земельному власникові, а всьому суспільству, а розміри 
т. зв. втраченої вигоди часто у десятки разів перевищують суми реальних прямих 
збитків. Досить згадати про виведені з експлуатації забруднені Чорнобилем землі. 
Тому не випадково, що ці збитки і втрати підраховуються за спеціальними екологі-
чними методиками. Так, 27 жовтня 1997 р. наказом Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища та ядерної безпеки затверджена спеціальна Ме-
тодика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земе-
льних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. 

Взаємодія органів попереднього слідства у зупинених кримінальних справах 
У зв’язку з особливим призначенням земель у сфері землевикористання поши-

реними є сервітути, які передбачають обмеження прав власників земельних діля-
нок, які найоптимальніше можуть бути забезпечені через публічно правовий меха-
нізм їх реалізації. 

З цих же причин, на мою думку, обмеженою повинна бути іпотека земель сіль-
ськогосподарського призначення, а її правила повинні встановлюватися не цивіль-
ним, а земельним законодавством. 

Отже, право земельної власності на сьогодні це інститут земельного права. Зе-
мельне, а не цивільне законодавство покликане за їх суттю та призначенням регу-
лювати земельні відносини. 

Для чіткого розмежування сфер правової регламентації між Кодексом законів 
України про землі та Цивільним кодексом слід враховувати особливості земель як 
об’єкта правового регулювання1. 

У зв’язку з унікальністю земель як об’єкта правової регламентації їх правовий 
режим не може бути ототожнений з режимом звичайного майна у цивільно-правових 
відносинах. Найоптимальніше він може бути забезпечений Кодексом законів Украї-
ни про землі, який повинен стати основним земельним законом України. 

Назва цього законодавчого акта може бути й коротшою: Кодекс України про 
землі, оскільки термін «кодекс» передбачає не механічну сукупність законів, а 
––––––––– 

1 Детальніше див.: Т и т о в а Н. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. — 1998. 
—№ 4. 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 
ВИБРАНІ ПРАЦІ Н. І. ТИТОВОЇ 291 

новий, органічно єдиний, системний законодавчий акт, що замінює раніше чинний 
нормативно-правовий матеріал1. 

 
 

ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФЕРМЕРСТВА 
У США: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Н.І. Титова 
І. Регламентація фермерських відносин у США складає унікальний виняток з 

доктрини так званого “загального” законодавства. Вона здійснюється на спеціалізо-
ваній аграрно-правовій основі. Причому, здебільшого це — регламентація сільського 
господарства (оскільки фермеру ньому є головним суб’єктом) та всього агропромис-
лового комплексу. Це визнається американською наукою і практикою (Д.Девідсон, 
Д.Юргенсмейєр, Д. Ведлі та іншими). Така оцінка аграрного права відповідає і його 
розумінню за наукою сільськогосподарського (аграрного) права України. Навіть у 
період гострої дискусії 70-х років з цього приводу ніхто не заперечував наявність 
відокремленої галузі аграрного законодавства та відповідної галузі науки і навчаль-
ного курсу. Нещодавно, зокрема вийшов перший в Україні солідний підручник “Аг-
рарне право України" під редакцією професора В.З. Янчука. 

Наявність відокремленої автономної галузі аграрного права і аграрного зако-
нодавства (істотної різниці між цими поняттями здебільшого в США не робиться) 
підтверджується наявністю окремого (сьомого) титулу “сільське господарство” в 
Зібранні законодавства США, який нараховує понад 2 тисячі статей на рівні феде-
рального законодавства чи чисельного статутного законодавства штатів. Існує 14-
ти том ний курс аграрного права США (під ред. Нейла Е.Гарла). 

Цікаво підкреслити, що, як аграрна наука США, так і України, для обґрунту-
вання відокремленості у правовій регламентації аграрних відносин виходить з 
принципу, що землі як унікальна екологічна, бізнесова та соціально-національна 
цінність породжують особливу стратегію правотворчості. Як в аграрно-правовій 
науці США, так і в Україні зазначається здебільшого на одні й ті ж специфічні 
особливості сільськогосподарської праці (причому, в українській науці вони пода-
ються більш детально). Але, головним загальновизнаним при цьому є вихідне по-
ложення про те, що ‘‘сільське господарство є єдиною людською діяльністю, яка 
залежить від сил природи”. 

Другим характерним фактором для фермерських відносин у США є активна 
роль держави у регулюванні цих відносин. Тут йдеться не лише про притаманну 
кожній державі правотворчу функцію, а про її конкретний зміст та скерованість. У 
зв’язку з цим поверхневим є пануючий у нас погляд про те, що в умовах ринкової 
економіки держава не втручається в господарські відносини у США — втручається 
і дуже активно. Вся суть в характері та скерованості цього втручання. З цього при-
воду в США вихідною є ідея про те, що соціальну рівновагу в сільському госпо-
дарстві повинна забезпечувати саме держава. Тому держава в США, здебільшого 
через Міністерство сільського господарства (яке створено ще в 1862 р. і яке має 
дуже високі повноваження), забезпечує організаційну та економічну підтримку 
фермерів, захищає їх від конкурентів. Домінуючим є підхід, “орієнтований на 
––––––––– 

1 За таким принципом, зокрема, названо цей законодавчий акт у Бєларусі: «Кодекс Республики Бе-
ларусь про землю», прийнятий у 1998 р. 
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практично значимі результати” (Саммерс С. Роберт). У зв’язку з проблемою пере-
виробництва сільськогосподарської продукції приймаються, зокрема, конкретні 
норми-квоти на виробництво певних видів цієї продукції, що сприяє підтримці 
рівня цін на неї. При цьому враховуються навіть можливості так званого “оплаче-
ного попиту” на всі види фермерської продукції. Стабільною є політика державної 
дотації виробництва цієї продукції. В Україні поки що панує погляд на ринкову 
економіку як на фактор стихійної саморегуляції, при якому держава начебто не має 
права втручатися в господарську діяльність позадержавних аграрних суб’єктів. 
Страшним стало саме поняття “державне управління” і навіть “державне керівниц-
тво” в цій сфері. Між тим американський досвід засвідчує, що без цього обійтися 
просто не можна. Вже зараз в Україні теж є потреба зонального державного плану-
вання вирощування окремих культур (зокрема, цукрового). 

Досить розгалуженою в США є система спеціальної державної служби сільсь-
когосподарського регулювання (Закон 1933 та 1938-років). Дуже важливу роль 
відіграють приписи МСХ. 

Державне регулювання в сфері сільського господарства є значно ширшим, аніж у 
будь-якій іншій сфері економіки США: це і правотворча діяльність державних органів 
і судів; це і чисельна практика прийняття нормативних актів адміністративними орга-
нами; це і адміністративний та судовий контроль за дотриманням законів. 

Третє істотне положення щодо характеру регламентації сільського господарс-
тва в США полягає в наявності спеціальних чисельних федеральних фермерських 
програм. Вони є стабільним атрибутом державної аграрної політики СІ1ІА і по-суті 
теж стверджують наявність певного роду державного планування розвитку сільсь-
кого господарства. Вони складаються на кожні 4-5 років з послідуючою зміною або 
модифікацією. Таких програм є багато “Здоров’я рослин і травин”. “Страхування 
урожаю", “Кредити і фінансування фермерів”. “Аграрні дослідження” тощо. Дуже 
важливою є “Програма консервації земель”. 

Участь фермерів у Програмах є добровільною. Здійснюються вони з ведення 
спеціальних служб Міністерства сільського господарства. Існують розгалужені 
правила дотримання Програм. Всі вони скеровані на дотацію фермерського вироб-
ництва та агробізнесу. Зокрема, Програмами забезпечуються паритет цін — вста-
новлюється така ціна на сільськогосподарську продукцію, за яку фермер взмозі 
забезпечити придбання Іншої (переважно — промислової) продукції. Нічого поді-
бного поки немає в аграрному законодавстві України, з чим і пов’язана відсутність 
паритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію. 

За належне виконання фермерами Програм передбачається різна державна ви-
нагорода (товарними сертифікатами або натурою — допомога кормами, в охороні 
земель тощо). 

Участь фермера у Програмі оформляється договором. При його невиконанні 
він позбавляється ряду пільг та привілеїв, а може бути і штрафна відповідальність 
(різна в різних штатах). 

Фермери США сплачують податок на самостійну підприємницьку діяльність, 
якщо їх щорічний прибуток перевищує 4200 доларів на рік (до цієї суми податок 
взагалі не стягується). Ставки податку є різними від 1 до 8 відсотків прибутку. 
Вони, як бачимо, є невисокими. Окрім того, фермери мають багато податкових 
пільг як сільськогосподарські працівники. Наприклад, за законом 1956 року вони 
звільняються від акцизних зборів на бензин та інші види пального (причому, за 
умови, що воно використовується саме в сільському господарстві з точним перелі-
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ком видів відповідних робіт). Про таку податкову політику і про такі низькі ставки 
податку нашим аграрним товаровиробникам це доведеться довго мріяти. 

У США поширеним є фермерський кредит: від 35 до 70 відсотків сукупних ви-
трат фермери покривають за рахунок одержаних кредитів. Спосіб їх одержання є 
досить юридично простий, а відсотки за використання можуть бути встановлені на 
тривалий період. 

Оплату всіх витрат на соціальну сферу бере на себе держава. Це положення 
продекларовано і у нас. Йдеться про Закон України “Про пріоритетність соціально-
го розвитку села та агропромислового комплексу”, але ж він не виконується, і ні-
хто не несе за це жодної відповідальності. 

Наступною характерною рисою фермерського законодавства США є наявність у 
ньому багатьох дефінітивних положень. Ними визначаються поняття “фермер”, “фер-
мерська діяльність”, “фермер-комерсант”, “сільськогосподарська праця” та багато ін. 
Вони диференціюються залежно від різних відносин, ^є і загальні поняття, їх ознаки. 
Наприклад, фермер – суб’єкт аграрних відносин у складі сім’ї, який займається під-
приємницькою діяльністю і веде рентабельне господарство з річним доходом не мен-
ше як 1000 доларів на рік. Він може працювати на власній або орендованій землі. 

Ядро аграрної структури в США складають сімейні фермери. Вони можуть 
об’єднуватись і утворювати так звані партнерства або корпорації. 

Здебільшого фермер обіймає функції виробника, управлінця і контролера. Біз-
нес поєднується з домашнім господарством. Тому фермерство це і специфічний 
спосіб життя, а фермери — носи національних традицій. На фермерах можна вико-
ристовувати і найману працю (з оплатою не менше 5 доларів за годину). Робочий 
тиждень —до 40 годин. 

Зведений Комерційний Кодекс США має підрозділ про реалізацію сільського-
сподарської продукції і дає визначення поняття останньої. Поширеною є контракт-
на форма продажу “майбутньої” сільськогосподарської продукції. Вона нагадує 
наш договір контрактації. 

Нарешті, особливо слід підкреслити надзвичайно високу роль фермерських 
кооперативів у США. Професор Джеймс Баарда розглядає їх як ділові добровільні 
недержавні структури вертикальної інтеграції, які діють на засадах членства та 
самоврядування. 

Фермерські кооперативи в США бувають трьох видів: а) збутові (збут готової 
продукції); б) постачальні та в) сервісні. У свою чергу, вони можуть бути місцево-
го, регіонального, міжрегіонального та міжнародного рівня. Члени кооперативу 
(фермери) є водночас власниками і клієнтами кооперативу. Останні не займаються 
виробничою діяльністю, але надають істотну допомогу у вигідній реалізації проду-
кції сільського господарства, забезпеченні фермерів промисловим та іншим облад-
нанням, наданні найрізноманітніших сервісних послуг, кредитів тощо. 

Вступний внесок фермера в кооператив — від 1 до 10000 доларів. Це — осно-
ва існування кооперативу. Всі кооперативи мають свої Статути, вони є різними в 
різних штатах. Загальне керівництво кооперативами здійснює Національна фер-
мерська спілка. Сімейна ж ферма залишається основною аграрною організаційною 
ланкою. Доцільно доповнити Закон України “Про селянське (фермерське) госпо-
дарство” новим розділом “Фермерська кооперація”. Створення таких кооперативів 
сприяло б успішному функціонуванню селянських (фермерських) господарств 
України. 
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 «ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС» 
ЧИ „КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ЗЕМЛЮ?"1 

Н.І. Титова 
Нове республіканське земельне законодавство розробляється відповідно до 

Основ земельного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1968 р. При цьо-
му виникло питання про правові форми його кодифікації, що обумовлюється спе-
цифікою правовідносин даної галузі права. 

На сьогодні в юридичній літературі не існує єдиної точки зору щодо кола та 
змісту так званих земельних правовідносин. Найменш обґрунтованими є положен-
ня проф. А. Рускола про обмеженість цих відносин відносинами держави як влас-
ника землі з різними землекористувачами Більш правильною, як нам здається, є 
думка проф. Г. Аксеньонка2 та проф. І. Павлова3 про значно ширший зміст земель-
ноправових відносин (хоч і між їх поглядами є певна різниця). До останніх слід 
відносити ті відносини, які виникають між землекористувачами4 по безпосе-
редньому використанню закріпленої за ними землі, а також відносини цих земле-
користувачів з державними органами влади й управління щодо розпорядження та 
управління щодо розпорядження та управління єдиним державним земельним фо-
ндом. Всі ці відносини не слід обмежувати державними функціями по розпоря-
дженню та управлінню земельним фондом, також взаємовідносинами землекорис-
тувачів з приводу користування певними земельними площами. Основи земельного 
законодавства Союзу РСР і союзних республік регулюють значно ширше коло 
питань. Законодавець не обмежується лише регламентуванням відведення або ви-
лучення землі, її обліку та реєстрації, загальних правил землекористування. 

Безперечно, що й відповідне республіканське законодавство не слід обмежува-
ти регулюванням лише суто «поземельних» відносин у їх вузькому розумінні. Саме 
тому, на нашу думку, відповідний кодекс доцільно назвати не «Земельним кодек-
сом Української РСР», а «Кодексом законів про землю Української РСР». Такій 
назві має відповідати і зміст. Він повинен охоплювати всі правовідносини не лише 
щодо розпорядження та управління республіканським земельним фондом та 
пов’язані з цим питання, але й щодо раціонального використання земель усіх видів, 
конкретних прав та обов’язків землекористувачів. У ньому знайдуть відображення 
як земельноправові відносини в їх широкому розумінні, так і певні норми інших 
галузей права, а саме: адміністративного, цивільного, кримінального. Зокрема, це 
важливо врахувати при визначенні правового становища різних землекористувачів 
(радгоспів, колгоспів, колгоспних дворів та ін.), їх правовідносин щодо ведення 
господарства на закріпленій за ними землі. 

На нашу думку, важливе практичне значення мало б введення до «Кодексу за-
конів про землю Української РСР» норм, які б передбачали адміністративну, циві-
льну та кримінальну відповідальність за порушення правил державної власності на 
землю, за нераціональне її використання, псування, самовільне захоплення тощо. 

Сучасне земельне законодавство є все ще не досить ефективним, а застосуван-
ня існуючих норм відповідальності (адміністративної і кримінальної) значно 

––––––––– 
1 Радянське право. – 1970. - № 2. – с. 64-65. 
2 «Земельное право», М., Госюриздат,1949, стор. 14. 
3 Г.А. Аксененок, Земельные правоотношения в СССР, Госюриздат, 1958, стор. 25. 
4 «О научных основах кодификации земельного законодательства СССР» (Тезисы докладов), М., 

1955, стор. 8.А. Аксененок, Земельные правоотношения в СССР, Госюриздат, 1958, стор. 25.  
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ускладнюється на місцях у зв’язку з їх розкиданістю по різних правових актах. При 
пропонованому ж вирішенні питання щодо форми кодифікації республіканського 
земельного законодавства можна було б ефективно вирішувати, зокрема, проблеми 
розвитку та вдосконалення різних видів правової відповідальності згідно з прин-
циповими положеннями Основ земельного законодавства. 

На користь назви «Кодекс законів про землю Української РСР» можна було б 
навести ще один довід. Вона була б аналогічною вже існуючим назвам, а саме: 
«Кодексу законів про працю Української РСР» та «Кодексу про шлюб та сім’ю 
Української РСР». 

При залишенні існуючої назви кодексу значно звужується можливість правової 
регламентації в єдиному правовому акті навіть тих земельних правовідносин, які 
закріплено в Основах, та усувається можливість включити до нового кодексу норми 
щодо конкретної відповідальності за порушення правил землекористування тощо. 
 
 
 
 

ЗМІНА КООРДИНАТ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА 

ЗА УМОВ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ1 
Н. І. Титова 

Становлення суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової 
держави безпосередньо пов’язане з успіхами у масштабному економічному рефор-
муванні суспільних відносин. Як відомо, воно було започатковано в Україні ще у 
1990 р. проведенням радикальної земельної реформи, яка згодом стала основою 
більш широкої — аграрної реформи. Цей процес мав бути забезпечений земельним 
та аграрним законодавством та нормами відповідних галузей права. Зрозуміло, що 
ці законодавчі та правові галузі, у свою чергу, повинні були зазнати істотних змін. 

Йдеться не лише про радикальне оновлення суспільних відносин, які скла-
дають зміст земельного та аграрного права, а й про принципові зміни координат 
цих галузей, тобто ціннісних правових величин у їх системі. 

Класичним розумінням поняття радянського земельного права було таке: “Зе-
мельне право – це галузь радянського соціалістичного права, яка регулює на основі 
націоналізації землі поземельні відносини з метою правильного розподілу єдиного 
державного земельного фонду і раціонального використання землі землекористу-
вачами згідно з інтересами будівництва комунізму”1. Як бачимо, головними харак-
теристиками тут є: а) націоналізація землі, а отже, наявність виключно державної 
власності на землю; б) основний зміст земельних відносин — розподіл (знову ж 
таки державою) земель; в) наявність єдиного державного фонду як об’єкта земель-
них відносин; г) раціональність землевикористання (що саме по собі є позитив-
ним); д) превалювання загальних інтересів “будівництва комунізму”. Це — типова 
доктрина монополії державної власності на землю, а отже, ігнорування інтересів 
особи, селянину, який мав право бути лише користувачем землі та працювати на 
землі переважно в загальнодержавних інтересах. 
––––––––– 

1 Держава і право: Збірник науових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 12. – К.: Ін-т держа-
ви і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 421-425. 
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Головними землекористувачами в СРСР були колгоспи, правове становище 
яких забезпечувало колгоспне право, яке регулювало відносини з організації і дія-
льності колгоспів, а також із колгоспниками (що носили переважно внутрішньоко-
лгоспний характер). 

Істотним позитивним кроком було виникнення в 70-х роках сільськогос-
подарського права як сукупності правових норм, що регулюють аграрні відноси-
ни не лише з колгоспами, а з усіма наявними на той час суб’єктами в сфері сіль-
ськогосподарського виробництва. Серед них були вже не лише колгоспи і радго-
спи, а й працівники всіх сільськогосподарських підприємств, громадяни (у 
зв’язку з веденням ними особистого підсобного господарства)2. З часом сільсь-
когосподарське право трансформувалось у аграрне право, яке переважно буду-
ється на таких же позиціях. 

Проведення земельної і аграрної реформ, незважаючи на значні недоліки, 
упущення та інші негативні елементи цього процесу призвело до радикальних 
позитивних змін у розумінні змісту предметів земельного та аграрного права, 
визначенні його епіцентру відповідних суспільних відносин, виявленні нових 
ціннісних категорій, що відповідають засадам демократичної правової держави. 
Цьому сприяло прийняття Конституції України, норми якої по- новому закріпи-
ли вихідні засади земельних та аграрних відносин. Слід зауважити, що зробле-
но це недостатньо повно, не забезпечено реальні гарантії прав і свобод грома-
дян, але вже той факт, що саме права і свободи людини визначають головний 
зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3) повинен стати домінантою су-
часного земельного та аграрного законодавства та змісту відповідних галузей 
права України. 

Реформування земельних відносин, ліквідація монополії держави на земельну 
власність, виникнення (відродження) приватної власності селян на землю зламало 
стару економічну і правову базу цих відносин та створило законодавчу основу для 
формування, по суті, нової галузі земельного права, характерної для правової дер-
жави. Це ж можна сказати і про аграрне право (особливо після докорінної реорга-
нізації колгоспів). 

Зміст земельних і аграрних відносин не просто істотно змінився, а став значно 
ширшим; у ньому замість відповідних державно-розподільчих відносин та прева-
лювання загальнодержавних інтересів стали домінувати господарські підприємни-
цькі відносини між селянами, а сама держава почала перетворюватись із політич-
ного суверена у один із господарюючих суб’єктів (що не повинно означати позбав-
лення її в певних рамках державно-контрольних функцій). Але радикалізація тако-
го рівня не може відбутися швидко. Залишки старих підходів ще довго можуть 
себе проявляти. 

Можна констатувати, що сучасні земельне і, особливо, аграрне законо-
давство все ще розвиваються на превалюючих засадах організаційно-правових 
форм, у яких ведеться сільське господарство, а не на основоположних принци-
пах забезпечення прав членів цих структур. Воно відійшло від монополізації 
колгоспів і передбачає можливість існування багатьох аграрних суб’єктів: при-
ватних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперати-
вів, аграрних акціонерних товариств, спілок селян-пайовиків, селянських (фер-
мерських) господарств, державних аграрних структур тощо. Це, звичайно, по-
зитивний фактор, оскільки він відображає багатоукладність аграрної економіки, 
підприємницькі та демократичні засади господарювання на селі. Характерною 
рисою сучасного аграрного законодавства є прийняття окремих законів, при-
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свячених певним конкретним аграрним суб’єктам. Так, було прийнято закони 
про колективне сільськогосподарське підприємство, про сільськогосподарську 
кооперацію, про селянське (фермерське) господарство. Добре, що це зроблено у 
формі законів. Але погано те, що в цих законах дуже мало говориться про са-
мих селян, людей, членів цих формувань. А це суперечить Конституції України, 
за якою сама людина, а не та структура, де вона працює, є найвищою соціаль-
ною цінністю. Наприклад, Закон України “Про сільськогосподарську коопера-
цію” від 17 липня 1997 р. має 38 статей, з них лише 5 присвячені членам коопе-
ративу. їх права повною мірою не зафіксовані. Є і прямо незаконні норми. На-
приклад, відповідно до от. 10 цього Закону України “Припинення трудової уча-
сті в діяльності виробничого кооперативу” означає автоматичне припинення і 
самого членства в кооперативі, що позбавляє членських кооперативних прав 
усіх пенсіонерів (участі в управлінні, користуванні послугами кооперативу, 
одержанні кооперативних виплат тощо). 

Слід із прикрістю констатувати, що права селян як надзвичайно важливої вер-
стви суспільства у нас і досі не лише не гарантовані, а й навіть спеціалізовано не 
закріплені у законодавстві. Між тим, в усьому світі селянство є тією детермінан-
тою, від якої залежить добробут суспільства. 

Отже, селяни і як члени суспільства, і як члени певних сільськогосподарських 
угруповань, тобто, як працівники повинні стати основними суб’єктами аграрних 
відносин, що повинно знайти відображення в сучасному аграрному законодавстві. 

Сучасні підручники земельного і аграрного права, як правило, не дають чітко-
го визначення предметів цих важливих галузей права, обмежуючись лише описом 
змісту різних груп відповідних правових відносин. Навіть один із кращих підруч-
ників аграрного права говорить у цьому аспекті лише про “аграрний комплекс зе-
мельних, майнових, трудових і організаційно-управлінських відносин, заснованих 
на приватній, державній, муніципальній власності, що утворюються в сфері сільсь-
когосподарської і пов’язаної з нею іншої діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств та їх об’єднань, а також діяльності селянських і особистих підсобних госпо-
дарств громадян”3. 

Визначення суб’єктів земельних та аграрних відносин у навчальній та на-
уковій літературі теж здебільшого ведеться з превалюванням юридичних осіб (різ-
ного роду підприємств та господарств), а не фізичних осіб. 

На підставі Указу Президента України від З грудня 1999 року “Про не-
відкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”4, 
по суті, завершився процес реорганізації колгоспів та інших колективних сільсько-
господарських підприємств у нові, переважно приватні та орендні господарства. 
Якщо відкинути способи та терміни цієї реорганізації, які мали бути іншими (де-
мократично-еволюційними), то слід сказати, що цей Указ є одним із перших нор-
мативно-правових актів, який багато уваги присвячує новим суб’єктам господарю-
вання на землі: селянам-власникам земельних та майнових паїв, селянським (фер-
мерським) господарствам, особистим підсобним господарствам громадян, а також 
новим справжнім сільськогосподарським кооперативам як неприбутковим органі-
заціям. І це є безумовним позитивом Указу (хоч краще, щоб це було зроблено на 
підставі Закону України). 

Проте економічна криза, важкий фінансовий стан селянства, незнання за-
конодавства, психологічна непідготовленість до нових умов ведення сільсько-
господарського виробництва, з однієї сторони, та зухвала “комерційна” актив-
ність багатьох нових “ринкових” ділків, далеких від сільського господарства, 
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часто призводить до фактичного грубого порушення ідей Указу, коли земельні, 
а іноді й майнові паї селян масово скуповуються за безцінь і без врахування 
цільового призначення земель, чим завдається шкода аграрному сектору. По-
ширеною є і практика неправильного оформлення (або взагалі неоформлення) 
орендних земельних відносин, невиплата орендних платежів. Все це вимагає 
негайного втручання законодавця з метою збереження від розбазарювання ос-
новного багатства України — земель сільськогосподарського призначення та 
охорони законних земельних прав селян. Не можна допустити виникнення но-
вих крупних поміщиків-латифундистів з армією безправно підпорядкованих їм 
селян-батраків внаслідок безконтрольних із боку держави, часто лише фактич-
них, а не юридично оформлених, угод із земельними паями селян. Адже саме 
вони у правовій ринковоорієнтованій державі повинні стати повноправними 
господарями на землі. 

Новий етап земельної та аграрної реформ повинен бути спрямований на 
охорону селян-власників земель та інших аграрних суб’єктів, на створення їм 
реальних умов продуктивного самостійного господарювання та зайняття під-
приємницькою діяльністю. Окрім іншого, це означає потребу роздержавлення 
промислового сектора АПК та створення системи обслуговуючих сільськогос-
подарських кооперативів, а також кредитних та земельних банків (які б мали 
пільговий статус). 

Об’єктивна специфіка як суб’єктів земельних та аграрних відносин, так і 
самого сільськогосподарського виробництва, унікальні особливості земель 
сільськогосподарського призначення як об’єкта цих відносин — все це повинно 
бути враховано в нормах нового Земельного кодексу України. При цьому, знову 
ж таки, вихідною повинна бути доктрина пріоритетності прав громадянина у 
цих відносинах. Між тим проект кодексу, представлений Кабінетом Міністрів 
України 24 травня 2000 р. далеко не повною мірою враховує радикальну зміну 
координат сучасного земельного законодавства. Це, зокрема, позначається на 
визначенні принципів земельного законодавства (ст. 3); системі кодексу; так, 
регламентація земельних відносин починається не з визначення їх суб’єктів, а з 
характеристики землі як їх об’єкта (ст. 4, 9, 10, 11 тощо); по суті, відсутнє ви-
значення системи земельних прав та обов’язків суб’єктів земельних відносин; 
гарантій їх прав тощо. 

Потребує істотної зміни визначення і самого поняття “землі сільськогос-
подарського призначення” (ст. 30). Потрібне закріплення пріоритетності їх право-
вого режиму, більш глибоке врахування конституційних засад щодо особливої 
цінності цих земель та забезпечення їх охороною держави. 

Отже, слід мати на увазі, що система і структура земельного та аграрного 
права за умов переходу до демократичних ринкових відносин зазнають істотних 
змін і набувають якісно нового законодавчого змісту в процесі побудови правої 
держави. 

 
1. Земельное право. – М., 1971. – С. 39. 2. Сельскохозяйственное право: Учебник. – М., 

1985. – С. 30.3. Аграрное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н. проф. Г.Е. Быстров, д.ю.н., 
проф. М.И. Козырь. – М., 1996. - С. 7.4. Урядовий кур’єр. – 1999. — 8 грудня. – № 230. 
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ПРОБЛЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ СЕЛЯНСТВА УКРАЇНИ1 
Н. І. Титова 

В усьому світі селянство є тією структурною детермінантою, від якої залежить 
добробут суспільства. Це пояснюється, насамперед, тим, що саме воно своєю пра-
цею забезпечує його життєдіяльність, а більшість галузей економіки — сировиною. 
На відміну від продукції багатьох галузей народного господарства, жодне суспіль-
ство не може обійтися без продукції сільського господарства. У свою чергу, це 
зумовлено міжнародно визнаним «всеосяжним принципом» (соmprehensive  
ргіnсірlе), суть якого полягає у тому, що сільськогосподарські землі є унікальною 
економічною, бізнесовою, екологічною та соціально-національною цінністю. Зро-
зуміло, що люди, які працюють на тих землях та виконують такі глобально важливі 
соціально-економічні функції, повинні користуватися високою суспільною пова-
гою, мати стабільну державну підтримку та непорушні правові гарантії свого нор-
мального життя та успішної праці. 

Історичний досвід США свідчить, що зазначені фактори відкрили шлях до соці-
ально-економічного зміцнення селянства країни, а через це і до її промислового зро-
стання2. Фермери США протягом майже двох віків «...служили знаряддям вирішен-
ня економічних і політичних проблем країни, а феноменальні успіхи американських 
фермерів задавали тон розвитку промисловості, закріпивши в нації віру в себе і пра-
гнення до досягнення нових висот»3. До того ж селянство у США, як і в інших краї-
нах світу, завжди було носієм національних традицій та добропорядних звичаїв. 

З міжнародно визнаною соціально-економічною місією селянства пов’язано, 
зокрема, і виникнення спеціальної багатопрофільної науки «селянствознавсто», 
засновником якої вважається професор Манчестерського університету (Велико-
британія) Теодор Шанін. Нещодавно його хрестоматія була видана і російською 
мовою4. І добре було би мати її й українською мовою. 

Президент України Л. Д. Кучма у зверненні до селянства та всього українсько-
го народу високо оцінив роль та покликання селян, зазначивши, що «саме україн-
ський селянин уособлює підвалини політичної та економічної стабільності держа-
ви, саме його працелюбність, терпимість і життєва мудрість цементують наше сус-
пільствознавство»5^ Україна є потенційним лідером у світовому співтоваристві з 
виробництва найважливішої продукції сільського господарства: зерна, цукру, олії, 
м’яса, молока, продуктів їх переробки. Землі сільськогосподарського призначення 
є головним природним багатством країни. Отже, селянство України має базові 
можливості для того, щоб бути привілейованою верствою суспільства, яка забезпе-
чує економічну незалежність держави. Насправді ж воно залишається і зараз, як і 
раніше, найменш юридично захищеним. У чому це, зокрема, проявляється? 

Держава належним чином не враховує, що сільське господарство - специфічна 
галузь господарювання: воно є об’єктивно консервативним щодо оперативності 
реагування на радикальні соціально-економічні перетворення внаслідок тривалості 

––––––––– 
1 Права людини і громадянина: проблеми реалізації в Україні: праці Львівської лабораторії прав 

людини Академії правових наук України / Редкол.: П.М. Рабінович (голов. Ред.) та ін. – К.: Ін Юре, 
1998. (Серія І. Дослідження і реферати).– с. 61-66.  

2 Рааriberg, Dоп. Aтеrісап Farm Роlісу. — N. Y., 1984. — Р. 9. 
3 Воробйов Е. Ще раз про фермерство//Сільський журнал, 1994.— № 1. 
4 Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире: Пер. с англ. Москва, 1992. 
5 Голос України.— 1995, 13 липня. 
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виробничих циклів1; воно органічно залежне від природно-кліматичних факторів; 
землеробство - єдиний вид людської діяльності, який об’єктивно зумовлений при-
родними умовами, а тому є зоною найбільшого природного ризику. Тому сільське 
господарство навіть у високорозвинених країнах світу є дотаційним з боку держа-
ви. У США, наприклад, постійно діють понад десять спеціальних державних про-
грам підтримки фермерів, існує різного роду їх пільгове кредитування, активно діє 
система їх сервісного обслуговування тощо. Усе це є реальним забезпеченням з 
боку держави принципу пріоритетності сільського господарства стосовно інших 
сфер людської діяльності. Справедливо зауважити, що в Україні прийнято спеціа-
льний закон «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового 
комплексу в народному господарстві»», який діє в редакції від 15 травня 1992 р.2  
Проте, по-перше, цей закон здебільшого присвячений конкретним питанням розви-
тку АПК. А по-друге, він майже не виконується, за що ніхто не несе жодної відпо-
відальності. Останнє, окрім іншого, є свідченням того, що у нас навіть конкретні 
норми можуть перство - ритись на фактично абстрактні, а отже, бути позбавлені 
гарантій їх здійснення. 

Видається, що принцип пріоритетності сільського господарства, як галузі госпо-
дарювання, повинен бути закріплений як глобальний на конституційному рівні. Він 
означатиме, насамперед, гарантування прав селянства як товаровиробників. Його 
розкриттю та спеціалізації повинно прислужитися аграрне законодавство України. 

Аграрне та інше галузеве законодавство, реалізуючи цей конституційний 
принцип, повинно враховувати принаймні два фактори: 

а) сільськогосподарська (аграрна) праця має істотні особливості, яких не має 
жодний інший вид праці3; 

б) охорона земель сільськогосподарського призначення (які є основним і неза-
мінним засобом виробництва) є не локальною, а загальнонародною справою, оскі-
льки з цим пов’язане забезпечення інтересів не лише безпосередніх виробників 
(селянства), а всього суспільства. 

Ось чому держава, з одного боку, повинна всіляко стимулювати працю селя-
нина, враховувати її складність і виробничу ризикованість, а з іншого — брати на 
себе основний тягар витрат на охорону земель сільськогосподарського призначен-
ня та на їх покращання. 

Аграрне законодавство України традиційно розвивається за, так би мовити, пост-
суб’єктним принципом. Ми вже маємо закони про колективне сільськогосподарське 
підприємство, про сільськогосподарську кооперацію, про селянське (фермерське) гос-
подарство. Головна увага в них присвячена правовому становищу цих суб’єктів як 
юридичних осіб. Значно менше уваги в них приділяється правам селян-працівників і 
ще менше - гарантіям цих прав. Між тим, у цих важливих законодавчих актах насам-
перед мала би бути викладена спеціалізація тих прав і свобод людини та громадянина, 
які закріплено у Конституції України, стосовно селян та з урахуванням статусу тих 
організаційно-правових структур, в які селяни добровільно об’єдналися. 

Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 
лютого 1992 р.1 взагалі не має розділу про права членів колективних сільськогос-
подарських підприємств та про їх гарантії. 

––––––––– 
1 Саблук П. Агропромисловий комплекс: проблеми розвитку//Урядовий кур’єр, 1995. 19 грудня. 
2 Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 32. 
3 Детальніше див.: Титова Н.И. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты).— 

Львов, 1989.— С. 95-127. 
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Нещодавно прийнятий Закон України «Про сільськогосподарську коопера-
цію»2 присвятив лише одну статтю (ст. 11) правам і обов’язкам членів кооперати-
ву, а власне права їх відображено лише в одному пункті цієй статті. У ньому зафік-
совано права на участь в управлінні справами кооперативу, на користування його 
послугами, одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай. Цей закон 
чомусь зовсім зігнорував право членів сільськогосподарських кооперативів на від-
починок, на одержання роботи в кооперативі, на розпорядження доходами коопе-
ративу, на культурно-побутове обслуговування, інформацію, житло, охорону здо-
ров’я тощо. По суті це є невиконання конституційних правомочностей щодо прав 
громадян, які нині значно розширено. Можна вважати, що це певною мірою є й 
невиконанням вимог Міжнародного кооперативного альянсу. 

Можна було б виправдати зазначене положення тим, що йдеться про спеціаль-
ний закон, який визначає лише спеціальні — кооперативні — права членів сільсь-
когосподарських кооперативів, а рештою прав (закріплених у Конституції) вони 
користуються як громадяни України. Проте це виправдання є лише частковим. 
Адже йдеться, зокрема, про такі істотні права, як право на працю та відпочинок. І 
саме зважаючи на істотні особливості сільськогосподарської праці (сезонний хара-
ктер, залежність від природних факторів, тривалості виробничих циклів тощо), ці 
конституційні права обов’язково повинні бути спеціалізовані стосовно до умов 
кооперативної праці та її аграрної специфіки. 

Закон «Про селянське (фермерське) господарство», який діє в редакції від 22 
червня 1993р.3, досить нечітко і непослідовно розмежовує права членів такого 
господарства, його голови і самого господарства в частині земельних і майнових 
правовідносин. 

Істотної аграрно-правової спеціалізації потребують права селян як підприєм-
ців. Оскільки фермерські відносини створюють найбільш характерні можливості 
підприємницької діяльності, то це, насамперед, слід зробити щодо тих селян, які 
ведуть саме фермерську діяльність. Слід погодитись з В.В. Устюковою, що «більш 
чітке закріплення правового статусу селянського (фермерського) господарства як 
особливої форми сімейної підприємницької діяльності, визначення прав та 
обов’язків його членів буде сприяти розвитку цієї форми господарювання та її 
більш активній участі в ринкових відносинах»4. 

Навіть короткий аналіз зазначених трьох важливих аграрних законів показує, 
наскільки неповно, значною мірою недосконало врегульовано права селян як 
суб’єктів земельних, трудових, майнових, підприємницьких та інших відносин. Це, 
звичайно, не сприяє реальному і повному забезпеченню їх конституційних прав на 
сучасному рівні. 

Гарантованість прав може мати місце лише тоді, коли вони чітко і повно зафіксо-
вані в законодавстві, а їх реалізація знаходиться під державним захистом. Що ж до 
селянства, то до цих загальних факторів гарантованості долучаються ще й додаткові, 
які пов’язані із тим, що воно було і залишається найменш юридично освіченою час - 
тиною суспільства та до того ж відзначається значним негативно-пасивним ставленням 
до можливості судового захисту своїх законних прав та інтересів. 

                                                                                                                               
1 Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 20. 
2 Голос України.— 1997, 13 серпня. 
3 Відомості Верховної Ради України. — 1993. - № 32. 
4 О субъектах предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве (материалы «Круглого 

стола») // Государство и право, 1997, № 4.— С.27. 
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Отже, існує нагальна потреба в удосконаленні, а також у спрощенні законодав-
ства щодо прав селянства, їх гарантій, а також судової процедури захисту цих прав. 

З огляду на перше із зазначених завдань, на наш погляд, було би доцільно прий-
няти «Основи аграрного законодавства України». Це був би базовий нормативно-
правовий акт, який враховував би істотні і неповторні особливості сільського госпо-
дарства, які однаковою мірою проявляють себе в усіх різноманітних організаційно-
правових аграрних структурах. У цих «Основах» належало б визначити загальні 
положення та принципи аграрної політики України в умовах ринкової економіки. 

Головна увага в них повинна бути присвячена праву селян (а певною мірою й 
інших громадян) на створення і на участь у функціонуванні різноманітних аграрних 
структур: колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських 
кооперативів, аграрних акціонерних товариств, селянських (фермерських) госпо-
дарств, індивідуальних аграрних формувань, особистих підсобних господарств гро-
мадян, сімейних сільськогосподарських підприємств, приватних аграрних підпри-
ємств, державних спільних агропромислових та інших формувань. В «Основах» слід 
визначити головну сутність кожного з них та вихідні засади їх створення. 

У цьому провідному нормативно-правовому акті треба також зафіксувати мо-
жливість об’єднання зусиль селян (та інших громадян, а також юридичних осіб) у 
виробничій, фінансовій, матеріально-технічній, комерційній та в інших сферах 
суспільного життя й створення з цією метою найрізноманітніших об’єднань: асоці-
ацій, кооперативів фермерів, орендних кооперативів, машинно-тракторних станцій, 
селянських банків та ін. 

«Основи» могли би стати кодифікаційним нормативним актом узагальнюючо-
го характеру, що, крім іншого, полегшило б рядовому селянинові розуміння засад 
аграрного законодавства України. Для цього в них у простій формі повинні бути 
також схарактеризовані форми власності у сільському господарстві, право земле-
використання щодо земель сільськогосподарського призначення, основні засади 
трудової та господарської діяльності, а також державної підтримки та захисту се-
лян. «Основи» могли би закріпити і вихідні положення щодо зовнішніх економіч-
них та фінансових зв’язків суб’єктів аграрної діяльності. 

Гарантованість прав селянства (а зрештою, й не тільки їх) знаходиться у пря-
мій залежності від економічного, фінансового, соціально-культурного стану суспі-
льства. Тому надзвичайного значення набуває зараз проблема виведення селянства 
із суб’єктів загального податкового та кредитного законодавства та встановлення 
для них єдиного й одного податку - земельного, а також державного пільгового 
кредитування. Це цілком виправдовується унікальною специфікою сільського гос-
подарства як сфери «особливого природного ризику» і, водночас, житгєзабезпечу-
вального фактора для всього суспільства. Це означало б справді державний підхід 
до аграрного сектора, реальне визнання його пріоритетного характеру. 

У зв’язку з тим, що, як доводить аналіз практики, основними спорами у сіль-
ській місцевості зараз стали спори земельні, а загальні суди переобтяжені різними 
категоріями інших складних справ, було б доцільним створити спеціальні - земель-
ні - суди (вони існують у багатьох країнах світу). 

Саме селяни, а не ті організаційно-правові структури, в яких вони працюють, 
повинні стати головними суб’єктами аграрних відносин. Це може бути реалізовано 
як через прийняття нових законодавчих актів, які б надали їм можливість запрова-
джувати різноманітні форми індивідуального господарювання, так і через змістов-
ну переорієнтацію забезпечення їх прав у складі різних аграрних підприємств та 
інших господарюючих суб’єктів (про що вже йшлося вище). 
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Нарешті, слід підкреслити необхідність запровадження загальносуспільного 
сприйняття селян, котрі важко працюють на землі, як людей, що заслуговують на 
загальну повагу ще й як носії народних традицій, високої громадянської моралі та 
свідомості. 

Аграрний потенціал України на світовому ринку, відродження її як хлібниці Єв-
ропи дадуть українській промисловості можливість відновитись на твердій економі-
чній основі. Це можливе лише за умов, коли головна постать аграрного виробництва 
— селянин буде забезпечений системою реальних, гарантованих державою прав. 
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