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Козловський A.A., докторант, 
Чернівецький державний 
університет ім.Ю.Федьковича

ПІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ПРАВА

Право виникає тоді, коли усвідомлюється необхідність визначеної 
форми поведінки, а відмирає - коли стає очевидним неефективність 
прийнятих раніше форм як обов’язкових. Очевидно, що в обох випадках 
і генезис, і відмирання права зумовлюються інтенсивними 
гносеологічними процесами, які свідчать про сутністну детермінованість 
права пізнанням. Але пізнання є також формою існування права. Тобто 
не тільки поява і ліквідація, а й функціонування права забезпечується 
гносеологічною інтенсивністю. Так, правова норма, виступаюча 
пізнавальним результатом, в той же час служить критерієм оцінки 
соц іал ізованої поведінки суб’єкта, знаряддям оціню вання її 
правомірності чи неправомірності і таким чином реалізує себе тільки в 
динаміці пізнавально-оціночної активності застосування права. Цій 
стадії передує ще етап сприйняття правової норми її адресатом, 
реціпієнтом. Він може не знати про її існування, не цікавитись або 
бути незацікавленим в ній, а знаючи її зміст - невірно зрозуміти його, 
вірно зрозумівши - не сприйняти норму як свою норму, не виконувати 
її або виконувати невміло, неадекватно до ідеї законодавця і реальної 
динаміки соціальних відносин. Реціпієнт, таким чином, щоб бути 
релевантним суб’єктом права, повинен бути перш за все гносеологічним 
суб’єктом. Але гносеологічним суб’єктом повинен бути і законодавець, 
навіть в більшій мірі, ніж реціпієнт. Законодавець не тільки виявляє і 
легалізує сформовані в суспільстві позитивні правовідносини, він сам, 
виходячи з нагальних потреб суспільства, активно формує їх, оцінюючи 
певні існуючі відносини як недосконалі і задаючи належну форму 
поведінки як умову їх перетворення. Оцінка законодавцем вказаних 
суспільних відносин може бути помилковою, суб’єктивною, а при 
істинності її може бути невірно сформульована в законі. Важко 
забезпечити гарантію адекватності оцінки наявних правовідносин 
законодавцем, виступаючим чи то в особі окремого суб’єкту, чи цілим 
суспільством як суб’єктом правотворчості. Проблему може вирішувати 
тільки гносеологічно обгрунтований і методологічно регламентований 
сам процес Пізнання, оскільки всі проблеми, окреслені вище, носять 
чисто пізнавальний в своїй основі характер. Пізнання пронизує всі 
елементи процесів правоутворення, правотворчості і правореалізації, 
ск ладає  саму їх сутність. П раво може виникати, існувати, 
реалізовуватись тільки у формі пізнання. Відсутність або свідома 
стагнація пізнавальних процесів в праві автоматично веде до
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неправових рішень і гносеологічно зумовленого безправ’я. Таким 
чином, пізнання складає найглибиннішу характеристику права. Є 
пізнання - є право, немає пізнання - немає й права. Право без пізнання 
переростає в безправ’я. Тотальна гносеологічна зумовленість правових 
процесів неминуче призводить до висновку, що ПРАВО Є ПІЗНАННЯ, 
і зрозуміти його можна тільки виявивши, яким чином воно пізнає і що 
таке пізнання права взагалі. Наукою, яка вирішує проблему, яким 
чином право пізнає, є гносеологія права. Гносеологія права свідомо 
використовує абсолютизації, знаючи, що вони є найеврістичнішим 
засобом пізнання і тому починає дослідження з свого основного 
результату, висновку, який одночасно виступає і головною тезою, яка 
ще повинна бути доведена самим дослідженням. Ця теза, висновок, 
принцип, ідея, закон і ціль є право як пізнання.

Право є пізнання. Пізнання є сама сутність права. При такому 
баченні проблеми ми отримуємо дещо інший, незвичний предмет 
дослідження. В ідбувається своєрідне геш тальт-переключення 
гносеологічної установки, внаслідок якої ми маємо теж саме і в той же 
час щось зовсім інше, новий предмет і нові перспективи. Ціллю 
дослідження тут вже не виступають методи пізнання права або 
правового пізнання, що є предметом методології права - розділу 
загальної теорії права, який певним чином намагався компенсувати 
нерозвинутість або взагалі відсутність гносеології права1 . Чи можна 
досліджувати методи пізнання права, коли не відомо, що складає саму 
субстанцію права, що явля собою право-саме-по-собі. В той же час в 
методології приймається принцип взаємозалежності предмету і методу 
його пізнання. Саме тому в якості правових тут подаються 
найрізноманітніші методи інших наук, а право як “результат” 
дослідницького використання вказаних методів виступає у вигляді 
різних концепцій права, що мають неоднаковий, інколи протилежний 
гносеологічний зміст і значення. Тобто ні методи тут не є зумовлені 
цілісним предметом, ні право тут не виступає єдиним результатом 
використаних методів.

Гносеологія права проблему методу вирішує принципово іншим 
чином. Метод £ ній випливає із природи самого права. Метод є 
гносеологічне породження апріорно прийнятої сутності права, право 
є гносеологічний результат використаного методу. Його еврістичність 
та ефективність виступає основним критерієм істинності і вірності 
прийнятого постулата права. Право є пізнання, і коли чергове заявления 
його нової природи разом з випливаючим з неї новим методом нічого 
не додають нам до того, що ми вже знали про право, то це елементарно 
свідчить про гносеологічну безсилість або хибність прийнятих 
установок. Феноменологія Гуссерля задала нове розуміння цілей 
філософії і предмету пізнання, одночасно був сформульований новий
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метод. В утвореній гносеологічній конструкції звичайно були певні 
недоробки і суперечності (що відмічалось багаточисельними 
критиками), однак її еврістична сила перевершила всі сподівання. 
Феноменологія дала поштовх до виникнення цілої низки теоретико- 
пізнавальних і філософських напрямків, в тому числі феноменологічної 
філософії права2. Розгортання феноменологічних досліджень постійно 
уточнювало природу свого гносеологічного об’єкту, “чистої свідомосі”, 
одночасно "ефективізувало” прийнятий метод. За аналогією повинно 
розмикатись гносеологічне коло “право - метод” і в пізнавально- 
правових дослідженнях. Критерієм осмисленості подібних пошукових 
процедур є г н о с е о л о г і ч н а  і н т е н с и в н і с т ь  м е т о д у ,  
що проявляється в його еврістичній результативності. Загальний 
характер останньої конкретизується як в досягненнях аналізу різних 
типів зовнішньої реалізації права, в уточненні і конкретизації 
внутріш ньої природи права , так  і в самовдосконаленні і 
самоідентифікації методу самого по собі, істотно посилюючих його 
гносеологічну перспективність.

Хоча запропонована схема гносеологічного розмикання кола 
“право - метод” і нагадує відомий гіпотетико-дедуктивний метод 
дослідження, вона далеко не тотожна йому, а в певній мірі навіть 
протилежна3. Це стає очевидним, коли зосередити свою увагу на смислі 
реалізації вказаного методу. Сам по собі гіпотетико-дедуктивний метод 
ніяк не виражає пізнавального об’єкту, до якого він застосовується, це 
чисто формальне знаряддя дослідження, що не зумовлюється його 
змістом. М етод права це завжди ф ормально-змістовний, 
смислонаповнений метод, і його смисл випливає зі смислу самого права. 
Гіїютетико-дедукшвний метод є “голе” знаряддя праці дослідника, 
яке може бути ним застосоване чи не застосоване. Метод права не 
може не застосовуватись в праві, причому як в-процесі пізнання, так і 
в процесі реалізації права. Гіпотетико-дедуктивний метод є породження 
розвитку емпіричних наук, хоча і має форму логічної схеми. Право є 
принципово ідеальне явище і його метод характеризується такою ж 
ідеальною, “ейдетичною” природою, хоча й реалізуються вони в 
емпіричному світі, об’єктивованому світі матеріальних відносин.

Смисл, сутність і значення права як пізнавального процесу 
розкриваються у розв’язанні одного з основних питань гносеології права 
- що пізнається в праві? Адже те, що пізнається в праві, кінець-кінцем і 
складає саме право, і навпаки, як розуміється право, те і пізнається в 
праві. Таким чином, відповідь на вказане питання визначає сутність 
праворозуміння.

Коли вважається, що основне завдання права встановити 
справедливість в суспільстві, то воно саме вже розуміється як 
справедливість і тоді цікавить лише одне питання - що с право як 
справедливість? Природа останньої стає основним питанням правового 
пізнання, а отримані відповіді реалізуються в соціальній практиці. Якщо 
поступово усвідомлюється, що справедливість є рівність всіх перед 
законом, то в суспільстві встановлюється формальне право, як заперечення
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станового права. Коли з часом виявляється, що і формальне право 
недостатньо забезпечує справедливість, ставиться питання про соціальне 
право, як більш повно виражаюче розуміння права як справедливості4. 
Те ж саме стосується й інших розумінь права, права ж  свободи, жрівносгі, 
ж  волі до влада, ж  норми, ж  регулятивності і т.п.

Право завжди пізнаегься ж  те, що вважається правом. І коли не 
задовільняють отримані результати, тоді приймається інша природа 
права. Пізнається нове право і право реалізується як новий тип пізнання. 
Звідси видно, ж е принципове значення має відповідь на питання про 
предмет пізнання в праві. Однак саме це питання, ще до остаточної 
відповіді на нього, в свою чергу, породжує цілу низку питань, без яких 
утворена гносеологічна ситуація вряд чи зможе прояснитися.

По-перше, ж у  б ми характеристику, властивість, природу права не 
обирали за основну, фундаментальну, де гарантія, що вибір зроблено 
вірний? Чому ми вважаємо, що право є саме справедливість, а не норма, 
не свобода, не воля, не регулятивність? Або навпаки - чому саме норма 
прийнята за таку основу (ж  в нормативізмі), а не свобода і т.д. Можна 
сказати, що всі ці характеристики права пов’язані між собою і всі вони 
виражають право. Але це означає нічого визначеного не сказати. Коли 
право є і те, і те, то воно ні те і не ішпе, воно все і ніщо одночасно, щось 
загальне, ж е не вказує ж  його конкретно використати. Потрібно зробити 
вибір. Саме право це завжди вибір. Вибір між правом і не правом. Так, 
відповідаючи на питання, що пізнається в праві, ми завжди робимо вибір 
певної природи права. А оскільки ми не маємо гарантії правильно 
зробленого вибору, то неминуче постає гносеологічне питання, а я к  
робиться вибір взагалі, ж  робиться правильний вибір в подібних 
сиіуаціях? Адже нам потрібне не просто право, нам потрібне і с т и н н е  
право, тільки таке право може нас задовільнити і тільки таке право ми 
зможемо ефективно реалізовувати, воно є наша ціль та одночасно це і 
його внутрішня ціль саморозвитку - бути істинним правом.

По-друге, характер вибору завжди залежить від суб’єкту вибору. Яке 
право вибирається в значній мірі визначається тим, х то  його вибирає. 
Сильний обирає право сили, слабкий - право справедливості і рівності, 
ж е стає його захистом, творець обирає право свобода, а посередність - 
те право, ж е  йому нав’язують. Вибір зумовлюється тим, хто ми є. “Який 
ги - така й твоя філософія”, - зауважував Фіхте. Які ми, таке й наше право. 
В цьому відношенні не можна говорити про існування одного 
гносеологічного типу права в суспільстві. Більш єдине на соціальному 
рівні, право на індивідуальному рівні перетворюється в плюралістичне 
право. Хоча останнє і залежить від загально прийнятого в суспільстві 
права, зумовлюється і контролюється ним, але повністю ним не 
вичерпується. Інд ивідуум, як рівноправний правовий партнер суспільства, 
також виступає джерелом права, формує собі своє право, намагаючись 
максимально дотримуватись його. Більше того, суб’єкт не може не 
формувати свого права, ж  реакцію на право соціальне. Право суб’єкта і 
є право соціальне, але трансформоване суб’єктивністю реціпієнта. Навіть 
в процесі судочинства реалізується не чисте право держави, а таке, яким
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його розуміє і як до нього відноситься суддя, тобто в певній степені вже 
зумовлене особистісними та професійними якостями судді. Більш 
різноманітними типами і формами правоутворення характеризується на 
рівні повсякденного життя і діяльності людини, не так тісно пов’язаної з 
тими чи іншими державними закладами. “Право зароджується не перед 
правовими установами”, - любив підкреслювати Є.Ерліх, маючи на увазі 
основну ідею своєї концепції “живого права”, згідно з якою право є 
породження життя, а не держави. Дійсно, людина перш за все знаходиться 
у певних відносинах з іншими людьми і тільки через них, опосередковано 
- з державою. Вступаючи в суспільство, тобто у відносини з іншими 
індивідами, людина наштовхується на цілу стихію “повсякденного 
людського права”, на “егоїстичне право” окремих людей, установ і 
організацій. Поступово виявляється, що окрім офіційних 
загальноприйнятих правил кожна людина має ще свої маленькі “правила 
гри”, ще своє маленьке “право”, яке інколи може істотно деформовувати 
процес реалізації офіційних норм чи, навпаки, позитивно доповнювати 
його. Так чи інакше, повсякденне людське право складає первинну стихію 
права, стихію “егоїстичних прав”, як результат вибору “свого права” 
конкретними індивідами. На рівні офіційних державних осіб та ж ситуація: 
право держави, проходячи через свідомість службовця і стаючи його 
правосвідомістю, не може не відчути вплив особливостей самої його 
свідомості. Механізм формування індивідуального, “егоїстичного права” 
принципово однаковий чи то на рівні державних осіб, чи то на рівні 
“маленької людини”. Офіційне право виступає тільки точкою відхилення, 
певним середнім рівнем права відносно коливань реального права, 
реальної стихії індивідуальних правових воль, індивідуальних 
“егоїстичних прав”, які в процесі свого функціонування формують цілу 
ієрархію написаного права суспільства, ієрархію мовчазно прийнятих 
“правил гри” різного типу соціальних утворень. Починаючи від моїх 
власних, індивідуальних “правил гри”, які я нав’язую іншим в 
найближчому оточенні (в сім’ї, в колі друзів), “правил гри”, пов’язаних з 
професією і до неписаних правил різного типу державних установ і 
держави в цілому5 - всюди йде вибір права, зумовлений особливостями і 
характером суб’єкту вибору. І не відомо, про що більше говорить вибране 
право, про саме право, чи про того, хто його вибирав. Нація теж вибирає 
право і утворюється національно-правова система6. Таким чином, 
від повідь на питння, як ми вибираємо право і що ми в ньому пізнаємо в 
значній степені залежить від відповіді на питання хто вибирає і хто пізнає. 
Кант, неокантіанці, феноменологія і соціологія права звичайно у 
розв’язанні цих проблем виходять з різних навіть протилежних 
гносеологічних позицій, але ясно й те, що не можливо сформувати 
адекватне уявлення про право, уникнувши питаня суб’єкту вибору права.

І, нарешті, третій аспект проблеми вибору права пов’язаний з часом 
і конкретним^умовами цього вибору. “Хто?” і “як?” .роз’яснюють 
ситуацію лише відносно конкретних умов і конкретного часу. Інші умови 
і час дають інше право. До того ж вони можуть змінити суб’єкта, “хто?” 
вибору, і сам характер, “як?” вибору. Історія права є історія різного права,



ірізнісгьця, звичайно, конкретно-історична за своєю основою. Але історія 
права є також літопис історичних шляхів абсолютного права. Тобто право 
не тільки історично-релятивне, воно також історично-абсолютне. На 
кожному етапі розвитку воно зберігає певні риси своєї субстанційної, 
незмінної природи. Тому можлива була рецепція римського права, тому 
можливе міжнародне право і право взагалі, як рівнодіюча субстанція 
різноманітних “егоїстичних прав”.

Пов’язана з питанням “що пізнається в праві?” проблема вибору 
права, конкретизована в проблемах суб’єкту, характеру і умов цього 
вибору, привела нас до істотного уточнення самого вихідного питання. 
Маючи на увазі, що правовий суб’єкт і історичний характер його 
правування зумовлюють релятивний аспект права і в той же час 
незаперечним є факт субстанційності права, зумовлений однотипною 
психо-фізичною структурою людини, універсальним характером 
соціальних констант і пізнавальної діяльності, вихідне питання більш 
конкретніше буде сформульоване таким чином: “Що абсолютне і що 
релятивне пізнається в праві?”. Перша частина цього питання завжди 
була предметом основної уваги теорії природного права і близьких до 
неї напрямків філософії права, друга - історичної школи права, соціології 
права, школи відродженого природного права та інших релятивістського 
толку концепцій.

Абсолютне в праві складає предмет онтології права, відносне - 
предмет гносеології права. Гносеологія вивчає яким чином когнітивні, 
національно-психологічні, соціально-історичні коефіцієнти права 
трансформують абсолютне право і задають право реальне. Три 
сформульовашії питання вибору права якраз і виражають гносеологічний 
зміст вказаних коефіїцєніів трансформації: хто вибирає? - це питання 
національної і психофізичної онтології суб’єкта вибору; як вибирає? - 
питання когнітивних здібностей і діяльності суб’єкта вибору; коли 
вибирає? - питання соціально-історичної зумовленості реального права. 
Дія вказаних “констант” права потребує спеціального розгляду. Зараз 
же стає очевидним, що неможливо уникнути й проблеми взаємозв’язку і 
взаємозумовленості онтології і гносеології права.

Питання “що пізнається в праві?” відноситься до того типу питань, 
в яких іманентно міститься і певна відповідь на них. Основна проблема 
тут полягає у формулюванні самого питання, а відповідь вже виступає як 
його ексшокація. В даному випадку мова йде про щось пізнаване в праві, 
про право, яке пізнається, яке зв’язане з процесом пізнання. У всіх 
варіантах цього питання ми так чи інакше маємо справу з пізнанням. 
Будь-які питання про право є питання про пізнання права. Кінець-юнцем 
право саме виступає як пізнання, стає пізнанням. Це означає, що воно 
народжується як результат іїггенсивних процесів пізнання, функціонує у 
формі пізнавального процесу і відмирає теж як результат пізнавальних 
процесів. Право існує як пізнання, тому і пізнається в праві саме право як 
пізнання. Пізнання в праві і є саме право. Не пізнаване право стає мертвим 
правом і тому неправом. Мертве не може були джерелом справедливості. 
Справедливість завжди жива і конкретна. Коли суб’єкт правозастосування
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не бажає вникнути в правову ситуацію як в свою ситуацію, оскільки це 
вимагає інтелектуальної напруги, коли він не бажає признати що 
підібрана ним норма не адекватно враховує, особливості ситуації і скоріше 
ситуація підганяється під норму, а не норма під сит уацію, що теж вимагає 
аналітичної роботи, хоча легщеїї уникнути лицемірною і багатозначною 
заявою, що “закон є закон”, тоді право ніколи не дасть реального 
розв’язання спору про право. Право це завжди інтелектуальна напруга, 
максимальна духовна концентрація всіх учасників правової ситуації. 
Ступінь інтелектуальної напруги і духовної концентрації є показником 
ступеня наявності права взагалі і в конкретній ситуації в особливості. 
Тільки право як духовна концентрація може забезпечити адекватне, 
справедливе вирішення спору про право. Право є дух і інтелект. Право є 
концентрація духу і інтелектуальна напруга. Деїхнемає, де діють інтереси, 
хитрість, сила, лицемірство і демагогія там немає права. Хитрість і 
забезпечення власних інтересів, скажуть, теж вимагають інтелектуальної 
напруги. Але забувають, що все це форми бездуховної інтелектуальної 
роботи і тому вони не можуть бути правовими. Право є дух і його 
предметом може бути тільки люд ина як духовна цінність, як самоцінність. 
Сила і інтереси розглядають людину як засіб і тому вони не є право. Право 
не ігнорує суперечки між цілями самореалізації людини і людиною як 
ціллю: щоб стати ціллю - інших треба використати як засіб, зробивши 
інших ціллю - сам стаєш їх засобом. Але саме тому право не може дати 
адекватних статичних стандартів розв’язання динамічних ситуацій, 
породжуваних вказаною суперечливістю. Воно може розв’язати ситуацію 
лише як результат складного, напруженого пізнавального процесу, ж  
результат духовної концентрації і інтелектуальної напруги, ціллю яких є 
досягнення екзистенціальної істини - умови, критерія і способу 
справедливого розв’язання ситуації. Тому аутентичне право може існувати 
тільки у формі пізнання, пізнання ж виступає найрелевантнішою формою 
існування права.
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА

Право приймається суспільством в тій мірі, в якій воно забезпечує 
справедливість. Справедливість же воно забезпечує настільки, наскільки 
йому відкрита істина, наскільки воно пізнавальне і пізнаване, наскільки 
воно є пізнання. Кінечна ціль правового пізнання - забезпечити умови 
для максимальної творчої самореалізації людини, реалізації її екзистенції. 
Однак влаштування і самозабезпечення в суспільстві в усі часи 
переважали над самореалізацією, ототожнювались з нею. Стало 
звичайним явищем, коли процеси самозабезпечення в суспільстві, як 
правило, здійснюються у формі тотальної зради екзистенції, що зумовлює 
неправову природу самих цих процесів. Зрада екзистенції породжує 
незадоволеність собою і ненависть до інших, породжує неправо або 
правове ніщо. Суспільство настільки правове, наскільки воно 
екзистенціальне. Але екзистенціальність не є щось однозначне і 
прямолінійне. Екзистенціальність є свобода, але свобода, яка дається 
через гносеологічну напругу, через трансцендування, як вихід за межі 
самого себе в духовнопізнавальшй інтенсивності. Екзистенціальність є 
творче народження. Народження завжди пов’язане з муками, з напругою. 
Саме тому людина запобігає екзистенціальності, боїться її. Е.Фромм у 
“Втечі від волі” чудово розкриває механізм запобігання екзистенції і її 
правові наслідки. В той же час людина (і суспільство) страждають без 
неї, оскільки “мати” ніколи не замінить “бути”. Людина не може не “бути”, 
щоб залишатись людиною, суспільство не може не “бути”, щоб 
залишатись суспільством. Правова динаміка суспільства — це динаміка 
“мати” і “бути”. Право ототожнюється з “мати”, мати право “мати”, 
коли насправді воно покликане дати змогу “біти”. “Мати, щоб бути” 
давно вже поглинуте принципом “бути, щоб мати”. Буття ототожнене з 
наявністю і право стає правом наявності, правом кількості, за яким зникає 
людина. Кількість поглинає людину: спочатку стає значимою дій людини, 
потім саму людину перетворює в кількість і, нарешті, просто знищує її як 
залишок іншої кількості. Тому право є завжди боротьба за право'. Право 
є завжди боротьба за якість, за людину як екзистенціальну якість. А 
основною формою боротьби за право є пізнання: пізнання дає істину, 
істина зумовлює справедливість.

Розуміння права ж  пізнання, орієнтованого на справедливість, 
дозволяє нам виділити особливий шар права - г н о с е о л о г і ч н е  п р  
а в о, як специфічну форму екзистенціального праворозуміння і 
правореалізацп. В чому відмінність гносеологічного права? Це є відоме
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нам право і в той же час право особливе. Це принципово інше відношення 
до старого права, нова установка, нова парадігма права. При зміні 
парадами відбувається гносеологічне гештальтпереключення акцентів 
уваги і теж саме право перед нами постає зовсім іншим, ми бачимо його 
іншими очами, розуміємо і використовуємо по іншому, ставимо інші цілі. 
До цього часу існувало право і його пізнання, тепер є пізнання, яке 
породжує право.

Система існуючого законодавства, велетенська маса 
нормативного матеріалу завжди жахала і основне завдання на першому 
етапі пов’язувалось з засвоєнням цього матеріалу, який і уособлював 
собою право, тобто спочатку необхідно було пізнати право, вивчиш 
його. Пізнання як би зовні приєднувалось до права. Слідуючий етап 
реалізації права вже зводився до напівавтоматичної роботи підгонки 
конкретного випадку до існуючої в законодавстві норми. В цьому і 
заключається сутність відомої процедури кваліфікації злочину2. Основна 
ціль посібників з кримінального права довести до автоматизму вміння 
для кожного конкретного випадку “витягувати” цілу низку статей 
кодексу, описуючих даний випадок, і чим більше статей використано, 
тим краще знання законодавства. Але, нажаль, за низкою “притягнутих” 
статей зникає сама конкретна ситуація, заслонюються сам конкретний 
випадок і людина з ним пов ’язана. Буд ь-яка ситуація тут вже виступає як 
схема, утворена з певної сукупності норм. Схема складнішає, коли треба 
використати більшу кількість норм. І неможливо вигадати ситуацію, яку 
б не можна було виразити в певній сукупності нормативних схем. Але 
людина не є схема. І жодна схема, яка б вона не була складною і повною, 
не може виразити людину. Людина є пізнання, постійне пізнання себе і 
світу. І злочин є таким самим пізнанням. Тому і право повинно бути 
пізнанням, пізнанням себе і світу. Людина не схема, а безкінечність і вона 
є постійне пізнання безкінечності в цьому кінечному світі. Кожна 
конкретна ситуація так само зав’язана на безкінечність, як і людина, що 
її утворила3. В кінечному завжд и відображається безкінечне і оконечення 
безкінечного є просто страх перед безкінечним. Заточення конкретної 
ситуації і людини, пов’язаною з нею, в низку нормативних схем є страх 
перед тим, що ця людина може виявитись правою, більш правою, ніж 
наша низка правових норм. У нас є незаперечний захист і безперечне 
виправдання - держава з її системою законів і історичною традицією 
правореалізащї. Але у нас є і людина, яку ми відразу ставимо по той бік 
заангажованості нормативною схемою. Ійвже не пробратись назад, ми її 
не пустимо, бо це нам потрібно. По той бік правових схем - беззахисність, 
самотність і страх, з цієї сторони - єдність з суспільством, захист держави 
і тому впевненість в своїй правоті. Ми тим більше праві, чим більше 
опутуємо жертву сіттю нормативних схем. Цю особливість підмітив ще 
Беккаріа: “Закони дозволяють тебе мучити, тому що ти винен, тому що
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ти можеш бути винен, тому що я хочу, щоб ти був винен”4. В суспільстві 
йде перманентне полювання і пошук жертви. Нам постійно потрібна 
жертва (політична, кримінальна), яка б не тільки задовільняла природній 
мисливський інстинкт і свідчила про нашу силу і зверхність, а головне - 
психологічно свідчила, що ми - “свої”, ми по цей бік суспільства, разом 
з усіма, ми - “н о р м а льні”, а вони, жертви, не наші, аутсайдери. Кожний 
аутсайдер дає мені приємне відчуття, що я не такий, як він, я, слава 
богу, нормальний. Тому мені потрібен аутсайдер. Мені потрібна жертва, 
щоб приємно засвідчувати, що це не я жертва, а багато жертв, постійний 
потік жертв, засвідчують, що я взагалі не можу бути жертвою. Жертва 
підтверджує, що я хороший і дає підстави справедливому обуренню її 
нехорошою поведінкою. Жертва, накінець, відволікає від мене, за її 
спиною я можу робити свої “справи”. Жертва списує всі мої гріхи, як 
вона мені і суспільству може бути не потрібна? Жертва - це моя 
індульгенція. Жертва - це моя впевненість в тому, що я по цей бік життєвої 
барикади, що я можу і маю право сподіватись на успіх, а вона - вже 
поразка. Жертва дає мені надію. Жертва права - амбівалентне явище. 
Це щось неприємне, інколи жахливе, потойбічне нормальності, що 
хочеться швидше забути, і в той же час - необхідне, важливе, 
заспокоююче, підсвідомо приємне, навіть цікаве. Саме тому тема жертви 
і її жахів не складає монопольного інтересу тільки правозахисників, 
вона найулюбленіша тема преси, політики і просто людських розмов.

Однак екзистенціальний аспект природи правової жертви, її 
необхідність для нас і нашого самопочуття розкриває одночасно і нашу 
екзистенціальну незацікавленість у виправданні жертви. Правове 
виправдання жертви - це завжди наша невдача, вона свідчить про невдачу 
соціального полювання. Виправданий - це той, хто вже був за межею 
дозволеного, нехай умовно, але був, тому він - заплямований5. Жертва 
несправедливого наклепу навіть після виправдання ніколи до кінця не 
може очиститись від бруду ситуації, в якій опинилась. На це й 
розраховують її вороги - кого виштовхнути за межу, той стає 
недоторканим, хоча б на якийсь час, хоча б для певної частини людей, 
інколи цього буває достатньо, щоб зламати людину і усунути конкурента. 
Виправданий - це маленька радість жертви і велике наше розчарування. 
Ми ніколи не зацікавлені у виправданні, тому що ми обділюємо себе 
жертвою. А це значить, що ми ніколи не зацікавлені у повному пізнанні 
тієї ситуації, в якій опинилась жертва. Нам потрібна жертва, а не пізнання. 
Пізнання ж загрожує виправданням жертви. Тому існуюче право боїться 
пізнання, не хоче пізнання. Для чого плутати всі карти пізнанням, коли 
увесь механізм вже налагоджений: з’являється ситуація, що має запах 
жертви, тут же спрацьовує реле і вшяіуєгься ціла низка норм-схем, які 
описують ситуацію, а точніше опутують жертву сіттю нормативних актів. 
Законодавство нагадує дрібну павутину, призначеною для маси
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неуважних, потенційних жертв, а механізм правореалізації - павука, який 
своєї жертви дочекався і вже не випустить із своїх струнких лапок. Жертва 
дає роботу системі. А часто й істотний дохід ц працівникам, коли деяка з 
них захоче легшими шляхами виплутатись з тенет норм-схем, або просто 
не зв’язуватись особливо близько з “павуком”. Головне - система запущена 
і повинна працювати, а значить і жертви повинні бути. Але це означає, 
що більшу частину жертв породжує сама система. І в її роботі мало місця 
залишається пізнанню, іманентному аналізу ситуації і людини, а значить 
і аутентичному праву. Право не може бути несправедливим, 
справедливість же випливає з іманентного пізнання конкретноїправової 
ситуації, в чому не зацікавлена система. Право, виходить, незацікавлене 
в праві. Право не дає права, тому що воно не бажає пізнавати.

Є багато факторів, психологічних, соціальних і власне правових, які 
не сприяють розвитку пізнавальних процесів в праві. І перший з них це 
наявність системи законодавчих актів, а точніше, гносеологічно-правова 
природа самого закону. Вважається, що закон є результат досить 
складного соціально-пізнавального процесу, він завершує правоуїворення 
у формі певної послідовності стадій правотворчості, остання з якої є 
публікація і обнародування закон/. Все це так, хоча навіть сьогодні важко 
стверджувати наявність досконалих знань про гносеологічні 
закономірності правотворчого процесу, інакше як пояснити прийняття 
цілої низки недосконалих законів. Робота законотворчого конвейєру, 
звичайно, продовжується, та мова повинна йтине про недосконалі закони, 
а про якість і конструкцію самого “конвейєру”. Ця проблема вимагає 
спеціального аналізу, зараз же припустимо, що наш “конвейєр” видав 
нормальний, корисний і справедливий закон. Яка його гносеологічна 
■природа і, відповідно, яка його чекає роль в процесі правореалізації? 
Норма права, що виникла як результат складної пізнавально-аналітичної 
роботи суспільства (аналіз соціальних деформацій, диспропорцій та їх 
причин, виявлення засобів їх усунення тощо), сформульована і прийнята 
нарешті у формі закону тепер висіупає як істина в останній інстанції, на 
яку всі повинні орієнтувати свою діяльність, використовувати як критерій 
правильності своєї діяльності і страждати (санкція), коли діяльність цій 
істині не відповідає. Закон стає не просто істиною, а абсолютною істиною. 
І онтологічні підстави для цього є: всякий дійсний, справедливий закон 
вбирає в себе і виражає якісь вічні істини і цінності добра, турботи про 
людей,, нормальні умови їх існування і діяльності. Але саме цим 
онтологічним авторитетом закону частіше всього і зловживають 
законодавці, видаючи некомпетентні, корпоративні закони за абсолютну 
цінність і абсолютну істину, прикриваючи таким чином власні інтереси 
авторитетом закону самого по собі. Але що є абсолютна цінність і 
абсолютна істинність закону? Абсолю тне ніколи не можна сформулювати 
остаточно. Абсолютне не терпить абсолютних формулювань. Абсолютне
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є ціль, яка досягнена, яка досягається, але ніколи не можна сказати, що 
вона досягнута. Остаточне формулювання абсолютної істини зразу ж 
робить її хибною. Тому що істина динамічна за своєю природою. Статика 
автоматично нищить істину. Абсолютна істина є, в кінечному рахунку 
Бог є абсолютна істина. Але і Бог ще не сказав свого останнього слова, 
творіння світу продовжується і людина є співучасником цього процесу. 
Абсолютне є і в той же час воно постійно народжується в цьому процесі 
миротворення. З вершини історичного досвіду сьогодні вже важко 
безапеляційно прийняти твердження великого Гроція проте “що випливає 
з природи речей, завжди перебуває тотожним самому собі і тому без 
труднощів може бути приведене в наукову форму”7. Виявлення природи 
речей саме і складає завжди над звичайні труд нощі, але не меншетруднощів 
пов’язано з формулюванням виявленої сутності: і одне і друге є процес 
пізнання, вічний, неоднозначний, негарантований процес пізнання, що 
зумовлюється духовною концентрацією і інтелектуальною напругою 
особистості і суспільства в цілому як умовою реалізації справедливості.

Гносеологічно-правова природа норми права якраз не зовсім сприяє 
пізнавальним процесам і духовно-інтелектуальній напурзі суб’єктів 
застосування права. Для останнього норма виступає як істина, що не 
може бути порушеною, навпаки, ця істина повинна бути без відхилень 
реалізована. Однозначність формулювання норми, авторитетність її 
соціальної правильності і державна забезпеченість її непорушності не 
стимулюють духовно-інтелектуальної активності. Норма неминуче 
виступає як догма, як однозначна схема, а право - як реалізація 
догматичного методу і постійної підгонки складних динамічних 
індивідуальних ситуацій під прості незмінні схеми. З формулюванням 
норми пізнавальний процес ніби замирає, мертвіє в нормі, а далі це мертве 
починає поглинати живе - саму дійсність, мертве стає сильніше дійсності 
і ггідкорює її собі. В науці буд ь-яке відкриття, будь-який висновок, поняття 
може вільно підлягати критиці, викликати недовіру і неприйматись. В 
праві критика, пов’язана з неприйняттям, заборонена. Критикуй скільки 
завгодно, але виконуй, навіть як затверджена правова норма - не твоя 
норма. Право, призначене для реалізації свобод и, придушує свободу, коли 
воно не пов’язане з живим пізнанням. Соціальна зумовленість статичне» 
і од нозначної природ и норми очевидна: суспільство потребує стабільності 
і визначеності, щоб впевнено розвиватись далі. Але засобом догматичної 
системи права заперечуються саме ті цілі, які ставить перед собою 
суспільство - цілі розвитку. Формується фундаментальна с о ц і а л ь н о  
- п р а в о в а  а н т и н о м і я :  без стабільності неможливий розвиток 
суспільства, право забезпечує стабільність і стримує розвиток. Коли 
суспільство орієнтує право на розвиток, тоді воно перестає ефективно 
виконувати функцію стабілізації соціальних відносин. Догматична 
природа права, таким чином, явище одночасно і позитивне і негативне
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для суспільства.
Саме навколо соціально-правової антиномії точились основні дискусії 
прибічників юридичного позитивізму і соціологічної юриспруденції, 
стверджуючи право чітке, од нозначне і стабільне, або - гнучке, д инамічне 
і справедливе. Можна зрозуміти різкий характер взаємних обвинувачень 
(їх гносеологічна природа вічна, доки існує суспільство і право): дозвіл 
на відхилення від закону загрожує свавіллям і розвалом суспільства, а 
абсолютизація догми ніколи не гарантуватиме справедливості - основної 
цілі права. Як знайти розв’язання цієї антиномії, чи хоча б зняти її 
надзвичайну гостроту? В історії суспільства спостерігається певна 
циклічність етапів стабільності і розвитку і пов’язаних з ними процесів 
розвитку і стабільності права. Правовий позитивізм характерний для 
періодів стабілізації суспільства. Після серії буржуазних революцій 
капіталізм вступив у стадію стабільного і впевненого свого розвитку і 
відповідне догматичне право оберігало цей стан. Коли капіталізм переріс 
створені умови, існуюче право стало гальмувати його розвиток і, як 
наслідок, активізувались соціологічні погляди на право. Саме активізація 
соціологізму в праві завжди свідчить про те, що існуюче позитивне право 
не відповідає потребам соціального розвитку суспільства, він завжди 
виступає в якості обгрунтування відхилення від існуючого позитивного 
права, підставою для розхитування його. Коли це розхитування приймає 
такі розміри, що стає небезпечним для цілісності суспільства, верх знову 
беруть позитивісти, їх правота в цей період стає очевидною і 
незаперечною. Так іде циклічний розвиток суспільства і права.

Але в даному процесі є один момент, який на теперішньому етапі 
вже не дозволяє розв’язувати соціально-правову антиномію тими ж 
методами, на основі тих же підходів і установок, як це робилось раніше. 
Поступово міняються акценти в розумінні соціальної природи права. 
Раніше основною функцією права було забезпечення цілісності 
суспільства. Право і виникало як механізм самоорганізації суспільства, 
ефективний засіб його самозбереження і стабілізації. Тобто траво має 
родове походження, воно є своєрідною формою соціального інстинкту 
самозбереження роду. Без права суспільство не вижило б. Право є формою 
соціального інстинкту. Виживання роду було і умовою виживання 
окремого івдивіду. Але при необхідності індивідом легко жертвували в 
цілях збереження роду. Рід, суспільство завжди були первинними, індивід, 
особистість - лише функцією суспільства. Відмічений соціальнийінсганкт 
самозбереження є вічна характеристика суспільства і сьогодні він реально 
зумовлює життєдіяльність окремих держав (національне право) і людства 
в цілому (міжнародне траво). Але співвідношення елементів цінності “рід 
- індивід”, поступово міняється. В світі відбувається персоналістична 
революція, зумовлена всім ходом соціально-правового розвитку західної 
цивїлазації і в значній мірі підштовхнута кризою комуністичного табору

16



6^
22

39
з його колективістськими установками. На перший план виходить 
особистість, конкретна жива людина: її життя стає вищою цінністю і 
критерієм вірності політики держави, осмисленості соціальних програм і 
дійсної справедливості права. Право, соціальне за своїм походженням, 
тепер стає настільки соціальним, наскільки воно є персоналістичним, 
екзистенціальним. Державні програми, якщо їх реалізація 
здійснюватиметься за рахунок конкретної живої людини, не приймаються, 
засуджуються, на їх перешкоді стає громадянське суспільство. Людина, 
особистість поступово стає головним орієнтиром функціонування соціуму. 
Але це означає докорінну зміну і основних правових орієнтирів. Коли 
головною метою виступає забезпечення цілісності і стабільності 
суспільства, то право не може не бути тоталітарним, не може не 
нав’язувати вам однакової норми, правила поведінки. Коли ж вищою 
цінністю визнається особистість, право повинно стати персоналістичним. 
Соцільний вектор права міняється на протилежний персоналістичний 
вектор. Індивід завжди виступав засобом суспільства, тепер суспільство 
виступатиме засобом дійсного розвитку індивіда. Раніше сутність права 
розкривала категорія загального, тепер - категорія конкретного і 
індивідуального. Звичайно, загальне і конкретне тісно пов'язані між собо, 
взаємозумовлютоть одне одного, але це взаємозумовлеиня тепер носить 
дещо інший характер. Первинним завжд и було загальне, тепер - конкретне 
і індивідуальне. Це не означає, що раніше ніхто не виступав на захист 
особистості перед суспільством, навпаки, вся історія переповнена 
прикладами трагічної боротьби і протистояння особистості і суспільства. 
“Чи випадкова ситуація боротьби, в якій здійснюється встановлення 
держави і права? - ставив питання класик екзистенціалізму КЛсперс і 
сам же відповідав на нього - Ні, ця боротьба не випадкова, це неминуча 
погранична ситуація, визначаюча сутність держави і права, в цій боротьбі 
я протистою іншому буттю вже тому, що я є”8. Саме суперечливість 
індивіда і роду, суспільства і особистості завжди було рушійною силою 
соціального розвитку. Особливістю сучасного етапу є те, що тільки через 
особистість можна прийти до дійсно цілісного суспільства. Особистість 
не засіб, а вища цінність і реальна сила суспільства. Тільки безсила держава 
застосовує сипу, жертвами якої сьогодні стають конкретні люди, а завтра 
- сама держава. Нехтуючи індивідуальністю держава розписується в своїй 
безпорадності і безперспективності. Соціальна політика, в основу якої не 
кладеться особистість як умова і ціль її реалізації, завідомо підписує собі 
вирок. Тільки людина як ціль здатна реалізувати цілі суспільства. Але 
тоді і цраво повинно перетворитись з права суспільства в право людини.

Ідея правової держави тільки наполовину виконує це завдання. 
Правова держава є держава зв’язана правом, обмежена правом. 
Обмеження однак не є зміна установки. Де обмеження, там і його 
порушення. Людина “правовою державою” захищається від держави
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реальної, але страх бути розщепленим залізними кліщатами Левіафану 
завжди лишається. Потрібна зміна природи держави і, відповідно, 
природи права. І зміна ця вже поступово відбувається, важко, з 
відхиленнями і відступами, але відбувається. Вимальовується тенденція. 
Це проявляється саме в зміні орієнтирів соціальної стратегії, в оберненні 
векторів розвитку соціуму, а саме людина стає ціллю суспільства, а не 
суспільство - ціллю людини. В цьому сутність персоналістичноїреволюції 
і революції, яка повинна вудбутись в праві. “Правова держава” є лише 
проміжковий, перехідний етап до держави і права нового типу, в яких не 
держава буде визначати сутність людини і не право буде визначати життя 
людини, а людина буде визначати сутність держави і життя права. Ми 
йдем до персоналістичної держави і персоналістичного права і елементи 
їх вже сьогодні присутні в нашому житті і визначають наше життя з тією 
особливістю, що це не завжди вигідно помічати, враховувати і 
використовувати. Безпосередня вигода у всі чаш  була оманою більшості 
і найпоширенішою причиною злочину, але це не повинно заслонювати 
нам реальні цілі і цінності. Час всеодно все розставляє на свої місця. Наш 
час тим і цікавий, що, з однієї сторони, вимальовуються дійсні цінності 
розвитку суспільства, а з іншої - зростає опір щодо їх реалізації 
незацікавлених в переорієнтації і зміні установок, пов’язаних з духовною 
концентрацією і інтелектуальною напругою, що не завжди приємно, а 
частіше просто невигідно. Але вигода поняття від носне. Людина ж цінність 
абсолютна. Який характер приймає право, орієнтоване на людину як 
абсолютну цінність?

Право стає людяним. Це означає, що основною метою будь-якого 
акту правореалізацц є не строге дотримання норм і процедур, а розуміння 
людини як людини, прийняття людини як цінності, а не як “правового 
м’яса”. “Ми потребуємо права, яке не ставить норму над людиною і 
людину над нормою, але яке знає що норми і суспільні інститути 
співвідносяться з екзистенціальним становленням людини”, - зауважував 
відомий німецький криміналіст Р.Ланде9. Злочинець повинен бути 
покараний - це аксіома. Але він повинен бути і зрозумілій. Не зрозумілій 
злочинець не перестає бути злочинцем. Розуміння є покаяння. Зовнішнє 
застосування права ніколи не досягає своїх основних цілей - справедливого 
покарання і перевиховання переступившого. Тільки навпаки. Глибинна 
сутність права внутрішньої природи і тільки таке право може сягти 
справедливості. Це означає, що право повинно бути психоаналітичним і 
психотерапевтичним, а в кінечному рахунку екзистенціальним. Розуміння 
злочинця є одночасне розуміння і самих себе. Не тільки він винен перед 
нами, а і ми виннгперед ним. Ми приймаємо частину його вини на себе і 
тільки це може зробити пас хоча б в деякій мірі справедливими. Розуміння 
йо£о є наше саморозуміння. Без розуміння не має справедливості, а значить 
- не має й права. Однак єрозуміння і розуміння. Аналізом структурованих
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юридичних фактів і логічною процедурою кваліфікації як правило 
підміняються внутрішнє розуміння ситуації і людини, яка в ній опинилась. 
Вмикається сухий механізм правореалізації, релейно пов’язаний з 
автоматичним відключенням живої людини з цього процесу, людина, 
суб’єкт перетворюється на предмет, об’єкт правореалізації. Аналіз підміняє 
розуміння і претендує на статус праворозуміння, досить віддалено 
нагадуючого аутентичне право. Персоналістична переорієнтація права 
міняє акценти в ході правореалізаційного процесу, а згодом не минуче 
призведе і до еволюції його механізму. Адже очевидно, що “презумпція 
винності” є реальною основою сучасного механізму правореалізації, який 
в значній мірі тільки декларативно опирається на “презумпцію 
невинності”. Юридичні процедури і аналіз фактів не вичерпують пізнання 
правової ситуації, а точніше підміняють її. Вичерпує пізнання правової 
ситуації людина, пов’язана з нею. Факти без людини не мають ніякого 
смислу і значення. Людина є основний факт, первинний і кінечний факт 
правової ситуації. Тому основною ціллю правового пізнання є людина. 
Право стає людяним, тому що людина є основною ціллю, засобом і 
смислом права. Право стає гносеологічним, тому що людина як 
екзистенція є пізнання.
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ДЕЯКІ АКСЮЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (загальнотеоретичний аспект)
\

Сучасна українська держава переживає період свого становлення і 
розвитку в умовах ринкових відносин. Виконання основних функцій та 
завдань, що сьогодні постають перед нею, у значній мірі здійснюється 
шляхом правового регулювання різноманітних аспектів суспільного 
життя, тобто існування держави напряму зв’язане з нормативним впливом 
на соціальні процеси. Саме ж правове регулювання - це перш за все 
державно-владна діяльність, зумовлена системою властивостей, 
притаманних її компонентам. Серед таких властивостей, виходячи з їх 
чинної ролі для настання соціально-значимих наслідків юридичного 
впливу, необхідно виділити аксіологічні аспекти1, характерні для кожної 
з стадій правового регулювання - правотворчості, правореалізації, 
правозастосування.

Завдання суб’єктів правотворчої діяльності - встановлення правових 
засобів, здатних забезпечити пріоритети суспільного буття; досягнення 
найбільш повної відповід ності між приписами, закріпленими у правових 
нормах, і об’єктивними та суб’єктивними факторами, властивими 
українській державі. Це досягається через: пізнання мінливих внаслідок 
еволюції под ій, явищ оточуючої дійсності та встановлення їх значимості 
для конкретних осіб, соціальних груп чи суспільства й адекватне 
відображення аксіологічних характеристик пізнаного у юридичних 
нормах; вибір оптимальних правових засобів для заохочення і захисту 
соціально-цінних та заборони соціально-негативних факторів, тобто 
визначення основних напрямків, методів та засобів державно-владного 
впливу на суспільні відносини шляхом правового оцінювання 
(формування висновків про значимі аспекти життя суспільства під кутом 
зору права).

Правотворчі оцінки обумовлюють цілу низку різноманітних факторів 
правотворчого процесу та його наслідків і, зокрема, використання у 
текстах нормативно-правових актів формально-визначених понять (у 
випадках, коли законодавець ясно усвідомив соціальну значимість певної, 
чітко окресленої групи суспільних явищ) та понять формально 
невизначених, зокрема, оціночних (у випадках, коли соціальна значимість 
кожного такого Явища буде різна у кожному конкретному випадку та її 
адекватне встановлення і відображення можливе тільки при 
безпосередньому правозастосуванні). Так, ч. 2 ст. 22 проекту Конституції
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України у редакції від 26 жовтня 1993 р. передбачає, що арешт, тримання 
під вартою, або інше обмеження свободи у будь-якій формі не допускається 
інакше, як на підставі вмотивованого рішення суду чи санкції прокурора2. 
Використане тут оціночне поняття “інше обмеження свободи” є 
результатом визнання законодавцем свободи особи її невід’ємним правом, 
що не може ущемлюватись ні за яких обставин. Оціночне ж поняття 
забезпечує гарантію  захисту прав особи на свободу, особисту 
недоторканість, гідність незалежно від можливих змін у існуючому 
законодавстві - чи то кримінальному, чи то адміністративному.

Використання формальних чи неформальних понять - питання, яке 
інколи викликає певні труднощі для суб’єктів правотворчості. Чимало 
випадків, коли оціночні поняття не використовуються там, де вони 
необхідні, і, навпаки, вводяться у норми, які їх не потребують. Так, ст. 24 
уже згаданого проекту встановлює, що “у невідкладних випадках” 
можливий “інший порядок” проникнення в житло3. Неформальне поняття 
“невідкладні випадки” змусить законодавця (або ж за його дорученням 
інший орган) вдаватись до формалізації, градації ситуацій на такі, при 
яких проникнення в житло особи без мотивованого рішення суду при 
безпосередньому переслідуванні особи, підозрюваної у скоєнні злочину, 
є можливим і такі, що не є “невідкладними” випадками, і за яких таке 
проникнення недопустиме. Без наступної формалізації існуватиме загроза 
свавільного порушення прав громадян. Вказану статтю, видається, 
доцільно викласти у такій редакції: “у випадках, пов’язаних з 
безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у скоєнні злочину... 
можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення в 
житло...”.

Введенню в тексти норм права оціночних понять повинна передувати 
низка передумов, серед яких можна виділити такі:

- необхід ність створення правових норм, призначених для регулювання 
відносин, соціальна значимість яких швидко змінюється з плином часу;

- необхідність створення приписів для впливу на такі відносини та факти, 
які мають однакову соціальну значимість, проте формальні ознаки котрих 
можуть по-різному проявлятись у кожній конкретній ситуації;

- практична складність або ж неможливість передбачити усі суттєві 
для справи факти, що можуть мати “задане” у законі значення, зокрема, 
в разі набуття певними явищами “узаконеної” соціальної значимості лише 
у сукупності з “індивідуальними” обставинами кожного конкретного 
відношення;

- необхідність регулювання відносин з яскраво вираженим морально- 
етичним змістом, в яких наявні різноманітні варіанти, відтінки і т.д. і які 
неможливо обмежити наперед встановленими формальними рамками, 
показниками.

Оціночна діяльність - один із невід’ємних атрибутів при реалізації та
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застосуванні правових норм. Так, у правореалізації оцінювання полягає 
у встановленні значимості положень, закріплених правовими нормами, 
стосовно відповідних потреб та інтересів (власних, службових, суспільних 
і таке інше), що виникають у відносинах, регульованих правом, через 
аналіз вимог права щодо них на основі певної шкали елементів оціночного 
критерію4.

Для суб’єктів оцінювання при реалізації юридичних норм властива 
вагомість їхнього суб’єктивного підходу до оцінюваних фактів. Оцінюючи 
приписи, визначені правовими актами, суб’єкт зупиняється на певному 
варіанті поведінки, виходячи насамперед зі своїх аксіологічних орієнтацій 
та аксіологічних установок (за винятком тих суб’єктів, які реалізують 
норми, що регламентують їхню службову д іяльність, і для яких на першому 
місці повинні бути правові установки на неухильне дотримання вимог 
закону). Так, при реалізації уповноважуючих норм в основу оціночного 
критерію лягають потреби та інтереси самого суб’єкта правореалізації. 
Наприклад, ч. 1 ст. 26 Закону України “Про зайнятість населення” від 
01.03.1991 р . з наступними змінами надає право на достроковий вихід на 
пенсію за 21 місяць до встановленого законодавством строку особам 
передпенсійного віку, які мають встановлений законодавством про 
пенсійне забезпечення необхідний трудовий стаж, при їх звільненні з 
роботи у зв’язку із змінами в організації праці і виробництва. При 
реалізації даного припису вказані суб’є к т  на свій розсуд, виходячи зі 
своїх потреб та інтересів, вирішують, виходити їм на пенсію чи шукати 
роботу за допомогою служби зайнятості.

В сучасних умовах, коли наша держава ще не може забезпечити своїм 
громадянам необхідні їм соціальні цінності, її зусилля повинні 
спрямовуватись на формування правових установок громадян на 
неухильне дотримання вимог закону, що у значній мірі буде сприяти 
реалізації юридичних норм. Озброєний оціночним критерієм, що 
сформований на основі певного рівня правової свідомості та правової 
культури, підходом до власних потреб та інтересів через призму правових 
установок, суб’єкт буде належним чином реалізовувати свої права та 
обов’язки добровільно, а не під загрозою примусу.

Оціночна діяльність при правозастосуванні дозволяє встановлювати 
відповідність між суспільною значимістю дій учасників правового 
відношення і оцінкою аналогічних типових дій, закріпленою 
законотворчим органом у правовій нормі, з метою формування певного 
ставлення суб’єкта правозастосування до оцінюваних фактів і прийняття 
актів, які б стимулювали чи, навпаки, гальмували правові відносини у 
напрямках, визначених правовими нормами, здійснювали 
державновладне забезпечення статусу особи, визначеного правом.

Оціночна діяльність - невід’ємний атрибут при застосуванні 
неформальних, зокрема, оціночних норм права. Застосування цих норм



інколи викликає на практиці певні труднощі, а то й порушення з боку 
правозастосувальних органів. Недопущенню найменшоїнеоб’єктивності 
повинна сприяти система передумов і гарантій, які можна поділити на 
нормативні та організаційні.
В поданому дослідженні висвітлено тільки деякі з аксіологічних 
властивостей, притаманних правовому регулюванню суспільних відносин. 
Гадаємо, що навіть названі з них свідчать про важливість наукового 
обгрунтування згаданої проблеми для забезпечення ефективності 
правового регулювання, а відповідно і для становлення української 
держави як правової, як держави соціально-демократичної орієнтації.

1. Під аксіологічними аспектами правового регулювання розуміються 
ціннісні і антиціннісні моменти соціального буття, що знаходять своє 
відображення у правових нормах, реалізуються у реальній поведінці 
учасників правовідносин, забезпечуються державно-владними приписами 
та правозастосувальною діяльністю уповноважених державних органів 
шляхом оціночної діяльності. Така діяльність полягає у встановленні 
соціальної значимості різноманітних суспільних явищ з метою формування 
певного до них ставлення та відповідної правової реакції: правового 
стимулювання цінностей чи правового гальмування антиціннісних фактів 
(що знаходить своє відображення в юридичних оцінках).
2. Конституція України. Проект в редакції від 26 жовтня 1993 р.
3. Там же.
4. Оціночний критерій - це внутрішнє інтелектуально-емоційне начало, 
що зумовлює ставлення суб’єкта до тих чи інших явищ оточуючої дійсності 
(складається з низки компонентів. У оцінюванні, властивому для 
правового регулювання - це правові установи, аксіологічні орієнтації 
тощо).
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АВСТРІЙСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
НА БУКОВИНІ (1774-1786 рр.)

Приєднання Буковини до Австрії було типовим прикладом 
зовнішньої політики абсолютної монархії. Суть й відверто в и с л о в и в  
пруський король Фрідріх П: “Подобається... якась країна: так захопим, 
якщо маєш для цього засоби. Потім завжди знайдеш історика, який доведе 
справедливість твоєї битви, і юриста, який обгрунтує твої вимоги”1.

При Віденському дворі Буковину вподобали після першого поділу 
Польщі і включення до складу австрійських земель Галичини. А вже 31 
серпня - 3 вересня 1774 р. Австрія окупувала край, скориставшись 
ослабленням Порти в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. Це було 
зроблено фактично зі згоди Росії, оскільки Катерина П була переконана, 
що Царгород ніколи не змириться із втратою2.

Цісар Йосиф П нерозглядав приєднання Буковини як великий успіх 
австрійської політики, а як “необхідність”3. Під нею розумілося 
“заокруглення кордонів” Австрії з метою забезпечити стратегічне 
сполучення між Галичиною і Семигородом. Водночас Буковина 
розглядалась, за словами державного канцлера Кауніца, і “як ключ до 
Молдови у стратегічному русі на Константинополь”4.

Відразу ж після окупації на Буковині була запроваджена тимчасова 
військова адміністрація, яка діяла до 1 лютого 1787 р.

Військовий характер адміністрації цього періоду визначався як тим, 
що вона безпосередньо підпорядковувалась Придворній військовій раді 
у Відні та Генеральному командуванню Галичини і Володимирії у Львові, 
так і тим, що адміністративні посади посідались виключно військовими. 
Край спочатку називався “Чернівецьким генералатом”, “Галицьким 
прикордонним генералатом”, “Буковинським дистриктом”. Лише з травня 
1775 р. за новою австрійською провінцією утвердилась офіційна назва - 
Буковина 5.

До завдань військової адміністрації належали, перш за все, 
влаштування кордонів, організація управління, проведення реформ з 
метою поступового включення приєднаного краю до політичного та 
економічного механізму австрійської монархії.

Перший голова військової адміністрації на Буковині генерал- 
майор Сплені, який безпосередньо здійснював і окупацію краю, початок 
своєї адмішстративної діяльності датує 1 вересня 1774 р., тобто днем 
прибуття до Чернівців. Формальне ж призначення на що посаду він 
отримав 24 жовтня 1774 р. і посідав п до 6 квітня 1778 р.
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Барон Габріеяь Сгиені фон Міхальд походив із протестантської 
родани з Верхньої Угорщини. Здобувши освіту у єзуїтській гімназії та 
Терезіанській лицарській академії, зробив досить успішну військову 
кар’єру. Завершив її комендантом фортеці Ольмюц у званні фельдмаршал 
лейтенанта. Помер 1 квітня 1818 р. у віці 84 р.

Сплені належить продуманий попередній проект військового 
впорядкування Буковини від 10 грудня 1774 р. Ще виразніше свідчить 
про його організаторську діяльність в краї залишений ним “Опис 
Буковини” (“Beschreibung der Bukowina”), опублікований окремим 
виданням у 1893 р. Й.Полєком. Через 100 років перша частина “Опису 
Буковини” видана українською мовою (з передмовою і коментарем
О.Д.Огуя і М.М.Сайка).

Першочерговим завданням Сплені було визначення і зміцнення 
кордону, що і було в основному зроблено в жовтні 1774 р. А з 16 по 19 
листопада відбулось виставлення прикордонних стовпів з австрійським 
орлом6.

Однак, як пише Й.Полєк, Сплені визнав первісну лінію кордонів 
надто близькою від Чернівців, Серету і Сучави, від прямої вулиці зв’язку 
між Семигородом і Галичиною. Тому з дозволу Галицького командування 
відбулось відповідне переміщення військ7.

Тим часом з 1 лютого 1775 р. розпочались австро-турецькі 
переговори щодо передачі Буковини, які завершились 7 травня 1775 р. 
укладенням в Царгороді окремої конвенції. Порта визнала приєднання 
до Австрії краю між Дністром, Покуттям, Угорщиною і Семигородом. В 
заголовку турецького тексту конвенції фігурувала й сама назва краю - 
Буковина8.

В ході переговорів появилось “історико-правове обгрунтування” 
приєднання Буковини до Австрії. Австрійський амбасадор в Царгороді 
барон Тугут вимагав Буковину на підставі того, що вона за часів 
Галицько-Волинської держави належала до Галичини, яка вже входила 
до Австрії.

12 травня 1776 р. у Константинополі було підписано попередню 
угоду, а 2 липня 1776 р. в селі Балашутівка укладено австро-турецьку 
конвенцію про демаркацію кордонів9. 12жовтня 1777 р. генерал Сплені 
приймав у Чернівцях присягу буковинців на вірність Австрії10.

Тепер на перший план вийшли питання про устрій краю і способи 
управління ним.

В основі планів перевлаштування Буковини спочатку була ідея 
перетворення краю у військову прикордонну зону з проведенням там 
строкового навчання селян і формування вздовж турецького кордону 
прикордонної міліції з місцевого населення11. Однак до практичного 
втілення цієї ідеї так і не дійшло, хоча спроби робились. Перша з них 
відбулась у 1779 р., а вже в наступному році Йосифу П пришилось взяти
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до уваги зростаючу еміграцію і оголосити звільнення від рекрутства 
на 50 років (Кекгийегш^ГгеШей). Остаточно Йосиф П відмовився від 
цього плану лише у 1786 р12.

Конкретні пропозиції щодо організації військового управління 
краем були викладені Сплені в П розділі його “Опису Буковини”. 
Безперечно, що цей проект увібрав у себе і погляди багатьох інших 
керівних учасників приєднання Буковини до Австрії.

За проектом очолити управліїтня краєм мав генеральний консул, 
наділений значними правами у військових, адміністративних, 
господарських та судових справах. В його розпорядження передбачався 
досить великий на той час апарат чисельністю понад ЗО осіб. В рукописі 
окремо визначається склад виборних установ, як нижчих ланок влади, 
очолюваних офицерами. Головним напрямком роботи апарату, на думку 
Сплені, повинне було стати своєчасне донесення вищих розпоряджень 
до населення і контроль за їх виконанням13.

Адміністративні реформування на Буковині відбувались досить 
повільно, особливо в нижчих ланках управління, безпосередньо 
п о в ’язаних з населенням. Деякий час зберігався старий 
адміністративний устрій, використовувались старі чиновники.

Досить детальний опис “попереднього правління” краєм 
залишений Г.Сплені. Так, територія площею 10482 кв. км із 4 містами, 
222 селами і 52 “присілками” і з населенням 14650 сімей (біля 75 тис. 
чол.) ділилася на 2 цинути (повіти). Чернівецький повіт очолювався 
старостою, а Сучавський - ісправником. Повіти поділялись на околи, 
очолювані намісниками. В кожному з них було по 2 збирачі податків 
(злоташі). В селах владою були сільські староста (двірники), що мали у 
своєму розпорядженні 1-3 підстарост (ватаманів).

Повітовим керівникам підпорядковувались по 3 писарі (логофети) 
та до 80 судових служителів: биранів, умблаторів, арнаутів. Так, “у 
Чернівецькому цинуті, - пише Сплені, - є 40 биран або піїпих судових 
служителів, 1 капітан, ЗО умблаторів - кіїших судових служителів, якими 
керує їх ватаг, або лейтенант, та 10 арнаутів, щось на кшалт крайової 
мшції, очолюваних своїм чаушем або капралом”.

Прикордонна та митна служба в краї покладалась на капітана, 
4-х віде-капітанів та кавалеристів-прикордонників (каларашів)14.

За винятком арнаутів, які щомісячно отримували по 5 флоринів 
і не платили податку, весь цей адміїпстративний персонал утримувався 
за рахунок безкінечних зборів з населення. Можливість наживи була 
настільки очевидною і значною, що посади купувались на аукціоні на 
2-3 роки. Лише окремі з цих посад мали чітке визначене державне 
завдання, яке полягало у “вибиванні” податків та юрисдикції.

„ Після приєднання Буковини до Австрії деякий час описаний 
Сплені адміністративний устрій продовжував існувати. Залишались на
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посадах і старі чиновники. Так ісправником у Сучаві залишався Ілля 
Кірсте, старшим двірником у Молдавсько-Кимполунгському околі - 
Ангелакі15.

Зміни почалися з того, що у Чернівцях та Сучаві були утворені 
директоріати, очолювані військовими (директорами). Дещо пізніше, у 
1783 р. директоріати були створені у Сереті і Вижниці. Чітко 
визначилась структура дистршстів. На початку 1783 р. у Чернівецькому 
та Сучавському дисгриктах було по 7 околів, які об’єднували відповідно 
110 і 133 населених пункти16.

Подальше вдосконалення системи управління краєм пов’язане з 
діяльністю генерала Енценберга, який очолював крайову військову 
адміністрацію з 1 квітня 1778 р. по 1 листопада 1786 р.

Барон К арл фон Енценберг належав до старовинного 
тірольського роду. Народився у 1725 р. Розпочавши у 1749 р. військову 
службу кадетом, дослужився до звання фельдмаршал-лейтенанта. У 1792 
р. вийшов у відставку. Помер 25 травня 1810 р. у Германштадгі.

В час приєднання Буковини до Австрії Енценберг командував 2- 
м волоським прикордонним полком у Семигороді. У 1777 р. отримав 
звання генерал-майора. Як голова військової адміністрації Буковини 
Енценберг направив цілий ряд доповідних записок австрійському 
урядові і галицькому генеральному командуванню у Львові, де 
відображалось становище населення Буковини і містились конкретні 
пропозиції щодо реформ17.

Ось як виглядала адміністрація краю після прибуття Енценберга 
до Черншців. Його найближчим заступником став військово-польовий 
комісар Лопліч. Була створена крайова канцелярія, в якій обов’язки 
ад’ютанта Енценберга і голови виконував обер-лейтенант Беденс. До 
канцелярії належали також волоський секретар Міхалакі, протоколіст 
Бродовський, канцелярист Ленц, волоський перекладач Бредетич, 
польський перекладач Войцикович, практикант Штамберг. Касу 
канцелярії (крайову касу) вели касир-лейтенант Капеді та рахівник 
Бегерман. Юридичну справу очолював штабс-аудитор Орландіїгі, якому 
підпорядковувались кілька чиновників канцелярії та 2 дистрикт- 
аудитори (один - у Чернівцях, а другий - в Сучаві). Серед чиновників 
канцелярії зустрічаємо також прізвища реєстратора Фогеля, рахівника 
Ерендорфа, польського перекладача Аарона, румунського писаря 
Балади та інших.

Директором Чернівецького дистрикту був обер-лейтенант Адлер, 
ісправником Сучавського дистрикту - Кірсте, старшим двірником 
Русько-Кимполунгського околу - Бірбул, а старшим двірником 
Молдавсько-Кимполунгського околу - Ангелакі.

Загалом на утримання крайової канцелярії та 2-х дистриктних 
директоратів передбачалися витрати 15274,40 флоринів на рік 18.
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Окремої згадки заслуговує питання про управління містами. 
Общини Чернівців, Сучави, Серету і Вижниці хотіли вважатися 
міськими. Але Сплені визнав право на це тільки за Чернівцями і 
Сучавою. Управління Чернівцями було доручене міській управі на чолі 
з виборним головою. Перші вибори до неї відбулися 7 травня (у 
відповідності з інструкцією придворної ради від 25 серпня 1785 p.). До 
складу управи були обрані В.Паладій (голова), Г.Димитрович, 
Т.Попович, Й.Гемпель та Н.Фолькер (радники)19.

Період військової адміністрації співпав із значними реформами 
в масштабах всієї Австрії. Але, як пише А.Жуковський, “не завжди... 
офіційні розпорядження виконувала місцева адміністрація, що 
перебувала під впливом поміщиків”. Найбільшими були Гурмузакі, 
Стурдза, Бальш, Фльондор та інші.

З 1801 р. радником крайової адміністрації (з ініціативи самого 
Йосифа П)став боярин Василь Бальш. До цього він 13 листопада 1780 
р. був акредитований при Придворній військовій раді у Відні як 
“перший представник Буковини” . Через нього румунські бояри 
передали австрійському урядові грамоту, в якій висловлювали свою 
вірність цісареві і домагалися прав для боярських родин20.

Але вже тоді австрійський уряд докладав зусиль щодо заміщення 
посад крайової адміністрації та повітових директоратів вихідцями з 
інших коронних земель^ “Добрий вибір чужих суб’єктів на заміщення 
цих місць, - зазначав Йосиф П, - принесе набагато швидше добрий 
результат, ніж якби... управляли мазили чи інші місцеві управлінці, 
особливо родом з М олдавії” 21. Причому, Йосиф П передбачав 
перетягувати на Буковину переважно цивільних службовців. Так, у 1784 
р. для здійснення монастирської реформи на Буковині з Семигороду як 
податковий чиновник прибув Йозеф Бек. Він привіз з собою ряд 
чужоземних господарників і лісничих.

В серпні 1786 р. Йосиф П прийняв рішення про зміну статусу 
Буковини і впровадження в ній цивільного управління. Вона була 
приєднана до Галичини як 19-й її округ. Першим-Старостою окружного 
управління у Чернівцях став обер-директор буковинських державних і 
духовних маєтків Йозеф Бек.
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ПОДАТКОВА СПРАВА НА БУКОВИНІ В 1774-1918 pp.
В час приєднання до Австрії на Буковині стягувалося багато 

різноманітних податків1. Однак розвинутої податкової системи в краї 
не існувало. “Єдиним державним податком, який носив публічно- 
правовий характер, була данина. Всі інші внески носили особисто- 
правовий характер і збирались на користь глави держави і чиновників. 
Тобто це були регалії і камералії, а не власне податки”2.

То ж вже австрійська військова адміністрація Буковини від самого 
початку своєї діяльності докладала зусиль до впорядкування та 
уніфікації податків. 3 1782 р. домінії почали виплачувати аллоідальний 
державний податок обсягом 10% з чистих доходів поміщиків. Жителі 
державних міст вносили посімейний податок. Крім того, мешканці 
Чернівців, Сучави і Серету сплачували відповідні суми для утримування 
військових гарнізонів. Селяни до 1783 р. платили ті ж податки, що й за 
молдавських часів. Сума податків із селян, зібраних у 1784 p., склала 
154 298 флоринів. Ще на 34 177 флоринів було виконано різних робіт 
на державному будівництві3.

На початку 80-хрр. більшість натуральних державнихповинностей 
була замінена грошовим чиншем. 8 лютого 1786 року Йосиф П видав для 
Буковини декрет, що отримав назву “Status qwo” і на 30 років звільнив 
населення краю від всіх поперед ніх воєводських податків4.

Наслідком урбаріальної реформи 1787 року стало визначення 
максимуму державних податків і повинностей. Вони не повинні були 
перевищувати 30% загального прибутку селянина.

Одночасно із впорядкуванням податків розпочався і процес 
організації нової податкової служби. В другому розділі свого “Опису 
Буковини”, що був, по суті, планом реформування краю, для фінансових 
справ генерал Сплені передбачав посади старости-голови відділу з 
питань економіки, адвоката-казначея, офіцера-касйра і обліковця, 
офіцера-контролера каси5.

В адміністрації генерала Енценберга фінансову службу 
представляли лейтенант-касир крайової каси Капеді, рахівник 
Бегерман. Посади рахівників були в апаратах Чернівецького та 
Сучавського дистриктів6.

Виконуючи патент Йосифа II від 20 квітня 1785 року “Про 
поземельне податкове врегулювання”, військова адміністрація краю в 
липні 1786 року 'створила податкову дирекцію і 4 комісії для 
податкового переустрою, які підпорядковувались генеральному 
командуванню у Львові.

У зв’язку із цією реформою змінились і способи збору податків.
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Так, щоб показати себе з найкращого боку, ще в травні 1775 р. військова 
адміністрація краю подала президенту Придворної військової ради 
графу Гадіку пропозицію щодо полегшення сплати контрибуції. 
Генерал Енценберг у 1780 р. зробив спробу узгодити податкові приписи 
із господарським потенціалом і працездатністю  суб’єктів 
оподаткування. Але її здійсненню дуже заважало те, що не було 
достатніх відомостей про населення та його майновий стан. Через це 
план було відкладено до початку обговорення майнових питань і 
отримання необхідних відомостей8.

Наступний етап розвитку податкової справи на Буковині 
пов’язаний із введенням в краї цивільного управління після його 
приєднання до Галичини і з загальноавстрійськими реформами. На 
початку XIX ст. середньорічний прибуток австрійської казни від 
Буковини становив у середньому 1млн. флоринів9. Зникають камералії 
і регалії. Впорядкування земельних відносин уможливило введення 
поземельного податку.

Основи цього нововведення фактично були закладені ще Йосифом
II. Але він не встиг завершити свою спробу замінити всі прямі і непрямі 
податки єдиним поземельним податком. Фінансовий рік /рік реформи/ 
розпочався 1 листопада 1789 р., а цісар помер вже 20 лютого 1790 р.10.

Патент Франца II про складання кадастру, що мав послужити 
основою для розкладки поземельної повинності, вийшов тільки 23 
грудня 1817 р. В цьому жроці були створенікадастральні общини11.

Але роботи по кадастру затягувались і з  1818 р. був введений 
тимчасовий поземельний податок. Особливістю його стягування на 
Буковині було те, що він розподілявся між окремими общинами на 
основі парцельного подоходного кадастру, який частково складався 
на основі заяв, а частково встановлювався оціночними комісіями.

Загальна сума поземельного податку, встановленого на 1818 р. 
для Буковини, склала у 1818 р. 205 713 флоринів. 120 046 флоринів 
розподілялись між домініями, а 85 677 - між окремими містами і 
сільськими общинами12.

У 1835 р. був впроваджений новий тимчасовий поземельний 
податок, але ніяких суттєвих змін не відбулось аж до 1881 р., коли було 
введено індивідуальний поземельний податок.

Зазнала змін і організація податкової служби. Буковина була 
поділена на 8 податкових округів, які у 1801 р. охоплювали 313 
населених пунктів (в Дністровському окрузі було 78 населених пунктів, 
Серетському - 60, Сучавському - 44, Чернівецькому - 40, Вижницькому 
- 34, Молдавсько-Кимполунгському - 28, Сокирянському - 15, Русько- 
Кимполунгському - 14). Очолював податкову службу фінансовий 
ад’юнкт у Чернівцях.

Державні податки у містах вносились у магістрати, а в селах їх 
збирали домнгії. Збір податків часто супроводжувався зловживаннями, 
на що багаторазово скаржились в різні інстанції селяни. Як спробу 
наведення порядку можна розглядати введення урядом наприкінці 30-х 
років податкових книжечок (по-народному - “чисел”), в яких збирачами
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податків мали робитись відповідні записи13. Зрозуміло, що це не могло 
докорінно змінити ситуацію.

Поступово в краї сформувалась і митна служба. Митниці були 
організовані в Б о тах , Сучаві, Онугі, Синів цях, Босанчому, Браєштах, 
Капу-Кодрулуї та Дорна-Ватрі.

Революція 1848-1849 рр. не внесла помітних змін в австрійську 
податкову політику. Хіба що так званий патент 1849 року проголосив 
“доповнення і поліпшення прямих податків на основі принципу 
урівняльного обкладання всіх видів доходів...”14. Передбачалось 
оподаткування всіх видів доходів, але на практиці характер і способи 
оподаткування окремих видів доходу настільки розходились, що 
повинно було вийти кілька різних податків, нічим не пов’язаних між 
собою. Оподаткування поземельного і будинкового доходу означало, 
по суті, лише додаткове обкладання нерухомості на старих засадах. 
Це тимчасове законодавство діяло до середини 90-х років XIX ст.

Єдина чітко простежувана тенденція в розвитку податкової 
політики в краї - це неухильне зростання податків. Так, з 1847 до 1892 
р. основний прямий податок - земельний збільшився на 67,4%15.

При визначенні суми земельного податку за основу брався 
кадастровий доход. У відповідності із законом 1869 р. через кожних 15 
років кадастр мав переглядатися. Саме через визначення кадастрового 
доходу значна частина податку перекладалася з поміщиків на селян. 
Не платили поміщики і місцевих податків.

Крупна податкова реформа відбулася в Австрії у 1896 році. Перш 
за все, вона зачепила систему прямих податків. До цього часу в 
Ціслейтанії, до якої належала і Буковина, стягувалися такі прямі 
податки: поземельний (Grundsteuer), будинковий (Gebudesteuer), 
промисловий (Erwerbsteuer), подоходний (Einkommensteuer). Закон від 
25 жовтня 1896 р. про прямі особисті податки (directen Personalsteuer) 
замість державних промислового і подоходнбго ввів з 1 січня 1898 р. 4 
нових податки: загальний промисловий податок (allgemeine 
Erwerbsteuer), промисловий податок від підприємств, що підлягали 
публічній звітності (Erwerbsteuer von den der öffentlichen Rechnungslegung 
unterworfenen Unternehmungen), рентний податок (Rentensteuer), 
особистий подоходний податрк і податок на вищі посадові оклади 
(Personaleinkom m ensteuer und Besoldungssteuer von hheren 
Dienstbezugen)16. Органам місцевого управління, самоврядування цей 
закон дозволяв стягувати на свою користь додаткові до державних 
податків збори - крайові та громадські.

В 1896 році загальна сума надходжень прямих податків від 
Буковини становила 1 308 248 гульденів. Поземельний податок склав 
458 134 гульденів, будинковий - 435 526, промисловий - 118 437, 
подоходний - 233 41117.

На Буковину приходилось 1,08 % від загальної суми податків, 
стягнених в Ціслейтанії. На душу населення приходилось 1,36 гульденів 
прямих податків. Для порівняння скажемо, що в середньому по Ціслейтанії 
цей показник складав 4,85 гульденів, в Галичині -1,96 гульденів, у Верхній



Австрії -6,13 гульденів, в Нижній Австрії -13,61.
Обсяги прямих податків з року в рік зростали. В 1898 р. на Буковині 

сплачувалось прямих податків на суму 2 662 тис. крон, в 1902 р. - 3 105 
тис., в 1907 - 3 766 тис. крон18.

Головним платником прямих податків були селяни. Так, у 1898- 
1902 рр. буковинські поміщики і релігійний фонд платили, наприклад, у 
середньому щороку 296,5 тис. крон земельного податку, а селяни - 575,5 
тис. крон, тобто майже в два рази більше, хоча вони посідали трохи більше 
як половину всієї земельної площі краю19. В 1907 р. поміщики і релігійний 
фонд, володіючи 54,9 % всіх земельних угідь, сплатили земельного податку 
509 тис. крон, а селяни - 1557 тис. крон, тобто втричі більше20.

Така ж картина спостерігалась і при розподілі будинкового податку. 
В 1900 р., наприклад, селяни сплатили 464,4 тис. крон цього податку, а в 
1907 - 520,6 тис. крон21.

Однокімнатні хати бідноти обкладалися більшим податком, ніж 
будинки багатих прошарків населення.

Под атком “малої людини” називали в Австрії загальний податок із 
заробітку. Його платниками були переважно дрібні ремісники, кустарі, 
торговці та інші особи, які виконували будь-яку роботу для заробітку22. 
Водночас зменшувався податок на прибуток підприємств. З 1908 року всі 
цукрові завод и і акціонерне товариство першого буковинського цементного 
заводу у Путні були звільнені від сплати всіх податків, за винятком 
земельного23.

Згідно з австрійським законод авством, прямі державні податки були 
підставою для нарахування додатків (так званих “Umlagen”) для потреб 
крайового, повітового і громадського (щінного) самоврядування. У 1895р. 
вони становили 58% від державних податків, у 1899 р. - 82%, в 1904 р. - 
96%24. Загалом у 1904 р. на Буковині було зібрано 13812 827 кронподатків, 
в тому числі 3 982 407 крон прямих податків і 10 380 420 крон непрямих 
податків. Посеред ні податки за товари народного споживання (від
цукру, м’яса, солі, спирту, вина, пива, тютюну, гасу) та різні збори зростали 
особливо швидкими темпами. Якщо в 1881 р. ці под атки становили 542 577 
гульденів, то в 1908р.- 18388 550, тобто виросли майже в 34разик.

Несплата под атків тягла за собою примусове стягнення недоїмок - 
екзекуцію. Австрійські податкові закони передбачали три види екзекуцій: 
військову екзекуцію; продаж на аукціоні рухомого майна боржників і 
конфіскацію грошей; продаж з молотка нерухомого майна боржників. В 1902 
р. податкові екзекуції становили 100 тис. крон, в 1905 р. -150 тис. крон, в 
1910 -195 тис. крон.

В друїій половині XIX ст. відбулись серйозні зміни в організації 
податкової служби краю. З 1850 р. вона була підпорядкована фінансовій 
дирекції (Finanzlandesdirektion) Буковини. На чолі її стояв фінансовий 
директор, якому підпорядковувались два фінансові радники, д ва фінансові
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секретарі і численні службовці. Фінансовій дирекції були підпорядковані 
15 податкових відомств (Steueramtes). Для прямого оподаткування були 
введені податкові округи (Bezirke fr die direkte Besteuerung), які, в свою 
чергу ділилися на податкові дільниці (Steuerbezirke). Для посереднього 
оподаткування створювались особливі округи (Bezirke fur die indirekte 
Besteuerung)26.

Органом прямого оподаткування була крайова податкова комісія 
(Steueriocalcommisaon)311 службовців. Як податкові референти при окремих 
повітових управліннях діяли 8 чиновників. Загалом до крайової
податкової служби прямого оподаткування в 90-і pp. XIX ст. входило 74 
чиновники. Головні податкові служби у Чернівцях і Сучаві включали 
відповід но 21 і 11 службовців, податкові служби у Гура-Гуморі - 3, Кіцмані - 
З, Кимполунзі - 5, Радівцях - 4, Садгорі - 5, Сереті - 5, Солці -2, Нижніх 
Станівцях - 2, Сторожинці - 4, Вижлиці - 5, Заставні - 427.

Крім того, в Чернівецькому, Серетському та Сучавському 
фінансових округах діяло ряд органів для непрямого оподаткування: так 
званих фінансових варт, митниць та ін.

Вся ця розгалужена і досить багаточисеяьна система діяла 
злагоджено і ефективно. Навіть у воєнному 1915 році до відступу 
австрійських військ з Буковини вона умудрилась зібрати под атки майже за 
трлийрік28.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МІЖДЕРЖАВНИХ 
СТОСУНКІВ МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ 

РЕСПУБЛІКОЮ 
ТА ПОЛЬЩЕЮ (1918-1920 рр.)

Міжнародне становище будь-якої держави визначається її внутрішньою 
рівновагою в розвитку політичних, економічних та культурних чинників, 
впливом цієї держави на інші держави та спроможністю захистити свої 
права й інтереси від порушення їх чи посягання на них ззовні.

Маючи таку аксіому на увазі та застосовуючи її до аналізу Української 
Народної Республіки як державного утворення та суб ’єкту міжнародного 
права, мусимо прийти до досить суперечливих висновків.

Відродження української державності в 1917 р. було подією величезної 
ісгорико-правової ваги, але водночас дещо передчасною з огляду на 
реальний рівень розвитку національних політичних сил та їх соціальної 
зрілості. Саме через відсугнісгь внутрішньої врівноваженості державного 
організму УНР її зовнішньо-політичне становище було нестабільним і 
проблематичним. Воно ускладнювалось ще й тим, що Українська 
Республіка в розглядуваний нами період не зуміла здобути визнання д ержав 
світу, й українська державна ідея була нерозривно пов’язана з цілим 
комплексом важливих питань, що становили так звану проблему Сходу. 
Через розбіжність інтересів політичного і економічного характеру тих 
держав, які були покликані до вирішення цієї для європейської рівноваги 
важливої проблеми, розв’язання цього завдання, отже і українська 
державна справа, видавалось архискладним. Міжнародно-правне 
становище УНР було цілком залежним від вищезазначених умов, які 
корегували той чи інший напрям закордонної політики УНР.

Умови і події, які повстали в зв’язку з розвитком революції в Росії, 
привели Українську державу до укладення миру з центральними 
державами, які Брестсьским договором визнали її самостійність і 
незалежність та водночас втягнули в коловорот своїх планів.

Силою обставин, породжених слабкістю внутрішнього становища УНР 
та окупацією її території німецькими військами в 1918 році, закордонна 
політика Уряду УНР вимущено потрапила в орбіту німецького впливу аж 
до захоплення влади в У країні Д иректорією , яка повернула 
зовнішньополітичний курс держави на новий шлях.

Уряд УНР, бажаючи отримати від держав Антанта моральну допомогу 
в формі визнання, обрав антантську орієнтацію, розраховуючи, в першу 
чергу, на підтримку одного із впливових членів Антанти - Франції. Однак
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переговори з французьким урядом похоронили надії на цього могутнього 
протектора, який би міг своїм престижем і силою захищати право України 
на незалежне державне життя. Уряд УНР за таких обставин був змушений 
власними силами зорганізувати свою державу, як всередині, так і ззовні. 
Блокована сусідніми вороже настроєними державами, обтяжена війною з 
армією Радянської Росії, з одного боку, та генерала Врангеля - з другого, 
Українська Народна Республіка протягом 1918-1920 рр. дійшла до повної 
політичної та економічної руїни, а в закордорнній політиці потерпіла повне 
фіаско. “Нашим міродайним чинникам не щастило при всіх їх величезних 
зусиллях переконати інші держави щодо потреби визнання Української 
держави, хоч потребу і необхідність такого визнання аргументовано 
“правом самоозначення” і за нашою слушною справою промовляли 
гуманітарні, правничі, історичні, політичні, етнографічні мотиви. 
Міжнарод не положення держави вирішує сила внутрішнього її становища, 
а цієї сипи не було в Українській державі”1, - констатували в урядових 
колах УНР.

Уряд Української Народної Республіки, усвідомлюючи катастрофічне 
становище своєї армії на фронті протягом 1918-1919 рр., дійшов висновку 
що для врятування держави необхідно обрати шлях, який би привів до 
угоди з найближчими сусідами.

Варто зауважити, що уряд УНР з часу свого виникнення стояв на грунті 
самостійності та водночас прагнув нав’язати доброзичливі міждержавні 
стосунки, передовсім, з тими із своїх сусідів, політичні інтереси яких в 
принципі не вход или в протиріччя з ідеєю існування самостійної української 
держави. Прголошена 1У Універсалом суверенна УНР заявила: “3 усіма 
сусідніми державами, а сама Росією, Польщею, Австрією, Румуніє., 
Туреччиною й іншими ми бажаємо жити в згоді й приязні”2.

Охарактеризована нами вище політична ситуація породила нагальну 
необхідність вибрати союз з однією із сусідніх держав, - Росією або 
Польщею, - з однією з тих двох сил, без яких неможливо було вирватись з 
такого становища. УНР вибрала Польщу, розраховуючи що українсько- 
польські стосунки за певних обставин можна буде перетворити в форму 
реального політичного союзу, який би лежав у площині обопільних 
інтересів.

Повертаючись до витоків, мусимо зазначити що д ипломатичні стосунки 
УНР з польською державою за період від вибуху революції' в Україні 
1917 року аж до 1919 року були нестабільними та неоформленими. Причин, 
на наш погляд, було декілька. По-перше, відмінними були, власне, 
державно-правові засади, на яких творились нові держави: УНР і РПП. 
Якщо УНР виникла в результаті революційної боротьби на грунті 
національного і соціального визволення українського народу, то польська 
Держава повстала не лише як наслідок визвольної акції самого польського 
анроду. Скоріше, її виникнення було результатом зд ійснення цілої системи
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запланованих реставраційних заходів, здійснюваних щодо Польщі в 
політико-стратегічних цілях зацікавлених державами.

По-друге, відмінна за способами визвольна боротьба здійснювалась і 
під різними політичними гаслами, а в свою чергу відмінний характер 
боротьби вивів на чоло визвольних рухів представників різних політико- 
державницьких орієнтацій.

По-третє, розходились і зовнішні орієнтації УНР і Польщі. В період 
Центральної Ради Українська Республіка орієнтувалась на державу 
Антанти, а Польща була під сильним впливом Австро-Угорщини. Коли ж 
на Україну поширився німецький вплив (в період Гегьманської держави) - 
в Польщі панували інтереси Антанти.

Таким чином, стає зрозумілим, що навв’язання і розвиток стосунків між 
УНР і Польщею було непростим як для України, так і для Польщі. 
Наскільки непростим, настільки і необхідним.

В 1918 році при українському уряді Гетьмана Павла Скоропадського в 
Києві з’явився офіційний представник польського уряду, а до Варшави 
був висланий репрезентант української держави. Після падіння гетьманату 
демонстративно покинув Київ польський представник, як і зник з 
варшавського терену гетьмансьткий післанець3. Можна твердити, що 
рівенеь розвитку дипломатичних стосунків між УНР і Польщею на цьому 
етапі був досить поверховим.

Вже директорія УНР, перебравши владу в грудні 1918 року, розпочала 
поступове зближення з Річчю Польською Посполитою. З метою 
порозуміння в питаннях поточної політики, а більше, думаємо, в 
інформаційних цілях уряд УНР вислав до Польщі дипломатичну Місію, 
очолювану міністром освіти В.Прокоповичем, хоча, зауважимо, дальше, 
ніж вирішення другорядних справ, місія не пішла. Припускаємо, 
поясненням могло бути те, що в умовах війни українців з поляками в 
Галичині, налагодження дипломатичних стосунків між Наддніпрянською 
Українською Республікою та Польщею було б як мінімум некоректним.

На рубежі 1918-1919 рр. справа нав’язання стосунків між УНР і РПП 
була непослідовною і, як наслідок, малорезультативною. В лютому 1919 
рокув Варшаву був направлений Б.Курдиновський,повноваження якого 
обмежувались завданнями інформаційно-технічного характеру. 
Схиляємося до думки І.Нагаєвського, що польські кола з оточення 
І.Падеревського4, втягнули Б.Курдиновського в політичні інтриги, який 
охоче грав роль офіційного репрезентанта України5. Не маючи 
повноважень від уряду УНР, він вступив у переговори з міністром 
закордонних справ Польщі, наслідком яких став договір, підписаний 24 
травня 1919 року. Договір, офіційно названий “угода між представником 
Директорії УНР Б.Курдиновським і президентом Ради Міністрів РПП
І.Падеревським у справі надання допомоги Українському урядові в 
боротьбі проти Радянської України”, складався з восьми пунктів. Перші
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два зазначали прилучення до Польщі Східної Галичини і Західної Волині, 
в третьому - ставилась вимога взаємовизнання незалежності УНР і Польщ. 
І хоча зазначена нами угода, укладена польським урядом з 
псевдоуповноваженим уряду УНР не набула характеру правно- 
державного зобов’язання, така авантюрна дипломатія Б.Курдиновського 
мала для української справи загалом негативні наслідки - в подальших 
переговорах з представниками УНР поляки за точку від ліку брали угоду 
від 24 травня. Крім того, за слушним, на наш погляд, зауваженням 
С.Томашівського, травневе польсько-українське порозуміння породило 
в колах Паризької конференції легенду про те, що “Польща буцім-то стала 
чемпіоном ідеї само означення українського народу”6.

Будемо стверджувати, що невиразність міждержавних стосунків між 
УНР і РПП була породжена ще однією проблемою - невизначенністю 
державно-правових стосунків між УНР і ЗОУНР. 1 грудня 1918 року 
делегація уряду Директорії та УНРади у Фастові уклали “передвступний 
договір” про злуку двох частин України в “одне державне тіло”: “УНР 
заявляє цим рівно ж свій непохитнрий намір злитись у найкоротпгім часі в 
одну державу з Західно-Українською Народною Республікою - значить 
заявляє свій намір прийняти всю територію і населення ЗУНР, як складову 
частину державної цілости, в Українську Народну Республіку”1. При 
цьому зазначалось, що ЗУНР зберігала права “територіальної автономії”®.

22 січня 1918 року злуку УНР і ЗУНР було офіційно проголошено: “Од 
нині во-едино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної 
України - Західно-Українська Народна Республіка (Галичина, Буковина, 
Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Однині є єдина 
незалежна Українська Народна Республіка”9. Об’єктивно оцінюючи 
державно-правове значення цієї події, мусимо зробити ряд зауважень.

На наш погляд, злука не означала, що відтепер УНР стала федеративно, 
ні тим більше унітарною  державою. Скоріше, це нагадувало 
конфедеративне утворення. Справа в тому, що до остаточного вирішення 
питання про державне об’єднання загальноукраїнськими Установчими 
Зборами, ЗОУНР зберігала свої органи законодавчої та виконавчої влади, 
сферу та обсяг їх компетенції. Влада уряду УНР, її виконавчих органів не 
поширювалась на західноукраїнські земля; координувалася лише 
військова діяльність обох урядів. Таким чином, під державно-правним 
кутом  зору, злука УНР та  ЗУНР носила скоріше зовніш ньо- 
демонстраційний, аніж органічно-державний характер. Але в контексті 
розглядуваної нами теми слабкою стороною формальної злуки двох 
українських д ержавних утворень була форма стосунків України та Польщі. 
Оскільки ЗОУНР вела в Галичині війну з Польщею, то вказана злука 
ставила УНР в позицію воюючої сторони. Зрозуміло, що в такій ситуації 
мова про налагодження дипломатичних стосунків між УНР та Польщею 
йти не могла.
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УНР намагалась переорієнтувати ЗОУНР на війну з Радянською 
Росією. Це привело до припинення військових дій проти Польщі, 
встановлення перемир’я та відновлення дипломатичних стосунків між нею 
та УНР. З цією метою уряд УНР влітку 1919 року, як свідчать спогади 
особистого ад’ю танта С.Петлюри О.Доценка, вислав до Польщі 
Надзвичайну Місію, очолювану П.Пилипчуком. Результатом серпневих 
переговорів Місії і польського уряду стало прийняття 19 серпня Декларації. 
Згід но п. 1 (гериторіальнерозмежування) між УНР та РПП встановлювався 
кордон по лінії: “з півдня від гирла Збруча на північ до с.Зджаринар.Буг, 
згідно рішення Паризької Мирної Конференції, від с.3джари до м.Устилуг, 
далі через села Руди і Туричани по р.Турії до с.Руди на Прип’яті, далі по 
Прип’яті до ст.Ганцевичі по прямій лінії”. За ці територіальні та певні 
соціально-економічні уступки Надзвичайна Місія вимагала від уряду 
Польщі встановлення добросусідських відносин та отримання допомоги 
зброєю та амуніцією. Результати переговорів не виправдали сподівання 
обох сторін. Польський уряд навіть при зазначених територіальних 
поступках мав претензії до Декларації. Український уряд в свою чергу 
розцінював пункти Декларації як перевищення повноважень членів Місії. 
Як зазначалося в “Оглядіміжнародного становища УНР...”, “переговори 
в міру того ж  внутрішнє становище УНР слабло і стратегічна обстановка 
гіршала-прибирали чим раз більше затяжний характер”10. Надзвичайну 
Місію було відкликано з Польщі.

Але в умовах одночасного ведення боротьби УНР з армією генерала 
Денікіна та Радянською Армією, уряд Директорії не мав інакшого виходу, 
як вислати нову Дипломатичну Місію. Вона формувалась на основі 
соціально-партійного представництва. Думаємо, що з огляду на широкий 
обсяг і особливий характер повноважень Місії,-всі агенти влади УНР, що 
перебували в той момент на території Польщі підкорялись Місії і 
позбавлялись права самостійного вирішення питань політичного, 
військового, господарського характеру. Але проблема полягала в тому, 
що польська делегація вважала нову Місію наступницею попередньої. 
Взагалі до переговорів з УНР та встановлення українсько-польських 
дипломатичних стосунків в Польщі відносились по-різному: від 
обережності в оцінках до категоричного неприйняття.

На найбільш прихильному для УНР грунті стояли польські соціалісти 
(ППС). Без будь-яких застережень ППС визначала самостійність 
Наддніпрянської України. Праві течії, що складали значну більшість 
польського суспільства (народові демократи, християнські демократи, 
ірупа “Пяст”) весь український рух трактували ж  “гайдамацький”, а 
всю Україну як простір для польських державницьких апетитів і предмет 
переговорів з Росією для спільного розподілу між собою. Польський уряд 
опирався в своїй політиці якраз на консерваторів та націонал-демократів, 
тому в його колах панувала політика примирення з Денікіним та
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ігнорування самостійної України. Наріжним каменем у стосунках з 
останньою Польща вважала проблему східнихкордонів. УНР стояла на 
принциповій позиції самостійності України в етнографічних межах, 
польський же уряд домагався прилучення до Польщі цілої Галичини.

Восени 1919 року для переговорів з Українською Дипломатичною 
Місією уряд Польщі уповноважив делегацію в такому ж складі як для 
переговорів з попередніми. Від імені свого уряду польська делегація 
вимагала, по-перше, доказів, що український уряд є серйозним проявом 
самостійності УНР; по-друге, об’єктивних гарантій лояльного відношення 
українського уряду до польської держави; по-третє, визначення кордонів 
між УНР та РПП. Польський уряд використовуючи складне становище 
української армії, затисненої обезсиленням тифом, браком зброї, харчу і 
т.ін., між трьома противниками - польською, радянською та деншнською 
арміями - заявив що “основною умовою налагодження приязних відносин 
між Україною і Польщею мусить бути заява, якою українське 
правительство зречеться в користь Польщі Галичини і тих західних земель 
Великої України, які лежать на північ від Галичини”[1.

Зі свого боку Українська Дипломатична Місія в РПП виробила і 
запропонувала польському урядові проект Декларації. Виходячи з 
етнографічних, економічних і стратегічних міркувань, а також тогочасного 
політичного становища, в п. 1 Документу визначалась така лінія кордону: 
“...від Чорного моря по Д ністру і від Дністра на північ і захід по старому 
кордону, який лежав між бувшою Австро-Угорською та Російською 
імперіями” и. При цьому зазначалось, що кордон Української Держави на 
територіїколишньої Російської імперії має пройти на схід від р.Західного 
Бугу, але остаточне встановлення лнгії кордону залежатиме від рішення 
Паризької Конференції.

Пункт другий стосувався національно-культурних прав, в якому уряд 
УНР гарантував забезпечення на території Укараїни громадянам 
польської національності вказаних прав і вимагав того ж від польського 
уряду. Польща на такі умови не погодилася - до п. 1 українського проекту 
вона внесла такі поправки: “кордон УНР на терит орії бувшої Російської 
імперії має пройти на західно-північній Волині. Як бачимо така ситуація 
за інших обставин означала б зрив переговорів. Але присилувана реаліями 
далекогляд ність українських дипломатів була гальмом такого кроку. Зрив 
переговорів зірвав би тимчасове перемир’я між УНР і РПП, породивши 
тим самим третій фронт і, можливо, підштовхнув би Польщу за плечима 
УНР до порозуміїшя з Росією (або радянською, або денікінською). Тим 
більше, що російські політики в Парижі та в інших політичних кузнях 
готові були зробити Польщі за рахунок України будь-які територіальні 
поступки. Стає очевидним, що справу завершення переговорів не можна 
було ні зволікати, ні тим більше зривати.

11 листопада 1919 року розпочала свою роботу конференція, пред метом
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якої було питання про спосіб, в який можна було б узгодити польські та 
українські інтереси, що заганялись в кут проблемою кордонів. Варто 
зауважити, що з приводу цієї проблеми навіть у самій Місії не було 
однозначної думки.

Тим часом в Україні події розвивались катастрофічно. Для прикладу 
наведемо зауваження прем’єр-міністра УНР І.Мазепи з його листа від 27 
жовтня 1919 року до А.Лівицького: “Не дивлячись на дуже важке 
становище, хочемо піти на сміливий крок - наступ на Схід... успіх нашої 
справи залежить від... взаємовідносин з більшовиками і почасти з 
поляками... і коли з Польщею не вдасться досягнути позитивних 
результатів, то... станемо перед необхідністю ліквідації нашого 
державного апарату”13. Таким чином, в роботі Місії виявилась дилема - 
або рвати в такий несприятливий момент відносини з Польщею, або 
підписати положення Декларації, пропоновані польською делегацією.

2 грудня 1919р. відбулась політична нарада, метою якої було прийняття 
Декларації з умовами майбутнього миру між УНР і РПП. Головним 
питанням був п. 1 - про кордони. Більша частина членів Місії (Лівицький, 
Русова, Шелест), зважаючи на катастрофічне становище в Україні не 
ризикували розривом з Польщею і пропонувала прийняття польських 
вимог - кордон по Збручу, що зоставляв Галичину під польською владою. 
Підписанням Декларації від 2 грудня завершився певний д ипломатичний 
період, підсумком якого мало стати, на думку сторін, створення грунту 
для подальших союзних відносин між УНР і Польщею. Беручи до уваги 
певні територіальні аванси на користь Польщі, уряд УНР плекав надії на 
“віддяку доброї сусідки”, сподіваючись, що має тепер правового 
характеру підстави розраховувати на її допомогу. Реальний же перебіг 
подій в Україні - втрата державної території, дезорганізація роботи 
державних установ - став несприятливим тлом українсько-польських 
стосунків. Поведінка поляків після прийняття Декларації не змінилася - 
польські війська на українських землях поводились не як союзники, а, 
скоріше, як окупанти. Протестуючи проти подібного “урядування” 
поляків, С.Петлюра в меморандумі до Ю.Пілсудського14 від 22 січня 1920 
р. зауважував, що він “не мав сумніву в тому, що польські військові відділи 
і влада вступають, як заприязнені союзники, не з метою окупації',... а з 
метою не допустити окупанта на посідаєму владою територію...” і, 
звинувачуючи польську владу застеріг, що “ігнорування елементарних 
прав самостійності Української Держави... викликає справедливе 
обурення... росте хвиля незадоволення, як тією владою, яка... запрохала 
для дружньої співпраці польську військову владу, так і проти запроханої 
влади”15. Але ще плекаючи ілюзорні надії стосовно Польщі, українські 
політики розцінювали “польську руку” як єдину і останню надію.

“ 3 другого боку, мусимо зазначити, що УНР непокоїлась активною 
дипломатичною діяльністю Радянської Росії, яка опублікувавши ноти,
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звернені до Польщі та інших держав з пропозиціями миру, не брала до 
уваги УНР. З огляду на такі події голова Місії вручив міністру 
закордонних справ Польщі дві ноти - від 17 лютого 1920 р. (з протестом 
проти виступу РНК Радянської Росії з мирними пропозиціями від імені 
уряду України) та від 2 березня (з пропозицією встановлення миру на Сході 
Європи та визначенням ролі УНР в цій акції. “Радянська Росія, яка 
заключила або готова заключній з Естонією або Латвією договір без 
огляду на їх суспільний і політичний лад і яка переговорювала з бувшим 
реакційним гетьманським урядом України, мовчить про УНР і не заявила 
готовності признати також відносно України права самоозначення, 
самостійності і суверенності”16, - наголошувало® у резолюції, ухваленій 
Місією 23-26 лю того 1920 р. Думаємо, що всі проблеми 
зовнішньополітичних стосунків УНР були віддзеркаленням драматичного 
внутрішнього становища української держави та катастрофічного стану 
її армії - в результаті боротьби з Радянською Армією остання (вірніше її 
рештки) відступила на територію Польщі.

В такій складній ситуації уряд УНР почав шукати надійного союзника, 
за допомогою якого розраховував відновити збройну боротьбу з 
Радянською Росією. Його погляди знову звернулись на Польщу: ним 
бралось у розрахунок її вороже ставлення до радянських республік. Під 
знаком нагальної потреби на початку березня 1920 р. відновились 
дипломатичні переговори між Місією УНР та делегацією польського 
уряду. Місія порушила питання про визнання з боку Польщі незалежності 
УНР та признання її уряду. А Польща, приступаючи до переговорів, 
розраховувала відвоювати свої “історичні права”, заявляючи про 
дезанексію територій, які входили від 1772 р. до складу Російської імперії. 
Усвідомлюючи, що території, на які зазіхає Польща, - це фактично вся 
Правобережна Україна між Дніпром і Дністром, Місія в своїй ноті від 26 
березня заявила, по-перше, що вказані землі з етнографічної точки зору на
70-90% заселені українською людністю, по-друге, що з ХУП до початку 
XX ст. ані російська, ані польська державність не задовільнила 
національно-політичних прагнень цієї людності до утворення самостійної 
держави, по-третє, Декларація від 2 грудня 1919 р. визначила кордон між 
Україною та Польщею по р.Збруч, тому інші територіальні претензії не 
мають правових підстав.

При обговоренні 9 квітня 1920 р. пропонованих сторонами проектів 
виявились певні суперечності. Так, в українському варіанті п. 1 мав таке 
формулювання: “РПП визнає УНР незалежною суверенною державою, з 
якою вступає в заприязнені і добросусідські зносини, як з рівною 
стороною”; польським же проектом передбачалось: “Польща визнає 
Тимчасовий Уряд Української Директоріїз отаманом С.Летлюрою на чолі 
за Уряд “де-факго”.

Суттєві розбіжності проявили® при визначенні лінії кордону. В п. 2,
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пропонованом у українською  стороною , державний кордон 
встановлювався згідно з наміченою в Декларації лінією. Істотно 
відрізнялась польська пропозиція: “...на північ від р.Дністра вздовж 
східних кордонів повітів - Кременецького, Острозького та Рівненського; 
далі на північ вздовж кордону колишньої Мінської губернії. Таким чином, 
встановлення такої лініїкордону прилучило б до Польщі 7із 12 Волинських 
повітів, які з точки зору національної приналежності населення були 
переважно українськими. Члени Місії, справедливо розцінюючи польські 
вимоги як порушення прав української більшості вказаних територій, 
разом з тим погодились на компромісні рішення, не завжди відстоюючи 
етнографічні принципи, а беручи до уваги політико-стратегічні та 
економічні обставини. В остаточному варіанті українська сторона 
поступалась частиною своїх територій, а лінія кордону визначалась по 
Збручу, далі вздовж колишнього кордону між Австро-Угорщиною та 
Росією, далі на північ вздовж колишньої Мінської губернії, потім 
Прип’яттю до її устя.

Договір претендував також на врегулювання ще однієї проблеми - 
обумовлення права укладати міждержавні угоди. Польський варіант 
передбачав зобов’язання уряду УНР не тільки не укладати ніяких 
міжнародних договорів, спрямованих проти Польщі, а й навіть не вести 
переговорів з радянським урядом без узгодження з Польщею. Побіжного 
погляду достатньо, щоб побачиш однобічність вимоги, але в остаточному 
варіанті зосталось формулювання поляків17. І в українському, і в 
польському варіантах містився пункт, який стосувався взаємних гарантій 
національно-культурних прав українців та поляків.

Згідно п. 10 ця угода мала залишатися таємною і не могла бути 
оприлюднена без взаємної згоди обидвох сторін. До речі, як зауважував 
С.Шелухін, договір був таємним і для членів уряду УНР, іменем якого 
творився, хоча був відомий для дипломатів тих держав, перед якими 
Польща використала його проти Галичини, Волині, Холмщини, Полісся 
та Піддяшшя, заселених українцями; Петлюра зрікся на користь поляків 
“близько 162.000 км.кв української території з населенням 11 млн. 
чоловік... за такого приводу треба було таїтись... бо оголошення цих даних 
виявило б, що договором віддано п’яту частину Украйни”18.

Політично-військовий договір уряду УНР з польським урядом 
Ю.Пілсудського, укладений у Варшаві 21 -24 квітня 1920 р. належить до 
найбільш спірних міжнародно-правових моментів в історії української 
державності. Сам факт укладення угоди між УНР і РПП дістав далеко 
неоднозначну оцінку, але, думаємо, не був він популярним ні серед 
українців, ні серед поляків.

З точки зору формального аналізу незаперечним було те, що сторони 
розглядали договір, головним чином, як правову гарантію спільної 
збройної акції проти радянських республік. Так, одразу ж після укладення



угоди розпочався спільний похід польського-українських військ проти 
Радянської Армії і вже 8-9 травня об’єднані війська вступили в Київ. 
“Актом 22 квітня уряди РПП і УНР заключний умову для боротьби проти 
споконвічного ворога обох держав, який прибравшись в крайню форму 
руйнуючої демагогії, мав теденцію повалити самостійність обох 
республік”, - зауважував С.Петлюра Ю.Пілсудському. Нас більше 
цікавить інше питання - якою ціною сторонам дісталось те порозуміння, 
що вартували для них вигоди від укладеного договору.

Але, говорячи про результати Варшавської угоди між УНР та Польщею, 
варто зазначити, що “політика Польщі” і “політика Пілсудського” - 
поняттяне тотожні. Розглядуваний нами договір - то є “витвір рук” певних 
політичних кіл, які в даному випадку бачили його етапом так званої 
федералістської програм и. Польський ем ігрантський історик 
М .Д зеванковський, ш укаю чи виправдання політичної гри 
Ю.Пілсудського підкреслював: “План Пілсудського полягав у тому, щоб 
паралізувати більшовизм роздрібненням його територіальної бази... 
шляхом прямого, буквального застосування принципів самовизначення 
усіх національностей колишньої царської імперії”19. Але найпростішим 
контраргументом цього “відбілювання” такої політики є те, що Польща, 
прагнучи приєднати великі етнічно не-польські території, аж ніяк не була 
надійним гарантом права українського народу на самовизначення. 
Скоріше, політику Пілсудського розривали внутрішні протиріччя: бажання 
мати самостійну Україну як бар’єр між Польщею та Радянською Росією 
було переможене мрією заволодіти Східною Галичиною, що руйнувала 
можливість становлення української самостійності.

23 червня 1920 р., оцінюючи результати польсько-української угода, 
польська газета “Кигіег Р о № ” стосовно повітів, що відійшли до Польщі 
писала, що вони, “як і Східна Галичина загалом повинні належати 
Польщі... Проведення тут етнографічного кордону було б великою 
несправедливістю, бо мільйони поляків опинились би відрізаними від 
материнського пня...”20.

Беремось стверджувати, що і в урядових колах УНР співіснували різні, 
інколи протилежні, оцінки українсько-польської угоди. З одного боку, 
ідеалізація та переоцінка договору, з іншого - його реальне та тверезе 
бачення. З приводу першого: в звіті Української дипломатичної Міси в 
Польщі зазначалось, що УНР за рахунок договору отримала моральну 
допомогу в формі “де-юре” визнання державної суверенності та реальну 
підтримку на політичному, мілітарному і фінансовому полі з боку 
представника Антанти на Сході: “УНР до цього часу замкнена ворожими 
сусідськими державами розбила ціною цього договору бар’єр, що 
загороджував їй дорогу в Західну Європу, і через Польщу, яка є порогом 
до Європи, зблизилася до західних держав, особливо до Франції”21, - 
обнадійливо заявляли українські дипломати на чолі з А.Левицьким.
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З приводу другого, і ми до цього ближчі - більш об’єктивна правнича 
оцінка Варшавського договору сенатора С.Шелухіна: “маємо не тільки 
моральні, а всі правні підстави відкинути цей договір, утворений без 
повноваження й проти інтересів українського народу, з усіма наслідками, 
які сталися й можуть статися, як неправний, юридично-порочний в своїй 
основі і походженні, а тому не дійсний для правного виконання, а для 
українського народу ні до чого його не зобов’язуючий”22. С.Шелухін 
обгрунтував свою думку радом факторів: по-перше, договір був укладений 
без уповноваження і проти інтересів українського народу (на той час в 
Україні не було державного органу, уповноваженого заключали подібні 
договори, а Директорії в повному складі не існувало - долю одноосібно 
вирішив представник однієї політичної партії С.Петлюра), по-друге, 
договір грішив односторонністю - на Україну покладалися лише певні 
зобов’язання без зазначення й прав, навіть у випадку порушення умов 
угоди польською стороною. Загалом Варшавський договір своєю 
“некорисністю” завдячував слабкості УНР, бо чого іншого була варта 
держава практично без території і сильної армії.

Таким чином, підсумовуючи аналіз становлення і розвитку 
взаємовідносин між УНР і польською державою в 1918-1920 рр., хочемо 
зазначили ряд моментів. Слабке міжнародно-правне становище УНР, 
зумовлене відсутністю внутрішньої рівноваги її державного організму 
привело республіку до пошуку моральної та матеріальної підтримки. 
Сподіваючись останнього, уряд УНР обрав антантську орієтацію, 
розраховуючи в першу чергу на Францію, але зазнавши в цій справі 
поразки, змушений був задовільнигись “доброю волею” сусідньої Польщі. 
Протягом 1917- початку 1919 рр. міждержавні стосунки УНР та Польщі 
були нестабільними і нечітко окресленими. Окремий період польсько- 
українських стосунків підсумувало підписання Декларації від 2 грудня 
1919 р., підсумком якого мало стати створення грунту для подальших 
союзних відносин. Та, скоріше, цей документ підсумував своєрідні 
польсько-українські торги, в результаті яких Польща за рахунок УНР 
дістала немало вигод, що прислужилися їй в недалекому майбутньому. 
Варшавський договір 1920 р., в якому українська сторона бачила 
довгоочікувану допомогу, лише зміцнив статус УНР ж  цілковито залежної 
від нової союзниці держави, заплативши їй за таку “поміч” п’ятою 
частиною своєї території. Польща, прийнявши це ж  належне, в подальшій 
політиці вже не обтяжувалась зобов’язаннями по відношенню до УНР і 
поступово прийшла до угоди з їх спільним вчорашнім противником.
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СОЙМУ БУКОВИНИ (1861-1914 роки)

На Буковині 50-60 роки XIX ст. стали часом важливих адміністративних 
реорганізацій. В даний період закладались правові основи крайового 
самоврядування. Патентом імператора від 26 лютого 1861 року край отримав 
права окремої коронної землі Австрійської імперії. До лютневого патенту 
додавалися статути і виборчі закони для кожної коронної землі. Зокрема, 
для Буковини було “даровано" імператором “Крайовий статут для 
герцогства Буковина” та “Крайовийвиборчий закон”1.

Крайовий статут за аналогією з подібними нормативно-правовими 
актами інших земель мав д ля Буковини силу крайової конституції, асойм 
був наділений правом приймати крайові закони.

Згадані нормативно-правові акти, а також ухвалений Державною Радою 
закон “Про імперське представництво” від 21 грудня 1867 року створили 
правову базу діяльності буковинського сойму2.

Механізм функціонування буковинського сойму базувався на тих же 
законодавчих актах, якими визначалися правові засади його діяльності. 
Але конкретна схема цього механізму була викладена в регламенті роботи 
сойму3, а 4 лютого 1910 року в зв’язку з прийняттям нової редакції 
Крайового статуту було прийнято і новийрегламенг4

Регламент сойму складався з 16 розділів і 68 параграфів. Його норми 
охоплювали, як процесуальні засади діяльності депутатів сойму, так і їх 
правовий статус. Окрім цього, регламент встановлював структуру і 
повноваження органів, що забезпечували функціонування представницького 
органу Буковини.

Відповідно до Крайового статуту сойм скликався за розпорядженням 
імператора (“за височайшим скликанням”)раз урік, обов’язково в головному 
місті краю - Чернівцях. Проведення сесій в якомусь іншому місті статутом 
не передбачалось, “хіба б імператор розпорядився інакше”. Особу 
імператора предст авляв у соймі кр айовий президент5, який від його імені 
оголошував про відкриття чергової сесії.

Сойм обирався строком на 6 років, який називався виборчим періодом 
(Wahlperiod), або за іншою термінологією - каденцією. Всього за період з 
І 861 по 1914 рокц'їх було одинадцять. Cedi сойму призначались, як правило, 
на середину осені. Вони могли також проводитись взимку, весною, але не 
влітку. Протягом сесії проводились робочі засідання сойму, яких було 
приблизно 10-15. Робота засідання розпочиналась о 10 годині ранкуі
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поділялась на ранкове, денне і вечірнє засідання. Останнє інколи 
закінчувалось дуже пізно, о першій годині ночі.

Вдень, коли відкривалось перше засідання першої сесії сойму чергової 
каденції, в Кафедральному Православному соборі і Римо-католицькому 
костьолі в Чернівцях відбувались урочистості богослужіння. В цей день 
засідання розпочиналось в 11.00 тим, що крайовий президент повідомляв 
депутатам Указ імператора про призначення маршалка сойму і його 
заступника, після чого останні складали присягу. Після прийняття присяги 
засідання сойму проводив маршалок. Вінвисіупав з урочистою промовою, 
в якій дякував за таку “високу честь бути крайовим маршалком”. 
Закінчувалась промова потрійним окликом “Hoch”, “Многая літа”, “S 
triaska” начесть “Найяснішого Пана”6.

Як позитивний і досить прогресивний можна відзначити той факт, що 
депутати сойму складали присягу на одній з трьохкрайовихмов, тим самим 
підкреслюючщщо вони служать якімператору, краювцілому, таківиборцям 
певної національності, що їх обрали. Також на трьох мовах зачитувався 
вітальний лист вщімператора.

Таким чином, урочисте богослужіння, присяга маршалка сойму, його 
заступника і депутатів надавали початку роботи сойму характеру події 
неординарної і до певної міри настроювало депутатів на відповідальну 
роботу. Те, що в соймі вже з кінця XIX ст. звучало три мови, говорить про 
певну демократичність у вирішенні складного мовного питання, у всякому 
разі - про повагу до націй, які проживали на терені краю.

Засідання сойму відкривалось і закривалось його маршалком. Депутати 
сойму правом голосу користуватись не інакше, як особисто. Сойм, скликаний 
у повній відповідності із законом, розглядав на своїх засіданнях лише ті 
питання, які належали до його компетенції. Питання, які підлягали 
обговоренню на засіданнях вноситися: а) у вигляді урядових пропозицій 
маршалком; б) у вигляді пропозицій Крайового виділу7 або спеціальної 
комісії обраної із складу сойму; в) у вигляді пропозицій окремих депутатів 
сойму.

Відповідно до 37 Крайового статуту черговість розгляду справ 
визначалась маршалком. Пріорітетними були урядові пропозиції, ті, 
предмет яких не входив до компетенції сойму, відхилялись маршалком.

Оскільки самостійні пропозиції депутатів - внесення (Antrage) мали 
форму законопроектів, проектів рішень ( ЗО Регламенту), цікавим буде 
розглянути законодавчий процесу соймі.

Регламентом була встановлена чітка процедура проходження 
законопроекту. Так, якщо внесення депутата розглядалось вперше, він 
отримував слово для обірунтування. Депутатам належало не обговорюючи 
це внесення встановити чи воно подається на розгляд і підготовку вже 
існуючій комісії чи необхід но створення спеціальної.

Підготовлене комісією внесення подавалося на перше читання в сойм,
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де воно розглядалось в цілому. Після доопрацювання в комісії проводилось 
друге чигання, підчас якого законопроект розглядався по главах, параграфах. 
Проголосувавши за законопроект по частинах, депутати голосували за нього 
в цілому. Але голосування за законопроект в цілому повинно було відбуватися 
не на тому самому засіданні, а наступному (39-41 Регламенту).

Порядок надання слова депутатам при обговоренні того чи іншого 
питання було виділено в окрему главу регламенту - “Порядок промов” 
(Яееіеогсіпщ^).

Відповідно до 45 ті, хто хотів висловитись з питання, що стоїть на порядку 
денному, повинен був записатись у маршалка, або призначеного для цього 
секретаря особисто, повідомляючи одночасно “за” чи “проти” внесення він 
буде виступати.

Депутати виступали в порядку запису але так, щоб той, хто був проти 
внесення починав, і, наскільки це можливо, виступаючі “за” і “проти” 
чергувались. Кожен депутат міг помінятись з наступним за списком 
депутатом, або ж поступитися своїм правом виступу іншому не включеному 
в список. З обговорюваного питання депутат міг виступати не більше як д ва 
рази.

Якщо промовець відхилявся від предмету обговорення, головуючий 
повинен був йому зробити зауваження “До справи”. При повторному 
відхиленні головуючий міг позбавити депутата слова (п. 50 Регламенту).

Для прийняття рішення в соймі вимагалась присутність більше половини 
загального числа депутатів. При рівності поданих голосів пропозиція, що 
обговорювалась, вважалась відхиленою. Для внесення будь-яких змін до 
Крайового статуту і Крайового виборчого закону до сойму потрібна була 
присутність щонайменше трьох чвертей усіх депутатів і згода не менше 
двох третин присутніх.

Рішення сойму з доданням протоколів засідань надсилались імператору 
через посередництво президента краю. Протоколи засідань сойму, 
починаючи з 1863 року, друкувалися і розсилалися через Президію 
Крайового управління зацікавленим міністерствам у Відні (тим, питання 
компетенції яких розглядалися на сесії). Міністерству внутрішніх справ 
надсилатися всі протоколи сойму. Офіційною мовою в соймі була державна 
німецька мова. Нею велося діловодство, виступали депутати на засіданнях. 
Само собою малося на увазі, що всі депутати пройшли через німецькомовні 
навчальні заклади і вільно володіють цією мовою. Однак таке становище 
принижувало національну гідність основних етнічних груп Буковини - 
українців і румун, які домагалися рівноправного використання у соймі 
поряд з німецькою, української та румунської мов як крайових.

З часом в законодавчому плані це питання було розв’язане. Однак в 
практиці д іяльнойі сойму використання крайових мов поряд з державною 
приживалось дуже повільно. Це зумовлювалося значною мірою тим, що 
буковинська аристократія (як румунська, так і українська) здобувала
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освіту в німецьких гімназіях, колегіумах та університетах (здебільшого 
Віденських), краще володіла німецькою мовою ніж мовою свого народу, 
користувалася нею в побуті та спілкуванні. Таким, наприклад, був лідер 
українського клубу в еоймі М.Василько, який здебільшого користувався 
українською мовою леше під час передвиборних зібрань. Такі факти 
були непоодинокими і в середовищі румунської земельної аристократії 
та її представників у соймі8.

Іншою причиною, яка стримувала вживання мови під час засідань, 
були технічні можливості стенографічного бюро сойму. Показовим є такий 
приклад. На одному із засідань депутат С.Смаль-Стоцький, розпочавши 
свій виступ українською мовою, змушений був, вибачившись, перейти на 
німецьку. Такий перехід він пояснив відсутністю стенографістів, які 
володіють українською мовою9.

Мабуть, найбільшим досягненням у використанні крайових мов у соймі 
було друкування цими мовами законів і розпоряджень, прийнятих соймом. 
Починаючи з 1887 року, видався “Вісник законів і розпоряджень для 
воєводства Буковини” - з початку “язичієм” -мішаниною російської мови 
часів Державша з місцевою говіркою української мови, а пізніше - 
наближеною до літературної української мови місцевою говіркою. Це 
наближувало крайове законодавство до населення Буковини, робило його 
більше зрозумілим, принаймні, для письменної його частини.

Позитивним моментом у діяльності сойму була відкритість його засідань: 
вони були публічними. Закриті засідання допускались у вигляді винятку. їх 
проведення міг зажадати маршалок або група депутатів (не менше п’яти) в 
тому випадку, коли решта д епутатів не заперчувала. Рішення про проведення 
закритого засідання приймалось у відсутності публіки.

Питання, що розглядались на засіданнях сойму, попередньо 
обговорювалися у комісіях - фінансовій, адміністративній, шкільній, 
мандатній, петиційній, шляховій, крайового господарства.

Участь у комісіях сойму, в обговоренні внесених на його засіданнях 
питань не вичерпували усіх форм депутатської діяльності. Однією з таких 
форм були депутатські запити-інтерпеляції в соймі. Запити ці, ж  правило, 
торкалися діяльності крайових владних структур - президента краю та 
тгід порядков аної йому адміністрації. 60-62 Регламенту сойму встановлювали 
ряд вимог до форми запиту.

Запити повинні були бути підписані п’ятьма депутатами. Вони 
зачитувались на засіданнях сойму перед початком розгляду питань порядку 
денного. Після прийняття депутатами вони передавались президенту граю, 
або керівникам служб, до відання яких входило вирішення даного питання. 
На наступних засіданнях цієї ж сесії вони зобов’язані були відповідати на 
ці запити. Тому, як правило, в кінці роботи сесій окремі засідання 
присвячувались розгляду запитів10.

Запити депутатів у соймі в своїй масі грунтувались на за-явах виборців,
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відзеркалювали їх вимоги і потреби. Про зроблені депутатами запити 
містилась інформація у місцевій пресі, і та частина виборців, яка знайомилась 
з нею, могла судити про характер діяльносгі своїх депутатів, їх активність.

Про зростання активності депутатів, збільшення обсягу роботи сойму 
свідчить збільшення кількості депутатських запитів, зроблених протягом 
однієї сесії:

11 ! 1863 і 1904| 1905! 1913{

І Кількість інтерпеляцій ! 33 !144 ! 62 00

Як бачимо з наведених даних, кількість інтерпеляцій в 1913 році, 
зроблених протягом однієї сесії, зросла більш як в 2,5 рази порівняно з 
початком діяльносгі сойму11.

В яких формах здійснювали«, зв’язки депутатів сойму з виборцями після 
виборів? Насамперед у вигляді періодичних зустрічей.

Для організації зустрічей з виборцями депутати зверталися за дозволом 
на проведення зборів (віче), мітингів тощо до урядових установ місцевості, 
на території якої мала відбуватисятака зустріч (Повітового староства, 
Чернівецького магістрату)12.

Таким зустрічам був властивий помітний елемент парадності, особливо 
коли йшлося про зустрічі з найбільш впливовимидепутатами ландтагу - 
головами національних депутата.
кихоб’єднань (клубів). Часто щ зустрічі проводилися спільно здепутатами 
Державної Думи. Особливо активізувалась діяльністьпо організації зустрічей 
з виборцями в період під готовки до нових виборів в сойм.

Іншою формою зв’язку депутатів з виборцями були петиції, які надсилали 
жителі краю через своїх депутатів до сойму. Петиції зачитувались на 
засіданнях сойму і передавались в петиційну комісію. Вони мали характер 
скаргна те чи інше зловживання посадовими особами в громадах, установах, 
або прохань про матеріальну, фінансову допомогу, сприяння вирішенню тих 
чи інших питань, що стосувались життя в громадах.

Так, із 202-х петицій, що були зачитані і передані в пегиційнну комісію 
сойму на засіданнях другої сесії, другої каденції (тривала з 21.01.1863 р, по 
1.04.1863 р.) - 52 петиції (25,7%) були скаргами селян на захоплення 
поміщиками селянських земель; 9 - (4,4%) - на захоплення громадських 
пасовиськ. Крім того, були скарги на користування лісом, порушення 
сервітутних прав. Прохання органів міських громад стосувались підвищення 
старих або дозволу нових місцевих зборів13.

Кількість петицій, що надходили до сойму, постійно зростала. Якщо в 
1863 році їх було 202, в 1904р.-23, то в 1905 р.-42614. Збільшення кількості 
петицій свідчить про зростання авторитету сойму серед населення краю.

Управління справами сойму, організацію роботи його засідань
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забезпечувало Бюро сойму. До складу Бюро входили маршалок, його 
заступники, а також секретарі і керуючий справами, яких призначав 
маршалок.

Підсумовуючи викладений у статті матеріал, як позитивне і доцільне для 
сприйняття сучасними органами місцевою самоврядування, можна виділити 
наступні моменти правового механізму функціонування Буковинського 
сойму.

1. Наявність регламенту роботи сойму, який встановлював чітку 
процедуру проходження законопроекту, підготовки і ведення засідань. В 
цьому сенсі, бажаним було б встановити в регламенті роботи органів 
місцевого самоврядування норми, які б передбачали: а) передування під час 
обговорення виступаючих “за” і “проти” проекту рішення; б) можливість 
висіупув обговоренніпиганняне більше двохраз; в) жорсткі мірипокарання 
депутатів, які порушують регламент: позбавлення грошових виплат, права 
виступу на засіданнях. 2. Наявність широкого вибору формроботи депутатів 
сойму: внесення, інтерпеляції (запити), заяви (петиції), прохання. 3. Урочиста 
присяга депутатів, маршалка, його заступників.

Встановлення цих норм в регламенті сприяло б як більш чіткій 
організації роботи представницьких органів, так і підвищенню 
ефективності проведення їх засідань.

1. Abdruck aus dem Redchs-Gesetz-Blatte. Fur das Herzogtum Bukowina. 
- Y 1861.-Wien, 1861.

2. Abdruck aus dem Rdchs-Gesetz-Blatte. Fur das Herzogtum Bukowina. 
-Y  1867.-Wien, 1867.

3. Geschaftst-Ordnung des Bukowina«- Lantages. -Czemowitz, 1890.- 
24 S.

4 .Geschaftst-Ordnung des Bukowinaer Lantages. -Czemowitz, 1910. - 
26 S.

5. Крайовий президент призначався імператором і очолював Крайове 
управління - місцевий орган державної виконавчої влади.

6. Буковина. - 1898. - 16 грудня.
7. Крайовий виділ (Landesausschusses) - виконавчо-розповрядчий орган 

сойму. Він обирався з числа д епутатів, маршалок та його заступники вход иш 
до складу вид ілу за посадою.

8. Попович О. Відродження Буковини. (Спомини). - Львів:
Червона калина, 1933. -С.90.

9. Stenographische Protokolle des Bukowinaer Landtages 
der 7 Session der 8 Wahlperioden. 1898. - Czemowitz, 1898. - 
S.316.

10. Див. наприклад: Stenographische Protokolle ... 11 
Sitzung IV Session 6 Wahlperioden. 1886- Czemowitz, 1886;
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Stenographische Protorolle ... 4 Sitzung 1 Session 11 
Wahlperioden 1913. - Czemowitz, 1913.

11. Складено за Stenographische Protorolle... 2 Session
10 Wahlperioden 1905. - Czemowitz, 1905; Stenographische Pro
torolle ...1 Session 10 Wahlperioden 1904. - Czemowitz, 1904; 
Stenographische Protorolle ...2 Session 1 Wahlperioden 1863. 
-Czemowitz, 1863.

12. Відповідно до “Закону про право зібрань” від 15 листо
пада 1867 року, будь-які публічні зібрання (збори, мітинги) 
могли відбуватися лише після одержання дозволу відповідних 
властей, які надсилали свого представника (поліцейського 
комісара на ці збори). Останній стежив за дотриманням 
присутніми чинного законодавства і представляв до Крайово
го управління докладний звітпро зібрання.

13. Див.: Стенографічні протоколи сойму за 1863 р.
14. Див.: Стенографічні протоколи сойму за 1863,1904,1905 

роки.
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Марчук В.П., канд. юрид. наук, доцент, 
Чернівецький державний 
університет ім.Ю.Федьковича

ВЧЕННЯ Р.ІЄРШГА ПРО ПРАВО 
ЯК ЗАХИЩЕНИЙ ІНТЕРЕС

Одним із найважливіших ідейно-теоретичних джерел у правовій науці є 
так звана “юриспруденція інтересів” в Німеччині і юрид ичний прагматизм в 
СІЛА, які пов’язані з іменем видатного німецького юриста Рудольфа Ієрінга 
(1818- 1892)1.

Р.Ієрінг почав свою академічну діяльність приват-доцентом у 
Берлінському університеті, після працював на кафедрах римського права у 
Базелі, Ростоці, Кілі, Гессені, Відні та Геттінгені, де залишився до кінця 
життя2. Серед багаточисленних його учнів та послідовників були і російські 
професори С.А.Муромцев, М.Н.Капустін, Н.М.Коркунов. Вчення РЛєрінга 
про право як захищений інтерес дуже важливе для вивчення з точки зору 
класової оцінки відображених у праві інтересів.

Необхідно відзначити, що в українській юридичній літературі ні 
монографічних робіт, ні статей з цього питання поки що надає.

В міру можливого спробуємо заповнити цю прогалину.
Р.Ієрінг з’явився на стику двох епох - промислового та 

фінансового капіталізму і це визначило характер його правового вчення. 
Наприкінці XIX  ст. вільна конкуренція почала поступатися місцем 
монополіям. Становлення імперіалізму супроводжувалося різким 
загостренням соціальних протиріч. Робітничий клас заявив про свою силу 
на повний голос і буржуазія була змушена піти на деякі поступки. Могутність 
пролетаріату супроводжувалася зростаючим впливом марксистської теорії. 
Паризька Комуна була першим сильним ударом по бастіонах буржуазного 
ладу.

Буржуазна держава, котрій ідеологи буржуазного лібералізму Б.Консган 
і І.Бентам відводили роль “нічного охоронця”, вженезадовільняпа пануючий 
клас. Виникла необхідність розширити соціально-економічну діяльність 
буржуазної держави, активізувати її втручання у різні сфери суспільного 
життя. Все це підсилило консервативну, антидемократичну, реакційну 
тенденцію в буржуазній політичній та правовій ідеології, що проявилася в 
культі насилля, пропаганді агресивної політики, расизму, шовінізму та 
елітизму. Істотною рисою буржуазної політичної ідеології став 
антимарксизм, виникли різноманітні напрямки реформізму та ревізіонізму.

Все ж на рубежі X 1X - XX ст.ст. в результаті загострення соціальних 
протиріч буржуазні ідеологи змушені були відійти від позитивізму і 
звернутися до більш активної розробки грунтовних і аксіологічних аспектів 
держави і права. З’являються теорії “відродженого” природного права,
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ідеалістичної полігико-правової філософії неокашіанстаа, неогегельянства 
таін3.

Про спекулятивний характер “вчень” буржуазних юристів свідчить і 
теорія Р.Ієрінга, що змінював свої погляди на право у відповід ності із змінами, 
які відбувалися у соціальній структурі буржуазного суспільства. Так, 
відображаючи інтереси буржуазії, яка прагнула влада, Р .Ієрінг в ранніх своїх 
роботах виступав як один із авторів так званої “юриспруденції понять”, 
адекватноїюрвдичному позитивізму, і такої, що, за його словами, зводила 
роль судді до “живого втілення закону”4. Пізніше, коли буржуазія закріпилася 
при владі і виникла необхідність в нових оцінкових критеріях права, він 
заперечує переважаючу до цього суто догматичну теорію права. В збірнику 
“Ж арт і серйозне в юриспруденції” він пише, що основна риса 
‘‘юрисхіруд енціїпоняіь” є “легковажність у відношенні застосування до житія 
норм, одержаних шляхом абстрактного створення понять і висновків”5.

Далі Р.Ієрінг підкреслює соціологічний момент виникнення права: “Не 
життя існує заради понять, а поняття - заради життя. Повинно відбуватися 
нете, що п ер ед б а ч а є логіка, а те, що передбачає життя, рух, правове почуття, 
і неважливо, чи можнацелогічнодедукгувати,чині”6.Забігаючинаперед, 
щоб показати хронологічну схему еволюції його поглядів, потрібно 
відзначити наступний висновок Ієрінга: цілі творців всього права виникають 
із практичних міркувань - їхносієм є суспіьсгво.

Однак повернемося до нашого головного завдання - аналізу 
теорії права Р.Ієринга як захищеного інтересу.

Відомо, що ніяка наукова школа не виникає раптово і на порожньому 
місці. Вона звичайно має своїх духовнихпопередників. Такихпопередників 
мав і Р.Ієрінг. У період з 1837 до 1848 р. німецькі юристи Мюленбрух, 
Кирульф, Вехтер і Рейнгольд Шмід критикув али у-своїх працях історичну 
школу права, що посідала в той час доміїїуюче становище в німецький 
юриспруденції. Вони дорікали історичній школі за те, що вона звеличує 
поняття про народний дух і називає його основним джерелом права. На 
противагу цьому названі автори стверджують, що право поход ить з розуму 
шляхом свідомого регулювання суспільних відносин від повідно до наших 
інтересів. Початково вільні дії, що багатократно повторюються внаслідокїх 
доцільності, з часом входять у звичку і здійснюються в подальшому як щось 
необхідне і безперечне7.

Незабаром (відповідно в 1852, 1854, 1858, 1865 рр.) виходить 
чотиритомна робота РІдинга “Духримського права на різних ступенях його 
розвитку”, в якій автор дає грунтовну критику історичної школи права і 
пропонує натомість власну правову теорію.

В результаті глибокого і всебічного вивчення римського права, а також 
історії суспільних,відносин Р.Ієрінг доходить висновку, що визначним 
моментом д ля правильного розуміння права є не воля, як це стверджувала 
провідна тоді теорія права, а інтерес. Право, на його думку існує не для
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того, щоб реалізувати ідею абстрактної волі, а для того, щоб гарантувати 
життєві інтереси і допомагати задоволенню потреб. “...Історія права, - 
пише Ієрінг, - почалась залізним періодом, тяжкою боротьбою і працею 
людського розуму: наміри, рефлексія, свідомість, розрахунок діяли вже 
при виникненні права, юридичне мистецтво існувало вже біля його 
колиски.... Всюди повинен був пройти період спроб і пошуків, вагань і 
невизначеності, до того як ці поняття набули визначених твердих форм, в 
яких вони виступають перед нами в доступний для нас період історії”8. Із 
цього, по Ієрінгу, виходить, що походження і под альший розвиток людської 
культури свідчить: порядок суспільного життя і зокрема правовий порядок 
дався людям не сам собою, а створювався довгою, цілеспрямованою і 
впертою працею. Правильність цих суджень не викликає сумніву, Але яке 
ж співвідношення в цьому творчому процесі створення права Ієрінг 
відводить людській волі і інтересу?

Для з’ясування цього питання Ієрінг звертається до найбільш близького 
йому питання - до волі власника, яка на його думку являє собою наріжний 
камінь вчення про володіння, Цьому питанню Ієрінг присвятив ряд 
спеціальних робіт: “Теорія володіння”, “Боротьба за право” і “Ціль в 
праві”.

Ієрінг намагається довести, що “ідея цілі є єдиним творцем права”, що 
панування логіки в сфері права є наслідком узурпації. Для того, щоб 
з’ясувати значення ідеї цілі для наукової обробки права, причому як 
загальних вчень про право, так і окремих його інститутів він акцентує 
свою увагу на теорії володіння9. Саме на цій теорії Ієрінг намагається 
довести “неправильність і повну наукову безплідність діалектичного 
методу і плодовитість ідеї цілі, а саме правильність реального методу, 
тому що ніде юрид ична логіка не виявила так яскраво своєї нікчемності, 
як у вченні про волю власника (animus domini)10. Із вчення про володіння, 
в сучасному йому буржуазному праві, Ієрінг виділяє його важливішу 
частину - питання про волю власника.

Немає смислу і можливості в короткій статті наводити просторі 
викладки Ієрінга в цій частині. Достатньо привести їх підсумки: “...Різниця 
між володінням і триманням обумовлюється не тим або іншим характером 
волі власника, а просто постановою об’єктивного права. Саме кожен, хто 
фактично володіє річчю, є її власником”11. Таким чином з’ясовується, що 
вирішальним є не воля, а “постанова об’єктивного права”. Але далі, 
заперечуючи самому собі, Ієрінг пише, що “без волі немає володіння... 
Мотив, що приводить її в рух - інтерес”12. В кожному володінні Ієрінг 
виявляє три моменти:

1. Інтерес, що приводить в рухволю.
2. Спрямованість волі до речі (animus).
3. Здійснення інтересу при допомозі зовнішньої діїї (corpus).
Першим моментом, по Ієрінгу, обумовлюється захист, який право надає
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володінню. Далі він зауважує, що “інтерес в найбільш широкому розумінні 
обіймає все, що дороге серцю людини, від самого найницішого, до самого 
найвеличніш ого; він є двигуном всієї лю дської діяльності і 
дороговказуючою зіркою права, яке не охороняє жодного відношення, 
що не керується в його очах яким-небудь інтересом” в.

Володіння, стверджує Ієрінг, виникає тоді, коли воля втілюється у 
фактичному відношенні до речі, а значить здійснення інтересу при 
посередництві зовнішньої дії (corpus) - є витвір волі. Інтерес відноситься 
до волі, як слово до думки. В слові втілюється схована до нього думка, в 
corpus - до того схована воля14.

Ієрінг виказує припущеній, що якби юриспруденція вибрала своєю 
дороговказуючою зіркою не поняття, а ціль, то які-небудь помилки її, або 
збочення на хибні шляхи були б зовсім немислимі.

Ці багатообіцяючі міркування Ієрінга нівелюються в його не зовсім 
чітких розмежуваннях понять інтересу, цілі і волі. В цілому ж він слідує 
формулі, що “інтерес може бути незначний, віддалений, але який би він не 
був, він неминучий і без нього ціль немала б влади над волею”15. Таким 
чином виходить, що інтерес конкретизується у певній цілі і реалізується 
через конкретну вольову діяльність.

Однак, визнаючи змістом права не волю, а інтерес, Ієрінг думає, що 
якщо б зміст права складала воля, то не могло би бути права у тих суб’єктів, 
які не мають волі, а саме, у малолітніх і душевнохворих. Але, як відомо, 
права за ними скрізь визнаються. Крім того, з точки зору вольової теорії 
прийшлось би визнати всяку угоду обов’язковою. Між тим, в дійсності 
обов’язкові тільки договори, предметом яких є скільки-небудь суттєві 
інтереси. Право, за Ієрінгом, не забезпечує нічого некорисного: користь, 
інтерес, аневоля складає сутність,субстанцію права. Тому і суб’єкт права 
не той, чия воля розпоряджається об’єктом права, а той, здійсненню 
інтересів якого служить цей об’єкт, Не опікун, який розпоряджається 
майном, а підопічний, в інтересах якого опікун розпоряджається15.

Головна думка Ієрінговської праці “Ціль в праві” зводиться до того, 
що “ціль є творча сила всього права, що немає жодного правового 
положення, яке б не було зобов’язане своїм походженням якій-небудь 
цілі”17, що “...не правосвідомість створила право; право знає тільки одне 
джерело свого походження - ціль ”1S.

Цілі всього людського існування Ієрінг поділяє на дві групи: цілі 
індивіда і цілі суспільства. Він шукає можливості їх поєднання і стверджує, 
що якщо ціль визначає волю, то поєднання, збіг волі двох або декількох 
осіб в одному і тому ж пункті доводить, що в цьому пункті зустрічаються 
їх цілі і інтереси, що обумовлена в майбутньому діяльність одної або обох 
сторін здібна досягнути взаємовигідно цілі19.

Як представник класу буржуазії Ієрінг зводить основні діяння людини 
до майнових інтересів. “Ціль продовження життя, - пише він, - викликала
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майно. Без майна для життя немає забезпеченого майбутнього; загальна 
ціль і того, і іншого приводить до права, - без права немає забезпечення ні 
для життя, ні для майна”20. Визнаючи основним мотивом людської 
діяльності егоїзм, Ієрінг вважав, що реалізуючи егоїстичні цілі, той чи 
інший індивід одночасно своєю діяльністю задовольняє деякі потреби 
інших членів суспільства і цим самим (а також свідомим самообмеженням), 
сприяє досягненню цілей суспільства, спрямованих на підтримку життя 
індивідів.
Велике значення Ієрінг надає договору. Юрист, на його думку, визначає 
договір як поєднання волі (consensus) двох осіб (співробітництво, наприклад 
кооперації, що наймає, і робітника)21.
В буржуазному обороті, зауважує Ієрінг, “гроїці - це істинний апостол 
рівності”. їх набувати має право всякий, але тільки той, хто має гроші в певній 
кількості, відчуває цю рівність. Таким чином, - як правильно зауважував у 
свій час П.Стучка,- Ієрінг все ж таки дійшов до свідомо-організаційної ролі 
і буржуазного, і головним чином, буржуазного цивільного права. Замість 
абстрактних формул рівності, він вбачає в праві і в його атрибугі-законі не 
зверхприродний фетиш, а практичну цільову норму, свідомо установлену 
д ля задоволення потреб, причому від крито об’являючи цю систему системою 
нерівності”22.1 тому всі потуги Ієрінга звести і “особисту ціль” споживання 
(егоїзм), і “ціль державної влади з її “монополією примусу” до єдиного 
знаменника виглядають як добрі, але нездійсненні наміри.
За Ієрінгом, поняття про право заключає в собі два моменти: систему цілей 
і систему їх здійснення. Подібно до того, як особа і майно неминуче 
викликають собою право, так і останнє неминуче приводить до держави. Не 
логічна сила від ірваного поняття, а виробнича (практична) сила цілі необхідно 
створює одну із іншого.
“Право, - пише Ієрінг, - є політика влади. Але само собою розуміється, 
політика не окремого, конкретного випадку, - це політика коро ткозора, 
політика дурня, яка недостойна назвиполітики, -а навпаки, політикарозумна, 
дальновидна, яка ніколи не втрачає їз виду абстрактної, постійно 
пфеслідуваної цілі в зв ’язку з цілями людського життя, - а значить, політика, 
яка усвідомлює, що нижчою або скороминучою вигодою слід поступитися 
для досягнення вищої, довгочасної”23.
Слід віддати належне Ієрінгу в тому, що визначивши право як “розумну 
політику влади”24, він фактично виказав ідею класової сутності права. При 
визначенні права Ієрінгкорисгуєгьсякатегоріао “життєві умови ін дивіда”25. 
В це поняття він включає матфіальні умови фізичного існування людини та 
інші блага, що придають, на думку суб’єкта, житло дйсну ціну і ототожнює 
його з інтересами, які є ціллю боротьби людей. Ці інтфеси, забезпечені і 
гарантовані дфжавною владою Д є, за Іфінгом, суб’єктивні права, або інакше, 
юридично захищені інтереси26.
Цікаво підкреслити, що Іфінг надавав перевагу загальному інтересу над
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приватним. “...Головною ідеєю держави, - пише він, - бачиться забезпечення 
загальних для всіх інтересів, а саме інтересів суспільства проти загрожуючого 
їм приватного інтересу”27.
В цих міркуваннях Ієрінга проглядається, безперечно, прогресивний зміст, 
що знаходив своє втілення в теоріях окремих буржуазних мислителів, 
починаючи, мабуть, з Ж.Ж.Руссо.
Вчення Ієрінга про зв’язок інтересів з правом, про залежність виникнення 
права від боротьби людей за свої інтереси, знаменувало собою новий етап в 
розвитку буржуазного правознавства. Воно було переходом відюридичного 
позитивізму до соціологічного вивчення права і мало позитивні моменти, 
зокрема вказівкою на те, що виникнення і розвиток права обумовлені 
боротьбою людей за свої інтереси, їх потребою в захисті власних інтересів. 
Як зауважував у свій час професор В.Ф.Залеский, “...в цілому теорія Ієрінга 
вірна і являє порівняно з теоріє, історичної школи, безсумнівний прогрес в 
науці”28.
Слід від значили, що дослідження взасмозв ’язку інтересів і права має важливе 
теоретичне і практичне значення29 і в нашій сучасній державі, оскільки 
показує роль права в регулюванні суспільних відносин через інтереси, 
допомагає законодавцю ефективно здійснювати правотворчі функції.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОЕКТ НОВОЇКОНСШТУЦІЇ
УКРАЇНИ

Термін “конституція” (з лат.сошйШйо - встановлення, устрій) був відомий 
ще в Стародавньому Римі і використовувався для виразу різного роду 
настанов і указів імператорів. Однак, ні рабовласницька, ні феодальна 
держава не мали конституцій як основного закону держави, в якому 
закріплювався б її устрій.

Конституції у власному державно-правовому розумінні появились в 
результаті буржуазних революцій і були покликані закріпити економічне 
і політичне панування буржуазії.

Під конституцією в юридичній науці розуміється основний закон (система 
законів), що володіє вищою юридичною силою і закріплює основи 
суспільного ладу і державного устрою, взаємовідносини між державою 
і особою, систему державних органів та порядок їх формування і 
функціонування.

Україна однією з перших серед республік СРСРприйняла Декларацію 
про державний суверенітет, а отже, стала на шлях творення незалежної 
демократичної держави. Сьогодні дона є єдиною з тих, хто не прийняв 
нової Конституції і не закріпив у ній фактичні відносини, що склалися в 
суспільстві.

В ході розробки нової Конституції України Консгитуційнимикомісіями 
було напрацьовано три проекти. Один з них виносився на всенародне 
обговорення в липні 1992року, другий-в листопаді 1993 року. Ціпроекти 
з різних причин, як об’єктивних, так і суб’єктивних не стали Основним 
Законом Української держави. Третій прожг був схвалений Конституційною 
комісією і офіїдйно представлений на розгляд Верховної Рада 20 березня 
1996 року1.

Стержневим положенням проекту нової Конституції є те, що Україна - 
суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава (ст. 1 
проекту Конституції).

Сутність соціальної і правової держави в загальному плані розкрито в 
ст.З проекту: “Людина, її житі я і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною ціїпгістю”. Цеозначає, 
що головним пріоритетом держави, її основним обов’язком є утвердження 
і забезпечення прав та свобод люд ини. Зміст поняття соціальної і правової 
держави розкриває найбільший за обсягом другий розділ проекту 
Конституції (всього 49 ста тей із 162). Порівняльний аналіз статей цього 
розділу із статтями аналогічних розділів чинної Конституції України
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свідчить, що в нормах проекту Конституції використані всі діючі 
міжнародно-правові акти в цій галузі. Зокрема, закріплений принцип 
невідчуженості та непорушності прав і свобод людини. Передбачається 
також встановлення нових для нашого законодавства прав і свобод: право 
на життя, заборона тортур, жорстокого, нелюдського поводження чи 
покарання, свавільного втручання в особисте і сімейне життя; свобода 
пересування, вільного вибору місця проживання, вільного залишення 
території; право на приватну власність і підприємницьку діяльність, 
заборона примусової праці, право на альтернативну службу і йппі.

Суть правової держави знайшла своє відображення в ст. 8 проекту 
Коституції, де сказано, що в Україні діє принцип верховенства права, а її 
Конституція має вищу юридичну силу.

Вперше в проекті Конституції передбачено положення про те, що 
загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні 
договори є складовою частиною її національного законодавства.

Висхідним положенням проекту є твердження: “Єд иним джерелом влади 
в Україні є народ” (ст. 5 проекту Конституції).

З метою недопущення панування тієї чи іїшюї ідеології в суспільстві 
ст. 12 проекту Конституції' передбачає, що суспільне життя в Україні 
грунтується на засадах політичного, економічного та ідеологічного 
плюралізму. Жодца ідеологія не може визнаватись державною як обов ’язкова. 
Держава гарантує свободу політичної діяльності, незабороненої 
Конституцією і законами, а також забезпечує захист усіх форм власності і 
господарювання.

Новим є положення проекту Конституції, згідно з яким народ України 
має право чинити опір будь-кому, хто здійснює спробу ліквідувати 
Українську державу, конституційний лад, порушити її територіальну 
цілісність або чинити дії, спрямовані на захоплення державної влади, якщо 
передбачені Конституцією засоби неможуть бути використані (ст.Нпроекту 
Конституції).

Принципово важливим є положення проекту Конституції, ж е стосується 
розподілу влади: “Державна влада в Україїїї здійснюється на засадах її 
розподілу на законод авчу, виконавчу і судову” (ст.6 проекту Констутцп).

Для здійснення принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і 
судову передбачені різні органи, які одночасно тісно взаємодіють. Така 
взаємодія відбувається із застосуванням конституційно встановлених 
стримувань і противаг і якраз такий принцип покладено в концептуальну 
основу проекту.

Згідно ст. 5 проекту Конституції Україна є республікою. Історична 
практика реалізації принципу “розподілу влади” в умовахрізнихкраїїі 
виробила дві основні форми республіканського правліїшя: парламентарну 
республіку і президентську. Досвід зарубіжних країн свідчить про 
відсутність чисто класичної форми державного правління. Не можна
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сказати, що і в проекті Конституції складається така класична форма. В 
ньому є елементи змішаної республіканської форми правління. Він 
передбачає, що Президента, як і парламент, обирає народ. Уряд 
підпорядкований Президенту і одночасно підзвітний парламенту. 
Президент не очолює уряді не несе відповідальності за його роботу.

Значне місце у проекті за обсягом (всього ЗО статей) і за змістом - займає 
четвертийрозділ, присвячений Національним Зборам як органу законодавчої 
влади. Згідно ст.72 проосгу Національні Збори склад аються з деохпостійно 
діючих палат: Палати депутатів і Сенату. Палата депутатів складається з 
370депутатів, які обираються строком на 4рокина основі загального,рівного 
і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Депутатом може 
бути громадянин, не молодший 18 років на день виборів, який має право 
голосу, проживає на території України протягом останніх 5 років. Сенат 
формується на основі рівного представництва від Автономії Крим, кожної 
області та міста Києва - по три сенатори, а також від міста Севастополя - д ва 
сенатори. Сенатори обираються строком на 4 роки шляхом прямихвиборів 
у багатомандатних округах. Сенатором може бути громадянин не молодший 
ЗО років на день виборів, який має право голосу, проживає на відповідній 
території не менше 5 років.

Новим є положення проекту про те, що депутати і сенатори не пов’язані 
імперативним манд атом.

Згідно ст. 86 проекту Консішуції Національні Збори над ілені суттєвими 
повноваженнями для зд ійснення кощролю за органами виконавчої влади. 
Так, вони мають право запиту щодо виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів та інших загально-державнихпрограм. Після обговорення відповіді 
Кабінету Міністрів на запит, Палата депутатів може на пропозицію не 
менше, ніж 100 депутатів розглянути питання про відповідальність 
Кабінету Міністрів України і прийняти більшістю від її складу 
резолюцію недовіри. Прийняття останньоїтягне за собою відставку Кабінету 
Міністрів України.

Національні Збори мають право також усунути Президента у порядку 
особливої процедури (імпічменту) у випад ку вчинення ним державної зради 
або іншого тяжкого злочину (сг.109 проекіу Конституції).

Двопалатний парламент в Україні є предметом гострих дискусій. Слід 
відмітити, що двопалатність і однопалатність є характерною рисою 
конституційної практики сучасних держав. Сьогод ні двопалатні парламенти 
функціонують у половині країн Європи. Двопалатна структура визнається 
необхідною в федеративних державах, деверхня палата представляє суб’єктів 
федерації. Проте, можна навести приклади унітарних держав, де парламенти 
мають двопалатну будову. Це: Великобританія, Італія, Іспанія, Румунія, 
Польща. Причому д ві останні недавно повернулися до двопалатноїпобудови 
національнихпарламентів.

При оцінці двопалатної чи однопалатної структури парламенту
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враховувати різні фактори. По-перше, створення другої палати навіть в 
унітарній державі може сприяти під вищенню якісного рівня законотворчості 
Хоча вважається, що однопалатний парламент має можливість більш активно 
діяти, без затримок приймати нове законодавство, яке так необхідно п- 
рискореному розвитку молодої держави. Отже, постає питання: що краще - 
кількість чи якість законів?

По-друге, верхняпапата парламенту може служити додатковим засобом 
пред ставництва різних суспільних сил.

По-третє, у зв’язку з пропозицією формування другої палати, д еякі автори 
зауважують, що постає принципове питання про адміністративний поділ 
України на землі які можуть складатися з декількох теперішніх областей. 
Шляхом обрання сенаторів від них і формується друга палата парламенту2.

Проте, утворення федерації в Україні в сучасних умовах соціально- 
економічної кризи може призвести до сепаратистських настроїв і вирішення 
питання державного устрою у югославському варіанті. А тому сьогод ні 
для України найбільш оптимальним варіантом є унітарно-децентралізована 
держава3.

Виходячи з недоцільності федералізації України в сучасних умовах, слід 
відмітити, що двопалатний парламент може бути одним із реальних 
запобіжників такого розвитку. Для цього необхідно, щоб він формувався на 
засадах представництва існуючих регіонів4. Саме з цього виходить проект 
Конституції України, визначаючи за принцип формув ання верхньої палати 
парламенту рівне представництво в них регіонів (сг. 74 проекту 
Конституції).

Вагомим аргументом на користь двопалатного парламенту в Україні є 
те, що його верхня палата має відігравати роль стабілізуючого фактору в 
організації і діяльності державного механізму. Проект закону не допускає 
можливість її розпуску главою д ержави. Сенат функціонуватиме навіть тоді, 
коли Палата депутатів за визначених у Конституції умов буде розпущена 
Прези дентом України.

П’ятий розділ проекту Конституції присвячений Президенту України. 
Згідно ст. 101 проекту Президент є главою держави, гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції і 
забезпечення громадської злагод и у суспільстві.

Слід від мітити, що цейрозділ Конституції написаний під “сильного” 
Президента, який над ілений надзвичайно широкими повноваженнями в, 
виконавчій, судовій сферах, а також в сфері міжнародних відносин.

Суттєве значення мало б закріплення в новій Конституції не тільки 
політичної, а й цивільної відповідальності Президента. Його політична 
відповідальність може мати вираз в імпічменті (ст.109 проекту 
Конституції), а також у разі відставки Президента. Цивільна 
відповідальність Президента передбачає, що особа, усунута з поста 
Президента України, несе відповідальність за скоєний злочин у загальному
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порядку. Ці положення знайшли своє відображення у даному проекті.
Особливий статус відводиться Кабінету Міністрів України. Він є 

центральним колегіальним органом виконавчої влади- Кабінет Міністрів 
підпорядкований Президентові України та відповідальний перед 
Національними Зборами. Законстшуційноютеорієютакий станвизначаєіься 
як дуалізм виконавчої влади. І відповідно до неї таке поняття як “глава 
виконавчої влади” не знайшло відображення в проекті.

Важливе місце у проекті Конституції займають розділи сьомий і восьмий 
гро прокуратуру і правосуддя. Особливе значення має закріплення в проекті 
принципу незалежності суду і суддів, який є основоположним для 
забезпечення д емократичного розвитку Української державності. Значна 
увага прид ілена у проекті Конституційному Суду України, як єдиному органу 
конституційноїюриодикца в Україні. Недоліком цього розділу є відсутність 
чіткого визначення і закріплення судової системи України, форм судочинства, 
права на оскарження судового рішення.

Особливу увагу привертає десятий розд іл проекту Конституції, в якому 
мова йде про правовий статус Республіки Крим. Статті цього розділу по 
суті остаточно перетворюють Республіку Крим з політичної автономії 
(такою вона була в СРСР) в адміністративну. ЇЇ Конституція замінена 
Статутом, закони Верховної Рада перейменовані в рішення, ліквідована 
назва “республіка”, значно обмежена компетенція її державних органів. 
Відомо, що вищі органиполітичної (законодавчої) автономії мають право 
видавати місцеві закони і Верховна Рада Республіки Крим до цього часу їх 
приймала. Таке право мали автономні республіки СРСР (в тому числі і 
Автономна Республіка Крим), автономні краї Югославії. Це право мають 
сьогодні Аландські острова в Фінляндії та інші5.
Цей розд іл потребує докорінних змін. Адже ми маємо великий досвід 
створення добровільного союзу СРСР і як результат - його розпад. Правовий 
статус Республіки Крим повинен визначатись як статус політичної 
(законодавчої) автономії. Такою вона була на момент проголошення 
незалежності України і цього бажає її народ. Розд іл од инадцятий проекту 
Конституції присвячений органам місцевого самоврядування. Згідно ст. 
138 проекту, місцеве самоврядування є правом територіальних громад 
мешканців сіл, селищ та міст самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України. Районні та обласні Ради є 
органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 
громад сіл, селищ та міст.

Таке формулювання спростовує і від кидає ідеологію місцевих Рад як 
органів державної влади на місцях, а також свідчить про закріплення права 
громад ян користуватись реальною можливістю б езп о сер ед н ь о  розв’язувати 
питання життя або впливати на їхрозв’язання.

+ Під водячи підсумок, можна сказати, що проект Конституції України в 
цілому відповідає загальновизнаним нормам, відображає світовий
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конституційний досвід і в певній мірі є компромісним варіантом проектів 
різних політичних течій суспільства.

Прийняття нової Конституції України є нагальною потребою сьогодення. 
Вона повинна відобразити співвідношення політичних сип і тих фактичних 
суспільних відносин, що склалися в державі. Протей прийняття не повинне 
бути самоціллю: Конституція приймається не тільки р ади держави, йв 
інтересах народу України.
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ПОЛІТИЧНІ СПОСОБИ ТА ФОРМ И ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: КОНСТИТУЦІЙНО- 

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Одним з визначальних факторів внутрішньої політики держави є 
територіальна організація державної /публічної/ влад и. Способи і засади 
владної організації в “центрі” і на “місцях” зумовлюють оптимальнісгь та 
ефективність проведення цієї політики. Ця проблема особливо гостро 
постала в Україні після руйнації партійно-владних структур в 
пострадянський період Тому виникла значна потреба в конституційно- 
правовій інтерпретації порівняно нового для українського 
конституїдоналізму терміну “політико-теригоріальна організація державної 
влада /держави/”.

Розв’язання проблем полпико-теригоріальної організації державної влада 
має відбивати на сьогодні вироблення певних уніфікованих стандартів та 
теоретичних постулатів, які були б направлені на формування моделей 
владної “вертикалі”. Такий підхід дав би змогу більш раціонально 
враховувати практичні моменти державотворення, меншузалежниги їх від 
політичноїкон’юнгаури.

Знаменно, що обгрунтування проблем полпико-теригоріальної організації 
державної влада посідає чільне місце і в історичних трад иціях української 
державно-правової думки. Для прикладу, відомий український правник, 
професор Київського університету О.Ейхельман визначав право державної 
влади володарювати на своїй території як право територіального 
верховенства1. Територіальне верховенство державної влада він вважав 
необхід ною умовою її організації.

Питання політико-територіальної організації дореволюційні юристи 
пов’язували здебільшого з поняттям “державної єдності”. Юридичне значення 
останньої полягало в тому, що держава в її окресленій території 
підпорядкована одній верховній владі2. Звідси, держава єдина не тільки тому, 
що єдина її територія, алеітому, що єдина її державна влада. За такою логікою 
територіальній організації державної влади надавалося приорітетного 
значення, оскільки саме вона визначала спосіб організації державної єдності, 
який є по своій суті базовим по відношенню до поняття форми державного 
устрою.

В літдштурі справедливо вказувалося на те, що спід говорити про єдине 
поняття територіальної організації держави, яке має свій самостійний зміст3. 

д Традиційно склалося так, що дана система висвітлювалася більше в її 
економіко-господарському аспекті, ніж в державно-правовому. В правовій
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же літературі окремим проблемам територіальної організації були 
присвячені праці про адміністративно-територіальний поділ та форми 
державного устрою. Система територіальної організації держави зумовлена 
багатьма чинниками політичного, економічного та національного 
характеру. В якості складової частини державної організації в цілому, 
територіальна організація держави забезпечує зв’язок населення з державним 
механізмом в “центрі” і на “місцях”, дає можливість зд ійснювати ефективне 
керівництво господарською дашьностю тощо.

Виходячи з державно-правових критеріїв, термін “територіальна 
організація держави” має двасмислових значення. В одному випадку йдеться 
про територіальну організацію України як географічного поняття і 
сукупність сюїадовихчастин території держави. В іншому - про територіальну 
організацію держави як сукупність органів її публічної влади, іншими 
сяовамипро територіальну організацію державноївлад и. В першому випадку 
складовими ежменгамитериторіальної організації виступають певні частини 
території, а в другому - складові державного механізму, які наділені 
функціями здійснення державної влади. Ці два види територіальної 
організації тісно взаємопов’язані.

Розглядаючи територіальну ознаку в її політичному контексті, необхідно 
відзначити, що вона забезпечує побудову і функціонування відповідних 
територіально-політичних одиниць і встановлює тісні взаємовідносини між 
ними. Територіальну організацію держави не слід ототожнювати з її 
адміїйстративно-територіальною організацією. Перша охоплює другу. 
Адміністративно-територіальна і політико-теригоріальна організація 
входять в структуру явища територіальної організації' держави. Водночас 
вказані поняття різняться між собою.

Адміністративно-територіальна організацщя в юридичній літературі 
асоціюється в основному з термінами “адміністративно-територіальний 
поділ” та “адмшкггративно-тфиторіальнийустрій”. Відповідно територія 
держави поділяється на структурні одиниці з метою ефективного 
управління, а самі одиниці розгляд аються в якості об’єктів управління. 
ІІолітико-територіальна організація, на відміну від адміністративно- 
територіальної, передбачає утворення територіальних одиниць, які є 
суб’єктами політико-правових відносин. Даний термін визначає більш 
високий ступінь громадсько-політичної зрілості, більш високий рівень 
розвитку територіальних одиниць, ніж при простому адміністративно- 
територіальному поділі. Структурними одиницями при політико- 
територіальній організації є: територіальні утворення, яким надається 
досить широке коло прав від імені іх населення. Ці утворення є не просто 
географічними поняттями, а складають певну форму політичної єдності, 
пов’язану з певного територією.

В результаті кардинальних політичних змін в державі під впливом 
різноманітних факторів територіальна одиниця перестає бути
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адміністративно-територіальною і набуває характеристик політико- 
територіальної. Може відбутись зворотній процес, за умов якого 
територіальна одиниця з політико-територіальної перетвориться на 
адміністративно-територіальну. Прикладом першого може слугувати 
прийняття деякими країнами федеративної форми державного устрою, 
доказом другого -відмова від федеративноїформи на користь унітаризму.

Важливо зазначити актуальність вертикального розподілу влади між 
центром та територіальними одиницями /адміністративно-територіальними 
та політико-територіальними/.Такий розподіл буде складати політико- 
територіальну організацію державної влади та державно-політичне її 
регулювання: централізацію або децентралізацію. Централізованими і 
децентралізованими можуть бути всі види державних функцій. В плані 
регулювання централізації та децетраліз ації влади, як правило, виділяються 
два методи: адміністративний та політичний. Перший метод застосовується 
більше до сфери державного управління. Віндае змогу регулюватирозподіл 
компетенції між центра льними та регіональними органами, вертикального 
розмежування між різними установами державно-бюрократичної ієрархії 
управлінського апарату. Другий спосіб сполучений за сферою внутрішніх 
державно-політичних стосунків між територіальними одиницями. Його 
застосування дає змогу запустити в дію механізм політико-територіальної 
організації і розглядати останнє не тільки в статиці, алей в динаміці.

Порівнюючи адміністративно-територіальну таполгшко-територіальну 
організацію державної влади, не можна не погод итись з тією думкою, що 
політико-територіальна організація влади є визначальною по від ношенню 
до її адміністративно-територіальної організації4. Перший процес є 
закономірним продовженням другого.

Конституційно-правова практика свідчить,'що на регулювання процесів 
політико-територіальної організації державної влади впливають, передусім, 
відцентрові та доцентрові сили. Слід зауважити, що в дане поняття не 
включене “місцеве самоврядування”, як один з шляхів децентралізації влади. 
Інститут місцевого самоврядування, на нашу думку, не повинен входити в 
сферу державної влади. З нашої точки зору, допускається його дія в цьому 
відношенні за методом так званих делегованих владних повноважень, ідо є 
предметом розгляду інших досліджень.

Вказані поняття в свій час розмежовував відомий німецький 
державознавець Г.Єшшек. Він розрізняв адміністративну децентралізацію, 
децентралізацію в формі самоврядування та децентралізацію в формі 
областей. Відмінність, на його думку, між другою та третьою полягала в 
тому, що друга являє з себе “форму нормальну”, а третя - “ненормальну, в 
якій проявляється тенденція або до нових державних утворень, або до 
більш інтенсивної централізації всієї держави, яка б стерла особливості 

.окремих провінцій”5. Дане положення є ще однією з причин відмежування 
• інституту місцевого самоврядування від поняття політико-територіальної
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організації влади.
Полпико-територіальна децентралізація публічної влада - це, передусім, 

така її організація, за якої місцевим органам держави надається більша 
самостійність. Процес політико-теригоріальної децентралізації може 
проходити окремо від шляху становлення місцевого самоврядування. 
Політико-територіальна децентралізація влада може бути своєрідним 
політичним знаряддям боротьби прози самоврядування, оскільки державі 
стає “невигідно” на певному етапі делегувати певні владні функції органам 
самоврядування.

На відміну від даної форми децентралізації, поняття місцевого 
самоврядування означає збереження за останнім функцій певної 
правотворчосгі. Стутньпмежітакчи інаюпеконгролюється з боку держави. 
Іноді навіть дещо абсолютизувалися такі функції органів самоврядування, 
зокрема, коли вони визначались як “творення власного права”6.

Централізація або децентралізація влади є конкретною для певної 
політичної системи. Зокрема, обгрунтуванням децентралізації в її 
територіальному аспекті, через територіальні колективи, були зігноровані 
прихильники феодалізму під час прийняття конституції I V республіки у 
Франції7. Прикладами політико-теригоріальної централізації влад и можуть 
бути федеративні системи Латинської Америки. Але це не означає, що при 
процесах децентралізації, наприклад, у Франції адміністративно- 
територіальні одиниці набувають правових характеристик політико- 
територіальних одиниць. Хоча, на певній стадії децентралізації, перші 
можуть набувати статусу других, навіть якщо цей статус незакріплюєіься 
відносинами федералізму на конституційному рівні. І, навпаки, в результаті 
політико-територіальної централізації суб’єкти латиноамериканських 
федерацій не перетворюються на звичайні адміністративно-територіальні 
одиниці.

Політико-територіальні одиниці, навіть за надмірної централізації'влади, 
зберігають свої особливості Так, вони за певних умов наділені установчою 
владою, тобто мають право прийняття власної конституції. Крім цього, 
вони можуть мати власні парламенти і уряди, власну судову систему. 
Наявність наведених чинників, які хоча і мають формальний характер, 
значно різнить їх від адміністративно-територіальних одиниць.

Однак найбільшої уваги заслуговує те, що особливості політико- 
територіальної організації держави в сукупності з проблемою 
адміністративно-територіального поділу є конкретним виявом форми 
державного устрою, яка в свою чергу відображає побудову державного 
механізму по вертикалі.

Загальновідомо, що практика поділу держави на територіальні одинідд, 
правове положення останніх, принципи взаємовідносин органів державної 
владив регіонах між собою, а також з центральними органами дає змогу 
класифікувати державши прості /унітарні/та склад ні/федерації/. До числа
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простих держав, як правило, відносять такі, де вища державна влади в 
од наковій мірі діє по всій території. Специфічною ознакою таких д ержав є 
єдність суверенної верховної влад и, яка не обмежує себе на користь іншої 
вищої союзноївлада. Від повід но до цього існує єдина система вищих органів 
державної влади /глава держави, уряд, парламент/, юрисдикція яких в 
територіальному аспекті розповсюджується виключно на всю територію 
країни. Тфиторіальнакомпехенціявишихорганів деражавноївлада, вданому 
випадку, ні юридично, ні фактично не обмежуєшся повноваженнями органів 
владив адміністративно-територіальних одиницях.

Прийнятну встановленому порядку конституція унітарної держави 
поширює свої норми на всю територію держави. Органи державної влади 
в адмішсіративно-тфигоріаііьних од иницях зобов’язані дотримуватись норм 
конституції га інших нормативних актів “центральних” органів влада.

До цього класифікаційного ряду відносяться також унітарні держави, які 
мають у своєму складі автономні утворення. Як засвідчує практика 
державотворення, інститут автономії успішно знаходить своє місце в тих 
країнах, де є потреба вирішувати національні протиріччя. Крім цього, 
автономія виступає своєрідною формою пшгітико-тершоріальної організації 
держави й децентралізації влади. Автономні утворення існують і в 
мононащональнихкраінах. Проте світова практика переконує, що автономні 
утворення створюються здебільшого на територіях, які відрізняю ться від 
основної частини країни своїм національно-етнічним складом населення 
/авт ономія фарерців у склад і Данії, автономія басків і каталонців в Іспанії 
тощо/. Елементи автономізму мали широке застосування при полггико- 
територіальній організації СРСР.

їд а  національно-територіальної автономії набули розповсюдження і 
серед діячів різноманітних політичних рухів України в дореволюційній Росії. 
Автономія, з позиції українських реформаторів, виглядала як: “право 
видавати закони в справах свого краю”, право порядкувати всім тим, що 
торкається його потреби, право кожного народу бути незалежним, тобто 
право самостійно влаштовувати своє життя за своїми місцевими законами”8. 
Великої ваги в свій час в Украіїії набула теорія національно-персональної 
/екстериторіальної/ автономії. Основним її стержнем було забезпечення 
права на “самостійне устроєння свого національного життя, що 
здійснювалось чф ез органи національного Союзу, влада якого 
поширювалась на всіх його членів, незалежно від місця їх поселення в УНР”9.

Певне поширення мала теорія і так званої “обмеженої автономії”. Згідно 
іїположень, міецевенаселення виріїпувало або культурні, або господарські, 
або просвітні справа на своїй території.

Крім вищезазначених типів автономії, практика державотворення 
виробила і поняпя адміністративної автономії. Специфіка її полягає в тому, 
що на відміну від національно-територіальної автономії, ад міністративна 
будується без врахування принципу національно-етнічної території. Даний
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тип автономії має основним своїм завданням забезпечити політико- 
територіальну децентралізацію влади, позитивне вирішення розбіжностей 
між центром та певними регіонами, які виникли чи можуть виникнути в 
силу різноманітних факторів.

Майже у всіх визначеннях поняття автономії в її політико-правовому 
значенні, знаходимо її характеристику, як “форми самоуправління” частини 
території'держави. Водночас автономія-це спосіб територіальної організації 
публічної влади, який базується на під валинах самоврядування населення 
відповідного регіону. Автономія - це передусім політико-територіальне 
утворення, статус якого відмінний від статусу органів місцевого 
самоврядування та органів державної влади в адміністративно- 
територіальних одиницях.

На відміну від адміністративно-територіальних одиниць, автономні 
утворення мають свій законодавчий орган. Остаїпгі поряд з тим мають свої 
специфічні ознаки. Вони, передусім, виявляються в більш високому рівні 
організації державної влади та в обов’язковій наявності інституту 
представництва органів центральної влади держави. Крім того, деякі 
автономії наділені правом прийняття спеціальних статутів, які регулюють 
їх діяльність і затверджуються “центральним” парламентом. Така практика 
відомаів Україні. Наприклад, схожий статугбув розроблений призароджеяні 
діяльності Центральної Ради в Україні, який так і не був затверджений 
російським тимчасовим урядом. Подібний статут не був затверджений і для 
Прикарпатської Русі за часів її перебування в складі Чехословаччини.

Межі повноважень для органів державної влада в автономних утвореннях 
визначаютьтся законами не автономії, а “центру”. Більше того, будь-яке 
таке повноваження “центральна” влада може взяти назад Тобто, органи 
державної влади в автономних утвореннях можуть мати тільки ті 
повноваження, які “центр” не вважає за потрібне забрати. Характерною 
особливосте автономного утворення є також те, що органи влади тут 
здійснюють не свої “власні” права, а “чужі”, над ані автономії. Сюдивходать 
і нагляд з боку центральної влад и за порядком реалізації цих прав.

Вищі органи державної влад и включають в перелік владної компетенції 
автономії тільки ті права, які вважають за доцільне. Таким чином, цеможе 
досить широко обмежити владну компетенцію автономії.

Водночас необхідно враховувати, що право місцевої законотворчості 
автономії не слід плутати з правом видання актів органами місцевого 
самоврядування. Останні не наділені верховною владою правом 
законотворчості. Вони, як правило, мають право приймати підзаконні 
акти адміністративно-управлінського характеру. Органи місцевого 
самоврядування виходять тільки із загальних законів, автономні ж утворення 
мають правов межах визначеної їм компетенціїприймати власні.

Характеризуючи територіальну організацію федеративної держави, 
варто вказати, що, на відміну від унітарної, її територія не є єдиною в
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правовому смислі, а складається з територій суб’єктів федерації. Останні 
все ж не мають статусу держави через те, що вони не мають державного 
суверенітету.

Тому, такі державні утворення не можуть самостійно проводити як 
внутрішню, так і зовнішню політику, хоча вони і наділені багатьма зовні 
“суверенними” правами /право установчої влади, наявність власної системи 
органів влад и тощо/.

Для більш об’ємної характеристики теорії попітико-територіальної 
організації федеративних держав варто зупинитись на співвідношенні 
правового статусу суб’єктів федерації та автономних утворень. Тривалий 
періоде науціконстигуційного права не було одностайності в оцінці цього 
питання. Нерідко відмінність між ними відкидалась на тій підставі, що в 
силу належного органам “центральної"” влади права поширювати свою 
компетенцію, вони могли забрати у суб’єктів федерації буд ь-яку їх функцію. 
Такий під хід не зовсім правильний. Якщо “центральна” влада вилучить у 
суб’єктів всі їх “власні” повноваження, то вони перетворяться в прості 
адмінкиративію-геригоріальні одиниці Більш раціональною видається точка 
зору, згідно з якою відмінність полягає в тому, що статус автономного 
утворення визначається законом, виданим центральною владою, а владна 
організація суб’єкту федерації визначається його власною конституцією / 
установчою владою/10. Тобто суб’єкти федераціївиконують владні функції 
за “власним” правом, тоді як автономні одиниці отримують таке право від 
“центральної” влади.

Розглядаючи розвиток автономних утворень місцевого самовряду
вання, з од нієї сторони, і розвиток федерації - з іншої, можна зазначити, 
що розвиток автономій і самоврядування визначався необхідністю дати 
більше прав і свобод територіальним одиницям в інтересах полггако- 
гериторіальної децентралізації влади або для урахування національних 
особливостей. Розвиток федерації нерідко йшов, навпаки, від повної 
самостійності суб’єктів федерації - до їх державного з’єднання. І хоча 
остання теза стосується “старих” фед ерацій, все ж таку практику можна 
вважати відмінністю федеративної держави від унітарної з автономними 
утвореннями. Історія державотворення свідчить, що вказані відмінності 
слід враховувати. Наприклад, українські політичні лідери періоду' УНР 
нехтували ними, що призвело до значних помилок та юридичної 
плутанини при вирішенні завдань владної організації.

Підсумовуючи вищезазначене, слід вказати, що автономія і федерація 
є політичними за характером способами територіальної організації 
державної влади. По відношенню до них обох загальним є поняття 
політико-терщоріальної організації державної влади /держави/.

Досвід давнього та не такого далжого минулого засвідчує, що нехтування 
питанням політико-теригоріальної організації державної влади веде до 
загального політичного, а потім, і державного краху. Тому на сучасному
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етапі українського державотворення варто з всією відповідальністю 
підійти до вирішення цих проблем як на теоретичному, так і на практичному 
рівнях.
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ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТУ 
ЯК КОНСТИТУЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ

Питання організації та діяльності парламенту у будь-якій країні віднесені 
до сфери конституційно-правової (державно-правової) регламентації 
державної влади. Відповідні засоби правового регулювання об’єктивно 
утворюють певну єдність. Формами такої єдності у межах галузі 
консгшуційного права є підгалузі та інсппуга.

Од нією з від повідних підгалузей можна вважати парламентське право. На 
сьогод ні можна говорити лише про перспективи становлення цієї підгалузі 
в Україні. Парламентське право - це сукупність конституційно-правових норм, 
котрі регулюють організацію та дальність парламенту. Парламентське право 
як феномен системноїприродаінорттивно-правового характеру визнається 
в науці конституційного права в цілому ряді країн. Зокрема, відповідне 
поняття характеризує зміст конституційної доктрини у Франції. У 
Великобританії йдеться про “закони та звичаїпарламенту”. Таке поняття 
позначає досить аморфне нормативне утворення, котре визнане не тільки в 
юридичній літературі, а й у парламентській практиці.

Про феномен парламентського права можна говорити лише за умов 
існування реального парламентаризму. Парламентаризм - це система 
взаємодії суспільства і держави, для якої історично характерним було 
визнання провідної, а в наш час - особливої та суттєвої ролі 
загальнонаціонального, постійно діючого представницького органу 
державної влади-парламенту1.

Парламентаризм за своєю природою принципово від мінний від радянської 
представницької системи. Ця від мінність насамперед полягає в тому, що за 
умов реального парламентаризму відсутня так звана вертикаль 
представницьких органів державної влади. Звісно, не може бути “вищого 
представницького органу державної влади”, а є постійно діючий 
загальнонаціональний представницький орган, головною функцією якого 
визначена законотворчість.

Системність парламентського права забезпечується рядом чинників, 
од ним з яких є наявність конституційного інституту засад організації та 
діяльності парламенту. Через свою природу цей інститут, будучи вод ночас 
елементом відповідної підгалузі, забезпечує її змістовне підгрунтя.

Відомо, що основним критерієм при визначенні структури (системи) буд ь- 
якої галузі права за інститутами є єдність змісту правових норм, котрі 
регулюють загальне коло однорід них і взаємопов’язаних відносин, які, у 
свою чергу, утворюють достатньо відмінну і стійку групу. Іншими 
словами, зміст конституційно-правових інститутів зумовлений не тільки
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спільністю предмета регулювання, а й взаємопов ’язаністю конкретних 
об’єктів цього регулювання.

Однак ототожню вати конституційно-правові інститути з 
конституційними інститутами не можна. Останні звичайно складають 
основу, ядро інститутів відповідної галузі права. Сказане ніби то дає 
підстави визначити парламентське право як конституційно-правовий 
інститут, що існує з відповідною кореляцією до конституційних засад 
організації та дальності парламенту. Але таке визначення парламентського 
права не є доцільним через внутрішню складність згадуваного феномену.

Нормативне наповнення конституційного інституту засад організації та 
діяльності парламенту у першу чергу забезпечується змістом відповід них 
роздгаів (або глав) основних законів. Так, у проааінової Консттуцд України, 
схваленому Конституційною комісією у березні 1996р., є розділ четвертий 
“Національні Збори України”. Відповід ні розділи є в іншихконсіигуційних 
проектах, переданих до Констшуційноїкомісп. Такий же досвід характеризує 
конституційну практику в зарубіжнихкрашах. При цьому розділи або глави 
основних законів зорієнтовані на структурні характеристики. Наприклад, 
глава 3 Консітуції Болгарії “Національні збори”, пива 5 Конституції Литви 
“Сейм”, глава 4 Конституції Молдови “Парламент”, глава 5 Конституції Росії 
“Федеральні Збори” тощо. І лише іноді акцент ставиться на відповідні 
функціональні характеристики. Зокрема, глава 2 Конституції Чехії 
називається “Законодавча влада”.

Норми, віднесені до конституційного інституту засад організації та 
діяльності парламенту, звичайно містяться і в інших розділах (главах) 
основних законів. Це відбиває теоретичний висновок про те, що зміст 
конститутційних інститутів не можна пов’язувати тільки з певними 
структурними частинами основного закону, хоча саме останні утворюють їх 
ядро і, як зазначалося, забезпечують їх системність на відповідному рівні 
регулювання суспільних відносин.

Остання теза повністю відноситься до зазначеного проекту нової 
Конституції України. Так, в ст. 108 встановлений порядок визначення 
Національними Зборами України неможливості виконання Президентом 
України своїх повноважень за станом здоров’я. В ст. 109 визначений зміст 
парламентської процедури імпічменту щодо Президента України.

Конституційний інститут засад організації та діяльності парламенту є 
досить складним за змістом і комплексним за характером нормативно- 
правовим утворенням. Зважимо на те, що нормативний зміст різних 
конституційних інститутів може доволі суттєво різнитися за характером 
включенихдо них норм та їх співвідношенням. Конституційні інститути, ау 
рівній мфі йшсіиіутиконслигуційного права в цілому, можна класифікувати 
за рівнем їх змістовної склад ності і, відповідно, нормативного наповнення 
та регламенгарноїролі. Зокрема, їх можна класифікувати як загальні, головні 
і початкові (первісні). Головні є звичайно складовими загальних 
інститутів. Початкові інститути нерідко існують на рівні поєднання 
кількох норм. Власне кажучи, подібна класифікація конституційних
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(конституційно-правових) інститутів позначає три рівні наукової 
систематизації змісту відповід ної галузі права.

Одним із загальних конституційних інститутів можна вважати саме 
інститут засад організації та діяльності парламенту. Серед відповідних 
інститутів можна виділити інститути прав і свобод людини і громадянина, 
засад судоустрою та судочинства, територіального устрою, начал місцевого 
самоврядування тощо. Наведене визначення загальних конституційних 
інститутів зумовлене двома головними чинниками - структурою самого 
основного закону і певними особлив остями конституційної теорії,котрі 
знаход ять відбиток у формулюваннях назв розд ілів (глав) Конституції та у 
змісті цих розділів. Вищезазначені загальні конститутційні інститути 
сформульовані відповід но змісту офіційного проекту нової Конституції 
України. Можливі звісно, й інші формулювання їх назв стосовно конкретно 
консіитуційншправотворчості 

X) Для конкретизації щодо визначення співвідношення між загальними і
головними конституційними інститутами можна звернутися до проекту 
нашого Основного Закону. Як зазначалося, можна говорити про майже 
абсолютну змістовну тотожність розділу четвертого проекту Конституції 
України “Національні Збори України” і загального конституційного шеппуту 
(звичайно, за умов, коли цей проект буде прийнятий) засади організації та 
діяльності парламенту Украіїш.

Чітко окресленому головними конституційними інститутами можна 
вважати інститути організації палат Національних Зборів України (ст. 72- 
75,81-83,88-89), конституційного статусу депутатів і сенаторів (ст. 76-80), 
компетенції Національних Зборів України та їх палат (ст. 84-87,92,94-100, 
108-109). Усі визнані головні конституційні інститути змістовно пов’язані 
Саме через це вони утворюють (або є складовими) загальний конституційний 
інститут засад організацій та дальності парламенту' України.

Разом з тим кожний з названих головних інститутів складається з кількох 
початкових. Наприклад, до скпадугожвнот-оінсяшугу конституційного статусу 
депутатів і сенаторів входять такі початкові інститути, як інститути 
представницького мандату, депутатськоїгедогоркяносггі (імунітету) та теряя інші.

Заслуговує на увагу сгаввщношення, що існує між загальними інстшутамн 
та принципами Конституції. Принцип Конституції - це нормативно-правові, 
конституційні приписи, які мають найбільш високий рівень нормативного 
узагальнення і виконують найбільш загальну регулюючу роль. По 
відношенню до них конституційні принципи слідрозглядати як політико- 
правові ідеї, формуликонсгаїуційної теорії, покладені в основу відповідного 
галузевого регулювання суспільних відносин.

Таким принципом Конституції за змістом проекту, що розглядається, є 
по відношенню до загального інституту засад організації та д іяльності 
парламенту України принципи розподілу влад (ст. 6). Саме наявність у 
тексті проекту.Основного Закону цього принципу забезпечує реальність 
змісту згаданого загального інституту.
* 1. Див.: Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм. - К., 1993. - С. 4.
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Ш СТИТУТ ВОЛОДІННЯ У РИМСЬКОМУ 
ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

На відміну від сучасного розуміння володіння, яке за природою обмежене 
більш широким поняттям власності і є одним з елементів останнього, у 
римському праві володдшя виступає у д вох значеннях.

По-перше, це старовинний правовий інститут, який відображав 
відношення особи до предмета, а по-друге - це од не з повноважень власника 
чи елемент права власності на річ.

Вивчення інституту волод іння у Древньому Римі має важливе значення 
для розуміння поход ження та сутності права власності.

З найдавніших часів у Римі під волод інням розуміли фактичне волод іння 
річчю з відповідними юридичними властивостями та наслідками. 
Походження інституту володіння відноситься до періоду виникнення 
громадської власності на землю. Громадські землі ̂ с г  риЬКсщ) належали 
римській державі,однак вони віддавались укористування громадян, особливо 
патриціїв.

У період республіки, Рим провів ряд успішнихвійн, що дозволило значно 
розширити земельні угіддя країни за рахунок підкорених народів. Після 
кожної успішної війни до ager риЬІісш приєднувались нові території, які 
пропонувались бажаючим для їх заняття (оссираге). Такі наділи носили 
назву роввевяіопея, а власники роявевяогея1.

У Стародавньому Римі володіння громадян громадськими землями не 
було належним чином захищено правом і розглядалось як простий 
фактичний стан, що не мав юридичного захисту. Однак з часом виникла 
необхідність визначити правові рамки володдшя та надати йому захист з 
боку д ержави.

Які ж причини викликали необхідність правового захисту волод іння? 
По-перше, між волод арями громадських земель часто виникали суперечки 
з приводу меж використовуваних ними земель так як вони не були 
огородженими. По-друге, все більша кількість громадян, а особливо 
бідніші верстви населення, боротьба яких за землю зайняла не одне 
сторіччя, вимагала надання їм наділів з громадських земель. Бували 
випад ки насильницького захоплення земель у старих власників.

Для вирішення такої небезпечноїдяя суспільства ситуації влада створила 
так названі інтердикти, з допомогою яких фактичне володіння землі 
захищалось правом. Соціальні інтереси римського рабовласницького ладу 
потребували такого захисту. Так винисуП-Піст, до нашоїфиінгердикший 
захист володдшя.
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Процедура захисту володіння з допомогою інтердикту була досить 
простою та ефективною, тому з часом почала розповсюджуватись іна інші 
галузі. Відомо, що часто у Стародавньому Римі великі землевласники дня 
розширення своїх латифундій силою відбирали у селян земельні наділи. 
Не маючи правових засобів захисту оброблюваних селянами над ілів, вони 
втрачали землю, а латифундисти, будучи фактичними володарями землі, 
вимагали узаконення їх володіння, отримуючи захист з допомогою 
інтердиктів.

Т акий захист мав велике значення для панівного класу. Земельні власники, 
торговці та інші володіли іноді майном, здобутим узурпацією, і внаслідок 
цього не завжд и могли узаконити право власності на неї2.

Цим пояснюється той факт, що претори надавали захист володіння, 
отриманого обманним шляхом чи з допомогою сили. Вод ночас в той період 
юридичний захист не надавався особам, які постраждали у результаті 
неправомірного позбавліеяня їх волод іння. Латифундисти не повинні були 
доводити правомірність свого володіння. Тягар доказування лягав на 
потерпілу сторону, яка повинна була пред’явити докази неправомірності 
позбавлення її володіння3. При цьому у гіршому становищі завжди 
залишались особи, які були змушені шукати докази.

З часом захист володіння почав надаватись всім фактичним володарям 
майна, оскільки обрана форма захисту була процесуально економічною, 
ефективною, практичною та універсальною.

Зароджений у період існування громадських земель, інститут володіння 
поступово розширив свої межі, набуваючи самостійного характеру, та 
отримав ефективний правовий грунт. Тому володарі, відд аючи перевагу саме 
такому захисту своїх прав, звертались до інтердиктів по захисту володіння 
(утримання чи повернення) частіше ніж до позовів, що захищали право 
власності.

З цієї точки зору захист володіння стає способом захисту права власності.
Володіння визнасться таким при наявності двох елементів. По-перше, 

матеріального (corpus), а по-друге, психологічного (animus). Матеріальний 
елемент володіння означав фактичне володіння річчю. У стародавній період 
corpus підрозумівав фактичне панування над річчю: можливість тримати у 
руках,проживання у будинку і т.д.4. 3 часом цей елемент отримав більш 
широке розуміння та абстрактний зміст - можливість здійснювати фаюичне 
панування надріччю відносно тривалий час. Тобто початком володіння 
вважався момент, з якого річ потрапляла у розпорядження володаря5. 
Залишались у володінні домашні тварини^осі самі приходили на подвір’я,а 
також д икі тварини, виловлені господарем*. У таких випадках ймовірно, що 
елемент corpus був обмежений можливістю спостереження та контролю за 
предметами володіння. Особа залишалась володаран навіть у випад ку, коли 
вона на більш тривалий час залишала нерухому річ, але тимчасово.

Іншими словами, фактичне володіння річчю (corpus) не можна розуміти
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строго обмежено у фізичному розумінні слова. Швидше це можливість 
спостерігати, контролювати річ. Таке розуміння терміну corpus відповідало 
вимогам економічного та соціального жигтгя римського суспільства.

Другий едамент володіння - animus представляє собою володарську волю, 
намір вважати річ своєю, бути її господарем. З приводу змісту цього 
елементу немає диної точки зору серед романістів. Animus possidende, за 
думкою од них вчених, означає простий, відносно обгрунтований намір 
володіти річчю на свою користь. Згідно з іншою точкою зору, animus означав 
намір володіти річчю як свооо власного, тобто вважатись власником (animus 
domini)7.

Не достатньо бути фактичним володарем речі та ввважати чи бажати 
бути володарем. Н еобхідно, щоб особа знаходилась у такому 
правовідношешгі (causae possesionis), яке визнано об’жтавним правом 
володіння. Тобто, animus possesiodend - це володарська воля на підставі і в 
межах закону.

Згідно з об’єктивним правом володіння мають власники, заставотримачі, 
добросовісяіволодарі, які зайняли законним шляхом річ. Навпаки, немали 
володіння орендатори,наймачі, позикоотримувачі, хоча вони фактично 
волод іли річчю фізично, тобто мали corpus.

Які жкритеріі розмежування законного володіння та тримання? Питання 
має особливе практичне значення, так як тільки володар користувався 
захистом з боку держави, інтердиктом, і тоді як тримачі від свого імені не 
могли здійснювати судовий захист взагалі.

Закон визнавав володарями тих оаб, ітереш  яких заслуговували захисту: 
власників, заставотримачів (за договорами ручної застави та фідуціарної 
угоди), добросовісних володарів. Тільки вонимоглимата animuspossidendi, 
тобто волод арську волю, що на думку багатьох авторів відображала класову 
сутність римського цивільного права8.

Не визнається та не має судового захисту володіння орендаторів, 
позикоотримувачт, наймачів. При необхід ності вказані тримачі речі могли 
звертатись до власника чи законного волод аря для 
захисту володіння від замаху з боку третіх осіб.

Володіння набувається, коли особа отримує фактичне володіння річчю 
та намір здійснювати володіння від свого імені, тобто сукупність двох 
елементів - animus і corpus. Apisdmir possessionem corpus et animo, neuque 
per se animo nequeper srcorpose9.

У найбільш давню епоху набуття володіння здійснювалось шляхом 
матеріального захоплення речі, однак з часом в мру розвитку виробничо- 
торговельних правовідносин таке захоплення набуло символічного 
характеру. Достатньо було встановити охорону речі чи отримати ключі від 
окладу, де вона зберігалась10.

Gavibus traditid ita merdmu in horrds condeorum possessio traditia videtur, 
si cloves apud horea traditae sint: quo facto confestim empisdtur, et si non
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aperuerit horrea11. Тобто достатньо, щоб річ була надана отримувачу 
будь яким шляхом, а з III сторіччя нашоі ери звичайне вручення документа 
про передачу речі було достатнім для вступу у володіння12.

Тривалий час володіння не могло набуватись через представника, оскільки 
римське право не знало інституту представництва13.

Починаючи з II сторіччя нашоі ери з економічних, головним чином 
торгівельних міркувань припускалось, що фактичне володіння річчю (corpus) 
могло бути придбане через представництво (наприклад, повіреним 
торгівельним представником)14.

У виключних випадках припускалось що психічно хворі, неповнолітні 
(infantes) та юридичні особи могли набути володіння через представника, 
(як corpus, так і animus)is.

Втрата володіння мала місце тільки у випадку втрати хоча б одного 
згаданого елементу.Таким випад ком є втрата фактичного володіння річчю, 
яка впала у воду (море, озеро, річку) і не може бути піднята, а також у 
випадку, якщо дожа тварина залишила господарство і не може бути повернута.

Од нак володіння могло бути втраченим також у випадку втрати animus, 
тобто наміру особи вважати річ своєю (так назване (nollepossidere)16. Сюди 
відносяться, наприклад, випадки уступки володіння землею особою, яка 
продовжує користуватись цимиречами на правах наймача.

Якщо втрачаються обид ва елементи, то все залишається реальному 
власникуу випад ку від чуження речі, смерті володаря, втрати правоздатності 
чи д ієздатності17.

Однак існували певні виключення з цих правил, які пояснювались 
визначеними юридичними фактами. Так, не втрачали володіння особи, що 
тимчасово залишили річ18, власники пасовищ, які використовували їх тільки 
у літній час (saltus aestivi)19. Не втрачалось також' володіння рабами, що 
втекли, хоча фактичний контроль за ними був втрачений. При цьому за 
власником зберігалась давність володіння як передумова права власності. 
Не припинялась давність володінняу особи, за умови психічноі хвороби, 
хоча за юрид ичними критеріями у нього не спостерігалось намірів вважати 
річ своєю20.

У післякласичну епоху елемент волод іння animus набуває все більше 
значення. При цьому володіння часто зберігалось незалежно від втрати 
фактичного володіння річчю і навіть могло набуватись без переходу corpus 
до нового власника, тобто незалежно від передачі речі.

В епоху Юсгиніана спостерігався бурхливий юридичний розвиток 
інституту володіння, наближення його до права власності за певними 
критеріями і, як наслідок, відбулось зміцнення захисту волод іння подібно 
до власності21. До цього періоду відносять стирання відмінностей між 
поняттями possessio і dominum, тобто між володінням та власністю як з 
точки зору юридичного змісту, так і з точки зору термінології. Це 
пояснюєтьсяпоявою гак званого ‘вульгарного права”, яке об’єднало норми,
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що виникли в заперечення класичного римського права22.
Володіння у римському праві охоронялось особливим засобом - 

інтердиктом (ad interdicta) чи преторським, так як захист здійснювався 
претором. При цьому деякі володарі мали правовий титул, який дозволяв у 
повній мірі реалізувати своі повноваження: власники, законні володарі, 
орендатори на тривалий строк (емфітевзисоріі), кредитори за договором 
ручноі застави. Іншіволодарінемогли отримати законний титул, так як їх 
володіння було придбане без законних підстав: особи, що володіли 
викрад еним, особи, що відняли волод іння у інших з допомогою сили та інші23. 
До незаконних володарів відносились також особи, чиє володіння 
грунтувалось на нульовому титулі: особи, що придбали володіння у психічно 
хворихі зналипротаку хворобу (ДДЗ.11-13.), особи, що отрималиподарунок 
від шлюбу.

З цих критеріїв випливали принципи головного под ілу володіння на 
законне та незаконне.

Законним є володіння, набуте чи утримане способом, що не суперечив 
закону. Законне волод іння набувалось шляхом поєднання двох його ежмяггів 
- corpus і animus. Тільки сукупність ц их д вох елементів утворювало волод іння. 
Тому володінню передувало фактичне заволод інняріччю24.

Законне волод іння набувалось тими ж правовими засобами, що й право 
власності. Існували першопочаткові та похід ні способи набуття володіння. 
До періпопочаткових відносились окупація речі, що нікому не належала (res 
hostiles), захоплення такоі ж речі (res derelictac), а також придбання за 
давністю (usucapio), переробка речі (spedficatio). До похідних засобів 
відносились ті способи, які виникали з од носторонніх чи двосторонніх угод, 
частіше всього з договорів. Перехід володіння по договору від од ного до 
іншого був досить обмеженим, так як власники речі, як правило, надавали 
тільки тримання. Похідним засобом переходило володіння речі до 
застав отримача за договором застави, перехід до прекарисга свой ж речі, 
заставленої по договору застави, перехід речі у володіння секвестора за 
договором при вирішенні спору про передачу речі.

Поряд з законним існувало також і незаконне володіння (possessio 
injusta). Володар, фактично володіючий річчю з наміром вважати її своєю, 
що відноситься до неї як до власної але, не має права володіти (ms possidmde) 
визнавався незаконним. Таке володіння суперечило закону, і у свою чергу 
под ілялось на добросовісне та недобросовісне.

Добросовісне незаконне володіння мало місце у тому випадку, якщо особа 
не знала (була обманута) і не могла знати, що володіє чужою річчю, і що у 
неї немає права володіти нею. Незаконне та недобросовісне зберігання 
передбачало, що особа знає чи повинна була знати (умисна вина чи груба 
необережність) про незаконність свого володіння річчю.

Поділнезаконного володіння на добросовісне та недобросовісне має перш 
за все практичне значення при виникненні спору. Недобросовісний володар
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відповідав по закону дещо частіше, ніж добросовісний.
До незаконного володіння деякі дослідники відносили прекарій25. Така 

точка зору є помилковою. Прекарій більшістю вчених тлумачиться як 
різновид похідного волод іння поряд із заставою та секвесторієм.

Похід ним вважається самостійне в оло діння чужою річчю тимчасово на 
закошіихпідставах, як правило, за договором. Головне, що відрізняє похідне 
волод іння від волод іння взагалі є відсутність у володаря наміру вважати річ 
своєю, тобто відсутність animus possisende. За цим принципом похідне 
володіння знаходиться ближче до простого тримання, однак також 
відрізняється від нього головним чином тим, що похідне володіння 
користуєтьсявідносним захистом з боку держави.

Похідне володіння має місце у випадках, коли виникала необхідність 
надання простому триманню самостійного правового захисту у силу 
специфіки цих правовідносин. Така необхідність виникала у декількох 
випадках.

По-перше, при заставі речі (ручній заставі), пов’язаній з фактичною 
передачею заставотримачуречі. Заставлена річ не переходила у володіння 
заставоотримувача, він не мав права розпоряджатись нею, однак для 
забезпечення її схоронності він над ілявся самостійним правом преторського 
захисту.

Так само було вирішено питання при передачі речі на зберігання третій 
особі до вирішення спору між сторонами (секвестора). Секвестр наділявся 
самостійним преторським захистом від замахів на передану на зберігання 
річ д ля забезпечення її схоронності.

Прекарій представляв собою надання власником свого майна іншим 
особамутимчасовета безоплатнекорисіування з правом вимоїн цього майна 
у будь-який час26. Характерними рисами прекарія є принципово 
безвідшкодний характер, відсутність відповідальності за збереження майна, 
правова захищеність прекарисгів27.

У юридичній літературі висловлена точка зору про існування так званого 
цивільного володіння (possessiones civilis), яке грунтувалось на justa causa 
(законних підставах) та захищалось позовом. Володіння власника та 
преторське володіння, захищене власне виндикаційним та публіціановим 
позовами28. Припускаєгься, що існуючіуреальності вказані види володіння 
відносяться до повноважень власника та виходять за межі дослідження 
інституту володіння.

Від володіння необхідно відрізняти тримання (inpossessio esse, tenere 
etc.), суть якого заключалась у фактичному володінні річчю (corpus) без 
наміру вважати її своєю. До цієїкатєгорії (тримачів) відносяться орендатори, 
позикоотримувачі, узуфруктаріі та інші.

Враховуючи зміст та структуру володіння (corpus і animus), римські 
юристи підкреслювали, що його об’єктом можуть бути тільки тілесні речі, 
бо безтілесними неможливо було володіти матеріально (сограге)29.
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У класичну епоху засоби захисту володіння були розповсюджені на 
деякі речові права, а саме не особові сервитут, узуфрукт (usus fructus). 
Такий захист прирівняв володіння до реалізації цих прав на чужі речі та 
започаткував концепцію про допустимість розширення предмету володіння 
на безтілесні речі. Так з’явилось поняття квазіволодіння, що означало 
реалізацію речових прав. З часом цей принцип почав застосовуватись до 
інших видів реальних речових прав на чужі речі (jura in ге аИепе), тобто до 
сервитута взагалі та з’явилося» поняття володіння сервитутами (possessio 
servitutum)30.

За однією з конституцій Клавдія принципи володіння були 
розповсюд жені на інститут громадянства та статус свободи. У відповідності 
з цією конституцією раб, який “володів” свободою на протязі двадцяти 
років, отримував статус вільного громадянина. Чужеземець, який проживав 
більше д вадцяти років на законних засадах на території імперії, отримував 
статус римського громадянина31.

На відміну від простого тримання володіння захищалось претором 
шляхом інтердиктів. Володар не зобов’язаний був будь-що доводити: 
матеріальне володіння річчю та факт замаху на його володіння з боку інших 
осіб було достатнім для надання йому преторського захисту. У порівнянні з 
особою, що оспорювала його володіння, дня володаря достатнім було 
стверджувати possideo quiapossideo-володію тому, що володію. Якщо 
друга сторона буде стверджувати, що його волод іння не є законним, вона 
повинна довести від сутність causae possessionis. Той факт, що володар не 
зобов’язаний був доводити законність свого володіння, був 
фундаментальною засадою у стародавньому римському праві. Однак 
потрібно від значити, що захист володіння не мав ніякого відношення до 
права власності, яке захищалось позовом.

У той самий час сам факт захисту володіючих невласників не був 
виключним у римському цивільному праві. Римське право захищало 
володіючого власника та володаря, який не був власником.

У юридичній літературі отримала поширення точка зору, згідно з яким 
захист володіння у римському праві пояснювався прагненням до 
встановлення “соціального миру” у суспільстві, усуваючи насильство та 
самосуд. Метою такого захисту є виключення випадав вирішення спорів з 
застосуванням сипи та зброі32.

Володіння захищалось виключно з допомогою інтердиктів, які за своєю 
юридичною силою передбачали наказ і навіть кримінальне покарання, так 
як особа, яка від мовлялась виконати волю претора, могла бути засудженою33.

Зустрічається два види володарських інтерд иктів: утримання волод іння і 
для повернення волод іння.

1. Інтердикти retinendae possessionis (для утримання володіння) були 
спрямовані на захист володаря від посягань з боку інших осіб і могли 
застосовуватись для утримання рухомих та нерухомих речей. За даною
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ознакою ці інтердикти поділяються на д ва вид и:
а) інтердикти uti possidentis надавались для утримання наявного володіння 
нерухомими речами. Цей інтердикт надавався фактичному володарю з 
умовою, що він набув володіння без насильства (vi), не таємно (dam) та за 
прекарнимкошрактом (ріесагішп). Цей преторський інтердикт спрямований 
на збереження існуючого положення54;
б) інтердикт utrubi спрямований на уіриманняволодіннярухомим майном, 
отримав свою назву від перших букв формули: де з двох, у кого з двох35 і 
першопочатково розповсюджувався тільки на рабів, а пізніше і на вгі ішпі 
рухомі речі. Цей інтерд икт захищав тих, хто волод ів річчю на протязі року і 
довший час. Умовою надання цього інтердикту була також добра репутація 
володаря.

Обидва ці інтердикти мали імперативно-заборонний характер.
2. Інтердикти recuperatndae possessiones були спрямовані на захист тих, 

хто незаконно був позбавлений володіння та мав ржуператорський характер, 
тобто застосовувались дня повернення володіння. Ці інтердактибули кількох 
видів:
а) інтердикт unde vi - надавався будь-якому володарю, який був позбавлений 
нерухомого майна насильницьким шляхом. Умовою надання цього 
інтердикту було дотримання річного строку звернення за захистом до претора 
з моменту вигнання. Крім того, вигнаний володар не повинен був намагатись 
повернути володіння до розгляду інтерд икту (de vi cotidiana).

Якщо ж володіння було від ібране з застосуванням зброї (de vi aimata), 
тоді попередні умови не мали значення36. При цьому не допускалось 
посилання відповідача на своє право власності чи на те, що вони самі були 
позбавлені володіння;
б) інтердикт deprecario надавався у тих випадках, коли мав місце замах на 
володіння прекарисга з боку третіх осіб, а також у випад ку відмови пржарисга 
повернути володіння власнику. У той самий час прекаристу не надавався 
преторський захист по відношенню до власника;
в) у періодреспубліки з ’явився інтерд икт de clandestina57 possessione, автором 
якого вважається знаменитий юрист Юліан38. Цей інтерд икт переслідував 
ціль захисту володіння від таємного, прихованого замаху здійсненого у 
відсутність володаря39.

Звичайним д ля вохволодарских інтердиктів було те, що вони надавались 
тільки особам sine juris (немаючі захисту - підвласні - aline juris). Вилучені з 
обороту речі не могли бути предметом волод іння та захисту.

У виключних випадках володарям надався судовий захист - позов про 
фікцію40.

Таким чином, у/римському праві інститут володіння мав самостійний 
характер і своі відмінні риси. Володіння досить споріднене з інститутом 
власності, однак дещо відрізняється від останнього. Ця відмінність полягає 
перш за все у наступному:
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1) власність - право, правовідношеиня, володіння - юридичний факт, 
факгачневолодіння річчю;

2) власність - абстрактне, нематеріальне поняття, володіння - має 
матеріальний зміст;
3) власність більш широке поняття, яке включає у себе елемент волод іння;
4) власність при будь-яких обсгавинахпередається у спадок, а володіння 

тільки в окремих випадках;
5) право власності захищається позовом, а володіння - інтердиктом;
6) позов про порушення права власності може бути пред’явлений до будь- 

якої особи, володарський інтерд икт над ається тільки у випадку усунення 
законного володаря від волод іння силою, обманом чи таємно;
7) у випад ку відсутності власника (полон, помилкові відомості про загибель) 

право власності поновлюється автоматично, володіння - тільки у виключних 
випадках при наявності певнихпідстав;
8) власник може відчужувати свою річ, володар такого права не має41;
9) волод іння може бути втраченим у результаті юридичного факту, право 

власності втрачається тільки у виключних випадках (позбавлення волі, 
конфіскаціяза злочини).
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ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАОХОЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Важливу роль в залученні іноземних інвестицій відіграють правові 
заходи заохочення. Зокрема, в літературі навіть наголошується 
доцільність виділити новий вид правовідносин - “заохочувальних" . В 
рамках цього правовідношення необхідно на думку Г.Л. Знаменського 
застосовувати міри заохочення економічного характеру та інший 
позитивний правовий вплив1. Тому вдосконалення заходів заохочення 
займає значне місце в механізмі правового регулювання іноземних 
інвестицій.

За рахунок залучення іноземних інвестицій планується забезпечити 
програмні структурні перетворення в економіці України, розвитку 
експертного потенціалу, підвищення технічного та якісного рівня 
виробництва, ліквідації існуючих диспропорцій і дефіцитів на ринку 
України.

З метою заохочення вкладення іноземного капіталу в пріорітетні галузі 
економіки за рахунок надання податкових пільг та страхових гарантій 
щодо найбільш ефекгатшхшвестшлйнихпроектів, удосконалення системи 
правового регулювання інозем ного інвестування, розвитку 
інфраструктури міжнародного бізнесу та інших передумов іноземного 
інвестування. 17 грудня 1993 року була прийнята державна програма 
заохочення іноземних інвестицій в Україні2.

Названою програмою встановлені основні пріорітети іноземного 
інвестування в економіку України, а також зміст пільг, які надаються 
іноземним інвесторам.

Відповідно до 3 акону України “Про державну програму заохочення 
іноземних інвестицій в Україні“ і Декрету Кабінету Міністрів “Про режим 
іноземного інвестування”5, Агентством міжнародного співробітництва і 
інвестицій 31 березня 1994 року затверджено “Тимчасовий порядок 
надання додаткових пільг іноземним інвесторам”4. Даний документ 
визначає порядок, якого потрібно дотримуватись для одержання 
додаткових пільг. Додатковий пільговий період починається: для діючих 
підприємств - з дати прийняття рішення Агентства про надання дод аткових 
пільг іноземним інвесторам; дам інвестиційних проектів - з дати прийняття 
рішення Агентства про надання додаткових пільг іноземним інвесторам 
та за умови початку реалізації фактичного здійснення інвестицій в Україні.

З ьіетою визначення процедури реалізації і від повід ності інвестиційних
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проектів з залученням іноземних інвесторів вимогам і критеріям, 
викладеним у Державній програмі заохочення іноземних інвестицій в 
Україні, для надання додатковихпільг з 3 червня 1994 року наказом 
Агентства міжнародного співробітництва і інвестицій затверджений 
“Порядок визначення відповідності інвестиційних проектів з залученням 
іноземних інвесторів вимогам і критеріям, викладеним у Державній 
програмі заохочення іноземних інвестицій в Україні для надання їм 
дод аткових пільг”5. Даний порядокрозповсюджується на всі інвестиційні 
проекти з залученням іноземних інвесторів.

Система міжнародного заохочення іноземних інвестицій широко 
практикується в зарубіжних країнах. Національний режим дозволяє 
гарантувати іноземним інвесторам певні умови, аналогічні з вітчизняними 
інвестиціями. Однак для взаємовигід них інвестиційних відносин цього 
замало. Іноземні інвестиції - це капіталовкладення у “відрядженні” і 
іноземні інвестори несуть додаткові виграти на транспорт, зв’язокта інші, 
пов'язані з інвестуванням нев своїй країні.

З метою компенсації цих витрат і стимулювання одержання прибутку 
від здійснення капіталовкладень, національне законод авство приймаючих 
країн передбачає надання іноземним інвесторам свого роду пільг і 
привілеїв стосовно оподаткування, митної очистки і тд .

Такого роду пільги широко практикуються в інших країнах. Зокрема, 
на різний період звільняються від податку на прибуток /доходи/ і дивід енти 
іноземних інвесторів у Тунісі, Лівії, Алжирі, пільговий режим 
оподаткування діє також по відношенню реінвестицій. Не підлягають 
оподаткуванню проценти по позичках, надані третіми особами іноземним 
приватним інвесторам у Єгипті, Сомалі, Лівії.

Серед заходів заохочення важливе місце займають пільги в 
оподаткуванні. Як правило, до пільг в оподаткуванні в різних державах 
можна від нести:

1/стягнеяня податків з прибутку підприємств з іноземними інвестиціями 
за пониженою ставкою;

2/ диференціація податкових пільг в залежності від розміру вкладення 
іноземної інвестиції;

З/ зниження податкових ставок в залежності від сфери вкладення 
іноземного капіталу /область діяльності підприємства з іноземними 
атестаціями/;

4/ звільнення підприємств з іноземними інвестиціями від стягнення 
податків в перші роки їх д іяльності;

5/ зниження податкових ставок та інші податкові пільги у спеціальних 
вільних економічних зонах.

Перелічені пільги в оподаткуванні можуть поєднуватись в різноманітних 
формах.

Питання пільгового оподаткування знайшло своє відображення і в
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інвестиційному законодавстві України. Так, ст. 31 Декрету “Про режим 
іноземного інвестування” підкреслює, що підприємство з іноземними 
інвестиціями сплачують податки, встановленні законодавчими актами 
України за винятками, перед баченими названим Декретом.

Разом з тим, в якості пільги передбачено, що в разі, коли законодавчими 
актами України встановлюються нові види податків, які не були 
передбачені ними на момент прийняття Декрету “Про режим іноземного 
інвестування, існуючі підприємства з іноземними інвестиціями 
звільняються від них на п’ять років.

Підприємства з іноземними інвестиціями, за винятком випадків, 
передбачених законодавством, звільняються від сплати податків на 
прибуток /доход и/ протягом п’ята років з моменту внесення кваліфікаційної 
інвестиції.

Однак прибуток /доход/ підприємств з іноземними інвестиціями, 
одержаний з проведення лотерей, здавання в оренду приміїцень і окремих 
видів майна, від реалізації на аукціоні товарів, продукції, майна згідно з 
переліком що визначається Міністерством фіїтансав України, відказино, 
іїлпих гральних домів /місць/, гральних автоматів з грошовим виграшем 
та іншого грального бізнесу /включаючи доходи від оренда та інших видів 
використання/, від відеосалонів, відеопоказу /незалежно від способу 
показу/, прокату відео- та аудіо касет і запису на них, а також від 
проведення масових концертно-видовищних заходів на відкритих 
майд анчиках, стадіонах, у палацах спорту, інших приміщеннях, кількість 
місць у яких перевищує дві тисячі, - оподатковується на загальних 
підставах, передбачених законодавством України.

Перелічені пільги скасовані Законом України “Про оподаткування 
прибутку підприємств”6, який вступив в силу 1 січня 1995 року. Згідно ст. 
7 цього Закону прибуток підприємств з іноземними інвестиціями, 
зареєстрованих до набрання чинності названого акту, не оподатковуються 
протягом п’яти років з моменту внесення кваліфікаційної інвестиції за 
винятком прибутку від посередницької діяльності, проведення лотерей, 
оренди та інших операцій, перелічених вище.

Це саме підтвердила своїм листом від 7.06.1995 року № 14-212/11 -2512 
Головна державна податкова інспекція. При цьому підкреслила, до 
надання пільги передбаченою ст.32 Декрету Кабінету Міністрів “Про 
режим іноземного інвестування”, підприємствам які до 1.01.1995 р. 
повністю не скористалися однорічним пільговим періодом, Законом 
України від 28 грудня 1994р. “Про оподаткування прибутку підприємств” 
не встановлено. Тому, враховуючи наведене, Головна державна 
под аткова інспекція України не надаватиме зазначену пільгу з січня 1995
р.7.

Останнє суперечить статтям 31,32 Декрету “Про режим іноземного 
інвестування”, оскільки згідно ст. 32 для підприємства внесок якого до
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статутного фонду становить меньше суми еквіваленіної 50 тисячам доларів 
США, але більше 10 тисяч доларів США, протягом одного року з дня 
внесення вказаної суми застосовуються умови опод аткування, передбачені 
ст.31 названого Декрету. Крім цього Закон “Про оподаткування прибутку 
підприємств” був опублікованний в офіційних джерелах після 1 січня 1995 
року. Згідно сг. 97 Конституції України Закон набирає чинності після 
десяти днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачено самим 
Законом, але не раніше з дня його опублікування. Тому, пільгами, 
передбаченими Декретом “Про режим іноземного інвестування” повинні 
користуватися підприємства з іноземними інвестиціями, які зареєстровані 
до опублікування Закону “Про оподаткування прибутку підприємств”.

Разом з тим, крім податку на прибуток підприємства з іноземними 
інвестиціями сплачують так звані непрямі податки. Непрямі податки 
включаються до ціни продукції, робіт чи послуг. За відношенням до 
складових, ціни непрямі подаеки поділяються на: 
а/ акцизи податків, які включаються до ціни реалізації понад відпускну ціну 
виробника /ПДВ та акцизний збір/;
б/пода пси, які відносяться на витрати виробництва, тобто включаються до 
собівартості продукції, робіт чи послуг, а саме - до елементу собівартості 
“іншівшрати”.

До непрямих податків, які відносяться на витрати виробництва, 
належать:
- плата за природні ресурси;
- платежі за забруднення навколишнього середовища /екологічний 
податок/;
- страхові внески /на соціальне страхування і формування пенсійного 
фонду/;
- відрахування до фонду Чорнобиля;
-відрахування до фонду сприяння зайнятості населення;
- відрахування до інвестиційного фонду;
- відрахування до фонд ов охорони праці;
- відрахування до фонду сприяння конверсії;
- відрахування до фонду проведення державних робіт;
- відрахування на геологорозвідувальні роботи;
- плата за спеціальне використаннянадр;
- плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів;
- рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні;
- відрахування до стабілізаційного фонду паливно-енергетичного 
комплексу;
- відрахування до фонду сприяння виробництву та провед енню приладів 
споживання газу в побуті;
- абсолютна більшість місцевих податків і зборів.

Для більшості перелічених податків об’єктом оподаткування є обсяг
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виробництва /реалізації/ чи складові витрат виробництва /собівартість 
продукції та фонд оплати праці/. Зокрема, обсяг виробництва служить 
об’єктом оподаткування д ля відрахування на проведення дорожніх робіт, 
до стабілізаційного фонду паливно-енергетичного комплексу та рентної 
плати за нафту і газ: обсяг реалізації - для відрахування до інвестиційного 
фонду, до фонду охорони праці та для податку з продажу імпортних 
товарів; собівартість - для відрахування до фонду сприяння конверсії; 
фонд оплати праці - для страхових внесків, відрахувань до фонду 
Чорнобиля та до фонду српияння зайнятості населення8.

На наш погляд, в податковому законодавстві недостатньо 
використовується стосовно оподаткування підприємств з іноземними 
інвестиціями можливості заохочення при сплаті непрямих податків. Адже 
залежність між показниками обсягу виробництва, обсягу реалізації, 
собівартості пррдукціїта фонду оплати праці неважко встановиш як для 
під приємства зіноземними інвенціями, так і для підприємств конкретної 
галузі.

Звідси, надавши пільги підприємствам з іноземними інвестиціями в 
окремих галузях економіки при сплаті непрямих податків можна 
забезпечити залучення інвестицій в конкретні пріорітетні сфери 
промисловості. З цією метою можна для всіх непрямих податків встановити 
диференційовану згалузями економіки ставку відрахувань стосовно 
підприємств з іїюземними інвестиціями.

Пільги іноземним інвесторам при зд ійсненні інвестиційної діяльності не 
обмежуються податковою областю. Певні пільги, передбачені при 
здійсненні інвестицій на основі угод з суб’єктами господарської діяльності 
України. Так, Угодою про загальні умови і механізм підтримки розвитку 
виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць 
Співдружності Незалежних Держав установлено, що сторони  
зобов’язуються не застосовувати ввізного та вивізного мита, податків, 
акцизів та кількісних обмежень щодо товарів, які поставляються по 
кооперації, в межах митних режимів.

Пільги встановлені щодо операцій з давальницькою сировиною.
Згідно п. 15 ст. 2 Закону України “Про операції з давальницькою 

сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”9 готова продукція,що 
вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на 
митну територію України з урахуванням вимог названого закону, і 
вивозиться з митної території' України, не обкладається вивізним / 
експортним/ митом та іншими податками та зборами /крім митних зборів, 
які справляються при експорті товарів/ , і не підпадає під режим 
ліцензування та квртування. На готову продукцію, яка вироблена з 
використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію 
України іїіоземним замовником і належить йому, не поширюється 
спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального
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призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів Украйни.
Таким чином, на здійснення іноземних інвестицій на основі угод з 

суб’єктами господарської діяльності України поширюються спеціальні 
пільги, які не застосовуються при інших експортно-імпортних операціях.

Пільги щодо іноземних інвесторів містяться в валютному законодавстві 
України. Так, Декрет Кабінету Міністрів України від 9 лютого 1993 року 
“Про систему валютного регулювання і валютного контролю” встановлено 
обов’язок продажу через уповноважені банки 50% надходжень в іноземній 
валюті на користь резидентів. Решта надходжень залишається у 
розпорядженні резидентів і використовуються ними відповідно до правил 
валютного регулювання. Однак, згідно Декрету Кабінету Міністрів України 
від і 9 лютого 1993року “Про тимчасовий порядоквикористання надходжень 
віноземнійвалюті” обов’яжовомупродажунепщпягаюіькошхивіноземній 
валюті, що перераховуються на територію України з метою їх внесення до 
статутних фондів підприємств з іноземними інвестиціями, а також сума 
виручки в іноземній валюті підприємств з іноземними інвестиціями за експорт 
продукції /робіт, послуг/ власного виробництва10.

Спільною рисою перелічених мір є те, що вони виступають в якості пільг 
майнового характеру, які надаються іноземному інвестору при певних 
умовах. Міри заохочення виражають, насамперед, інтереси сторони, яка 
надає спеціальні пільги і переваги. Разом з тим, за своєю природою пільги 
і забезпечувані ними інтереси вносять для іноземного інвестора майновий 
характер і стимулюють його відповідну поведінку.

В Україні міри заохочення іноземних інвест ицій можна диференціювати 
на дві групи. Перша - це система пільг, передбаченнях законодавством про 
іноземні інвестиції та міжнародноми договорами України. Друга - заходи 
заохочення установлені законодавством про підприємницьку діяльність. 
Останні застосовуються від сфери д іяльності та інших умов, перед бачених 
законод авством про господарські від носини. Зазаначені групи заохочень 
неіснують ізольовано од на від одної. Такі з них як пільги в оподаткуванні, 
кредитуванні можуть відноситись як до першої, так і до другої групи.
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Пацурківський Ю.П,
Чернівецький державний університет 
ім. Ю.Федьковича

МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ У ГОСПОДАРСЬКИХ 
ТОВАРИСТВАХ

Господарські товариства ж  суб’єкти права колективної власності 
відіграють важливу роль у сучасному житті країни. Ш ирокого 
розповсюдження набув процес роздержавлення підприємств. Як правило, 
власниками приватизованих під приємств стають трудові колективи. Вони 
перетворюють колишні державні підприємства в акціонерні закритого і 
відкритого типу. Особливо значного поширення набули в Україні 
господарські товариства. Вони дозволяють об’єднувати розрізнені від носно 
невеликі внески у значні капітали.

Од нак поки що пікашталив Україні, ж  ів іншихпостсоціалістичних 
д ержавах, працюють далеко не з тією ефективністю з жою дають віддачу 
подібні капітали на Заході. Це явище має в своїй основі багато причин, ж  
об’єкгачних, так і суб’єктивних. Далжо не останнє місце з поміж них займає 
необхідність правової корекції майнових відносин в господарських 
товариствах з врахуванням набутого досвіду. Аналізу і узагальненню окремих 
сторін цього досвіду і присвячена дана стаття.

При цьому автор спирається на досягнення попередників у дослідженні 
цієї проблеми. Так, ще на початку XX століття основи теорії майнових 
відносин у господарських товариствах розробив відомий правознавець 
Г. Ф. Шерпіеневич1. Особливості застосування цієї теорії до умов сучасної 
української дійсності досліджувала вчена-цивіліст Н.С.Кузнєцова2 
А-Я.Пшшпенко та Е-СЩербина3 непогано розробили проблему правового 
статусу господарських товариств. Стосовно реалій російської дійсності, що 
при порівняльному аналізі дає можливість з’ясувати загальне та особливе в 
майнових відносинах госпадарських товариств, цю проблему досліджували 
Н.І.Клейн та В.В.Чубаров4, В.С.Мартемьянов5. Юридичні проблеми 
угаорвшя господарських товариств різнихгапів досліджувала Н.В.Козлова6. 
Вперте в правознавчій літературі весь спектр проблем, що виникають в 
результаті статутної діяльності цих товариств, спробувала комплексно 
посгавитита доснідати Т.В.Кашаніна7.

Метою автора даної статті є спроба на основі вивчення теорії і практики 
майнових відносин дати визначення їх суті, об’єктів і суб’єктів майнових 
правовідносин в господ арських товариствах, з ’ясувати правові підстави їх 
виникнення, зміни і припинення.

Загальцбвідомо, що правовідношення - це врегульовані правом 
суспільні відношення, які виражаються в наявності у суб’єктів прав і 
обов’язків. Т аке визначення показує сутність правовідношення. Для певної
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характеристики будь-яких правовідносин необхідно встановити підстави 
їх виникнення, зміни і припинення, визначити коло їх суб ’ єктів, виявити їх 
зміст і структуру, показати, що є їх об’єктом8.

Майнові правовідносини - це правовід носини майнового характеру, 
що мають своїм об’єктом матеріальні блага і відображають належність майна 
певній особі - правовід носини власності, повного гоподарського відання, 
оперативного управління тощо, чи перехід майна за договором, в порядку 
спадкування, відшкодування збитків та інше.

Майнові відносини виникають між майново відокремленими, 
юридично рівними учасниками, що є носіями суб’єктивних прав і обов’язків. 
Вони виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів 
і забезпечуються можливістю застосування державного примусу. Майнові 
правовідносини є частиною цивільно-правовихвідцосин, тому регулюються 
нормами цивільного права.

Визначальна риса цих відносин — володіння, користування, 
розпорядження матеріальними благами.

Важливу роль відіграє класифікація майнових відносин. Перш за 
все.вона переслідує практичну мету. Мета полягає у правильному тлумаченні 
прав та обов’язків сторін, визначенні кола правових норм, що підлягають 
застосуванню в процесі виникнення, реалізації і припинення 
правовідаошення.

Речові і зобов’язальні правовідносини. Майнові правовідносини 
бувають речовими і зобов’язальними. Речові правовідносини це ті 
правовідносини, що фіксують статику майнового стану суб’єктів. Вони 
відображають знаходжння речей у власності, в повному господ арському 
віданні, обмеженому користуванні, заставі та інше.

Зобов’язальні Правовідносини - такі правовідносини, що 
опосередковують динаміку майнових від носин по передачі майна, виконанню 
робіт, наданню послуг, створенню та використанню продуктів творчої 
діяльності.

Практичне значення розмежування речових і зобов’язальних 
правовідносин полягає в тому, що речові правовід носини реалізуються 
безпосередніми діями самої уповноваженої особи, а зобов’язальні - через 
виконання обов’язку боржником. Інакшекажучи, носій речового права має 
можливість безпосередньо,без сприяння зобов’язаних осіб, задовіьнигасвої 
інтереси. В той час як особа, що володіє зобов’язальним правом, може 
задовільнити свій інтерес лише через др зобов’язаної особи. Таке становище 
пояснюється тим, що речові правовідносини є абсолютними, а зобов’язальні 
-відносними.

Абсолютні правовідносини - це такі, в яких уповноваженій особі 
протистоїть невизначене коло зобов’язаних суб’єктів. Наприклад, 
правовідносини власності, авторства на винахід і промисловий зразок. В них 
уповноважений власник або автор, а йому протистоять всі інші суб’єкти,
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зобов’язані не порушувати правомочності автора чи власника.
Громадяни, вступаючивгоотодарські товариства. можуть приймати 

участь в них, як завдяки майнових внесків, так і за рахунок своєї 
інтелектуальної власності9. Цивально-правоверегулювання зазначених вище 
суспільнихвідносин полягає в наданні власникам, винахідникам суб’єктивних 
прав, а такожв поклндошідавсіх інших громадині організації суб’єктивного 
обов’язку утримуватись від порушення їхніх суб’єктивних прав. Абсолютні 
правовідносини виникають із зв’язку абсолютних суб’єктивних прав і 
загально регулятивних обов’язків кожної правосуб’єктної особи не 
порушувати законів і моральних принципів.

Відносними є правовідносини, в яких уповновноваженій особі 
протистоїть чітко визначена уповноважена особа. Коло відносних 
правовідносин досить широке. Воно включає в себе: зобов’язальні 
правовід носини; правовідносини, що виникають в результаті винаходів; 
правовідносини стосовно реалізації заходів цивільно-правового захисту та 
інші. Сторони в відносних правовідносинах - конкретно визначені. Це 
уповноважена і зобов’язана сторона, або кредитор і боржник. Основна 
відмінність цих правовід носин, що сторони наперед відомі.

У випад ку порушення прав і обов’язків, що виникають з майнових 
п р а в о в ід н о си н , до порушника застосовуються санкції майнового характеру.

Теорія цивільного права розглядає правовідносини як від носини 
між суб’єктами стосовно того чи іншого об’єкту10. Виходячи з цього 
визначення, можна стверджувати, що майнові правовідносини - цевід носини 
між суб’єктами майнових прав з приводу об’єкту цих відносин. Об’єктом 
майнових прав є те, заради чого суб’єкти вступають у відносини і на що 
спрямовані їх суб’єктивні права і обов’язки. Звідси видно, що об’єктом 
майнових правовідносин є майно. Майно слід розуміти, як сукупність прав і 
обов ’язків суб ’єктів з приводу володіння, використання, розпоряд ження 
матеріальними благами та майновими правами і забезпечення зобов’язань.

Майно господарських товариств формується за рахунок внесків 
засновників і учасників. В якості внеска учасника господарського товариства 
можуть виступати; майно в натурі, грошові засоби і цінні папери, права 
користування та інші майнові права11. До останніх можна віднести право на 
використання винаходу, іншого технічного нововведення чи секрету 
виробництва.

Більшість господ арських товариств в Україні не допускає внесок 
учасника тільки у формі особистих послуг, праці, технічних знань. Це 
відбувається перш за все тому, що сформований за рахунок вищезгаданих 
внесків статутний капітал не зможе стати реальною гараніією задоволення 
вимогможливихкредигорів, а також і тому, що без мінімально достатнього 
розміру вільних оборотних коштів вищевказані внески не зможугь приносиш 

+ будь-якого прибутку взагалі А саме для цього і створюються різноманітні 
. господарські товариства.
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Майно, передане учасниками господарських товариств цим 
товариствам в якості внесків, а також майно, одержане цими товариствами 
в результаті власної господарської діяльності, належить їм за правом 
власності12. Для майна, що знаходиться у власності будь-якого господарського 
товариства, обов’язкова наявність статутного та резервного фондів. Статутний 
фонд являє собою виражену у грошах сукупність внесків учасників в майно 
при створенні товариства для забезпечення його діяльності в розмірах, 
визначених установчими документами. В якості майнового цей фонд 
обов’язково формується при утворенні підприємства. Для окремих видів 
господарськихтовариств законодавець встановив визначені розміри іпорядок 
створення статутного капіталу. Так, мінімальний розмір статутного фонду 
для акціонерних товариств становить суму, еквівалентну 1250мінімальним 
заробітним платам, а для товариств з обмеженою відповідальністю - 625 
мінімальним заробітним платам13. Розмір резервного фонду встановлюється 
установчими документами, од нак згід но чинного законодавства він не може 
бути меншим 25% статутного фонду14. Статутний фонде товариствах 
характеризує межі відповідальності власне підприємства і його членів. В 
повних товариствах всі “товариші” несуть необмежену солідарну 
відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. В 
комаядитному товаристві її несе певний відсоток вкладників, а втоваристві 
з обмеженою відповідальністю для членів товариства розмір їх 
відповідальності по боргах товариства пропорційнийвідсоткуїхвнеску у 
статутний фонд товариства. Резервний фонд створюється для покриття 
непередбачених витрат і збитків використовуватися на інші цілі віннеможе.

Господарські товариства є організаційно правовою формою 
добровільного об’єднання майна суб’єктами цивільного права для 
господарської діяльності. Будучи самостійними юридичними особами, 
названі організації хоч і будують свою діяльність на засадах членства 
учасників, але є одноогібнима власниками майна, яке їм належить. Тому 
право власності господарськихтовариств закріплює належність майна даним 
юридичним особам, а не їх засновникам чи учасникам. Можливість 
добровільного об’єд нання вільних грошових засобів та іншого майна, що 
належить окремим особам, для створення ними нового суб’єкта господарської 
Діяльності і складає основну рису майнових відносин у господарських 
товариствах.

Порядок об’єд нання майна і характер від повідальності учасників 
дозволяє виділити деякі різновиди вказаних організацій. Т ака концентрація 
відбувається в одних випад ках шляхом випуску оборотних цінних паперів - 
акцій, в інших - за допомогою конкретного майна. В деяких випадках 
учасники товариства самі здійснюють господарську д іяльність і ризикують 
всім або частиною власного майна. Це має місце в повних ікомандиших 
товариствах. Іноді їх участь, так само, як і ризик, обмежуються майновим 
внеском у спільну організацію. Останнє найбільш характерно акціонерному

99



товариству та товариству з обмеженою відповідальністю. Однак у всіх, 
без виключення, випадках саме господарське товариство, як єдине піде, 
стає власником переданого йому учасниками майна, а також майна, 
од ержаного в результаті гошодарськоїх діяльності і на інших законних 
підставах16. Учасники такої організіції набувають лише зобов’язальне 
право вимагати виплати частини доходу, яка належить їм. Учасники 
товариства можуть претендувати на частку в майні, що лишилася після 
ліквідації товариства, тобто на ліквідаційну квоту.

Націй підставі можна зробити висновок, що суб'єктами майнових 
відносин у господарських говарисвах є їх учасники і засновники, оскільки 
вони об’єд нують на добровільних засадах своє майно і свою діяльність для 
одержання прибутку і створюють для цього юридичну особу- господарське 
товариство. Цяюрвдична особа стаєщеодним суб'єктом розглядуваних нами 
майнових відносин.

Український законодавець поділяє майнові права суб’єктів на 
загальні і спеціальні. Загальні майнові права господарських товариств, як 
суб’єктів, врегульовані Законом України “Про власність”. До них можна 
від нести такі права:

- право мати на підставі певного речового права основні фонд и, 
обігові коипи, інші цінності, вартість яких відображується на самостійному 
балансі підприємства. У відповідності з чинним законодавством майно 
належить товариствам за правом власності або на праві повного 
господарського відання чи оперативного управління17;

- право вести господарську та комерційну діяльнасть. У зв’язку з 
цим правом виникають інші: право бути у зв’язку з цим позивачем чи 
відповід ачем у суді, захищати свої майнові права та інтереси;

- право розпорядження майном.-Товариство, якщо інше не 
передбачено його статутом, має право: продавати або обмінювати майно 
іншим організаціям, здавати в оренду, давати під заставу, надавали тимчасов о 
у безоплатне користування, списувати зношені основні фонди з балансу;

- право набувати на законних підставах майно. Господарське 
товариство, від повід но до свого статуту, має право орендувати, купувати, а 
також одержувати в будь-який інший, незабороікний законом, спосіб майно.

Похід ними від названих вище майнових прав є договірно-майнові 
права товариства. До них відносятьліраво укладати засновницькі та інші 
договори та контракти і, від повід но, нести по них від повідальність; право 
вид авати заставні та інші фінансові зобов ’язання; право позичати гроші; право 
інвестувахикоппи; право одержувашрухомеінерухоме майно, яківрантію 
сплата боргу.

Товзриства мають ще й спеціальні майнові права у сфері випуску та 
обігу цінних паперів. Ці права є спеціальними, тому що зумовлені 
спеціальною правосуб’єктністю товариства, як емітента цінних паперів.

. Товариство випускає і реалізує лише ті вида цінних паперів, які спеціально
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визначені законом. Зокрема, акціонерні товариства випускають акції і 
облігації, інші товариства - облігації. Поряд із правами суб’єкта майнових 
відносин мають щей обов’язки. Для господарських товариств це є обов’язок 
виконувати зобов’язання, обов’язок сплачувати дивіденд и- Господарські 
товариства несуть від повідальність по своїх зобов’язаннях.

Розглянемо сукупність майнових прав та обов’язків учасників на 
прикладі акціонерного товариства • однієї з найпоширеніших форм 
господарських товариств. Купуючи акцію, акціонер відчужує своє майно в 
статутний фоцд товариства. За це майно акціонер одержує право участі в 
акціонерному товаристві. Це право за змістом є комплексним. До нього 
входять як майнові права та обов’язки акціонера, так і членські права та 
обов’язки. До майнових прав акціонера належать права: брати участь в 
розпод ілі прибутків товариства, отримувати частку прибутку товариства у 
вигляді дивідендів, отримувати частку вартості майна товариства при його 
ліквідації. Ця частка має бути пропорційною вартості акцій, які належать 
акціонеру. Крім того, до майнових прав акціонерів відносять ще й право 
розпоряджатися акціями - продавати, передавати, відчужувати іншим 
способом у порядку, визначеному чинним законодавством і статутом 
товариства, заповідати акції' в спадщину, купувати додатково випущені акції 
товариства.

Підставою виникнення, зміни або припинення майнових відносин є 
юридичні факга. Юрид ичні факти— цеконкрелні життєві обставини, з якими 
норми цивільного права пов’язують правові наслідки. Цивільний Кодекс 
України дає перелік юридичних фактів, що породжують цивільні 
правовідносини: угоди, заподіяння шкоди іншій особі, події, з якими закон 
пов’язує настання цивільно-лравових наслццгів. Враховуючи те, що майнові 
правовід носини євидом цивільних правовідносин18, то вище згаданда перелік 
можемо застосувати і стосовно виникнення майнових правовідносин.

До найпоширеніших юридичних фактів відносять угоди, тобто дії 
громадян і організацій, спрямовані на досягнення правового результату, зміну 
або припинення прав та обов’язків. Дії, як юрид ичні факти, мають вольовий 
характер. Вони поділяються на правомірні та неправомірні. Угод и - це вольові 
й правомірні дії, безпосередньо спрямовані на досягнення правового 
результату, а саме: на встановлення, зміну, припинення цивільних прав та 
обов’язків. В угоді обов’язково виявляється воляи учасників. Зовнішній 
вираз волі називають волевиявленням. Це суть угода, без волевиявлення угода 
немає. Так, установчий договір про створення господарського товариства е 
зовнішім виразом волі засновників товариства стосовно об’єднання майна і 
господарської діяльності для комерційної цілі. ’’Установчий договір, — як 
визначає його суть Н.В.Козпова, - це такий договір, в якому сторони, або 
засновники, зобов’язуються створити юридичну особу і визначають порядок 
спільної діяльності по п створенню, умови передачі в її власність свого майна, 
участі в його діяльності, умови і порядок розподілу між засновниками
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прибутків і збитків ...”19. Фактично установчий договір закріплює 
о б ’єднання майна засновників і створення юридичної особи - 
господарського товариства з усіма властивими їм ознаками. Але майно 
товариства виникає не тільки внаслідок об’єднання майна засновників і 
учасників, а ще й внаслідок власної господарської діяльності, на підставі 
інш их дій, не заборонених законом. Майно товариства може 
поповнюватись або виникати, внаслідок договорів купівлі-продажу, 
кредитних та інших договорів. До юридичних фактів, як підстав 
виникнення, зміни або припинення майнових відносин, від носять щейпода. 
По дії — це такі юридичні факти, настання яких не залежить від волі осіб. 
Це явища стихійного характеру. В цивільному обороті вони набувають 
зіичення непереборної сили. Події, як юридичні факта, ісготньо впливають 
на зміну, припинення чи виникнення майнових відносин. Дуже часто 
стихійні лиха знищують значні матеріальні цінності в галузі народного 
господарства. Зрозуміло, що від них страждають всі підприємства, 
господарські товариства в тому числі.

Майнові від носини припиняються внаслідок припинення д іяльності 
товариства. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом 
реорганізаїш чи ліквідації. Ретрішгоація товариства відбувається за рішенням 
вищого органу товариства. При реорганізації товариства вся сукупність прав 
та обов’язків в товаристві переходиш до його правонаступника20. Товариство 
ліквідується: із збігом терміну, на який воно створювалось, після досягнення 
ціпі, поставленої при створенні товариства, за рішенням вищого органу 
товариства, у порядку визнання банкрутом. Закон “Про господарські 
товариства” передбачає право учасника товариства на вихід У встановленому 
поряд ку21. Длярізних товариств ідей порядок є різним. Учасник акціонерного 
товариства припиняє свої відносини з товариством, в тому числі й майнові, 
при продажу своїх акцій будь-якій іншій особі. У випадку реорганазації 
юридичної особи, що е учасником товариства, чи у зв’язку зі смертю 
громад янина— учасника товариства, правонаступники мають переважне 
право на це товариство22. Акціонер несе й майнові обов’язки стосовно 
товариства. Він зобов ’язаний робити внески, сплачувати основні та додаткові 
акції у розмірах, передбачених установчими документами товариства. 
Акціонер зов’язаний сплатити повну вартість акцій у строки, визначені 
установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства. У 
разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10% 
річних від суми простроченого платежу, якщо статут товариства не 
передбачає іншої санкції. При несплаті платежів по акціях протягом трьох 
місяців після встановленого троку платежу товариство має правореалізувати 
ці акції в порядку, передбаченому статутом23. Акціонери відповідають за 
зобов'язанням* товариства, якщо його майна недостатньо, в межахнажжних 
їм акцій.д
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ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ

Д оговір доручення - це угода, за якою одна особа зобов’язується 
бути представником іншої1. Учасники цивільного обороту вимушені 
звертатись до нього, коли в силу тих чи інших причин вони не мають 
можливості або не бажають самостійно здійснювати належні їм, або 
створювати своїми власними діями нові права та обов’язки.

Сфера вживання договору доручення досить широка. Він 
застосовується у відношеннях між громадянами, між громадянами і 
організаціями, а також між самими організаціями. Громад яни, ж  правило, 
виконують доручення од ин од ного в порядку взаємних товариськихпослуг 
(наприклад, доручають отримати заробітну плату, поштовий переказ і т л .). 
З метою найбільш повного захисту своїх прав і законних інтересів громад яни 
укладають договори дорученняз <рганізаціми, які здатні здійснити для них 
на належному професійному рівні різні юридичні послуги (наприклад, 
ведення справ в суді, розпорядження майном і т.п.). Притягнення 
юридичними особами громадян в якості повірених на підставі договору 
доручення на практиці майже не зустрічаєгься, оскільки відношення, які при 
цьому виникають, оформлюються, якправило, трудовим договором.

Раніше договір доручення часто використовувався при продажу товарів 
в кредит. В зв’язку із скрутною економічною ситуацією у нашій країні цей 
ввдпослуг занепав.Проте останнім чаеомщпракгака почала відроджуватись. 
Відповідно до Правил продажу товарів тривалого користування в кредит2, 
розрахунки за придбані покупцем у кредит товари проводяться 
підприємством(установою, організацією), де він працює (навчається), 
шляхом відрахувань із заробітної плати (стипенда) працівника (аспіранта) 
суми чергового платежу в строки і розмірах, перед бачених договором- 
зобов’язанням на підставі письмового доручення покупця- Прийнявши 
доручення до виконання, підприємство, таким чином, вступає в договір 
доручення зі своїм працівником. Від імені останнього підприємство діє в 
якості повіреного.

Широко вживається договір доручення в біржевій торгівлі, де брокери, 
якправило, діють в силу договору доручення. Він також застосовується при 
продажі акцій акціонерних товариств.

Договору доручення присвячена глава 34 (сг.ст.386-394) Цивільного 
кодексу України. Від повідно до сг. 386, за договором доручення од на сторона 
(повірений) зобов’язується виконати від імені й за рахунок другої сторони 
(довірителя) пещгі юридичні дії. Наведене визначення запозичено 
законодавцем із Цивільного кодексу Наполеона 1804року. Так, в ст. 1984 
ЦК Франції закріплено, що за договором доручення (mandataire) одна
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сторона (довіритель) доручає, а інша сторона (повірений) бере на себе 
здійснення юридичних дій за рахунок і від імені довірителя.

Але договір доручення (mandatum) існував ще в римському праві. 
Відповідно до нього одна сторона (мандант) доручала, а інша особа 
(манд атарій) приймала на себе виконання безвідплатно яких-небудь дій. На 
думку римських юристів, договір доручена виходить із “ex officio atque 
amicitia” (із громадського обов’язку та дружби). В силу цього Йому 
притаманний особисто-довірительний характер. Його необхідною 
передумовою є наявність взаємної довіри сторін5. Дана обставина перед бачає 
особливості сфери застосування, виконання та припинення договору 
дорученим.

Договір доручення є не що інше, як договір про представництво. На 
нього тому і розповсюджуються загальні правила про представництво, 
передбачені главою 4 (ст.ст. 62-70) ЦК України. Договір доручення 
передбачає обов’язок повіреного діяти в якості представника. Тому дії 
повіреного створюють права і обов’язки безпосередньо для довірителя, якщо 
вони зд ійснюютьсяв межахповноважень. Повірений як п р едстав н и к  ніяких 
прав і обов’язків із угод, укладених з третіми особами не набуває4.

Але представництво не завжди пов’язане з дорученням. Працівники 
юридичної особи виконують представницькі функції від в імені на підставі 
трудового договору. Опікуни і піклувальники представляють інтереси своїх 
підопічних за призначенням органів опіки, а батьки виступають від імені 
своїх неповнолітніх дітей за вказівками закону.

Отже, доручення - це одна з можливих, але не єдина підстава виникнення 
правовідаошень по представництву. Договір доручали єюриданним фактом, 
якийпороджує добровільне представництво.

Доручення - консемсуальний договір, оскільки вважається укладеним 
з моменту досягнутоїсторонами згодипо всіхістотніх умовах. Даний договір 
може бути як безвідплатним, так і платним. При цьому в законодавстві 
виділяють три ситуації:

1) договір доручення в принципі безвідплатний. Так, в ст.387 ЦК 
України говориться, що довіритель зобов’язаний виплатиш повіреному 
винагороду лише в тому разі, коли вона передбачена договором або 
затверд женими в діючому порядку правилами;

2) договір доручення безперечно безвідплатний. В 662 Німецького 
уложення 1886 р. говориться, що повіренний зобов’язується безвідплатно 
виконати страву, покладену на нього довіреителем;

3) договір доручення в принципі оплатний. В ч. 1. ст. 115 Основ 
Цивільного законодавства РСФСР зазначається, що довіритель зобов’язаний 
виплатигаповіреному винагороду, якщо інше не перед бачено законодавством 
або договором.

В літер етурі існують дещо суперечливі погляди щодо структури 
зобов’язання, яке виникає їз договору доручення, тобто договір доручення 
є односторонньо зобов’язуючим чи двосторонньо зобов’язуючим.

Платний договір доручення стає і взаємним договорм: повірений 
зобов’язаний виконати доручення, ала має право на винагороду, а
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довіритель зобов'язавшій сплатиш обумовлену винагороду, але вправі 
вимагати, щоб доручення було виконане. З цим аспектом проблеми 
непорозумінь не виникає.

Думки вчених, починають розход итись, коли мова йде про безвід платний 
договір доручення. Од ні вважають, що безплатним договір доручення може 
бути взаємним, тільки якщо доручення пов’язане з витратами, від шкодувати 
які зобов’язаний довіритель. Коли ж за характером доручення не виникає 
необхідності в таких витратах, то договір доручення стає одностороннім: 
повірений зобов ’язаний виконати доручення, а довіритель вправі вимагати 
його виконання3. А як же бути з обов’язком довірителя, який закріпленнийв
ч. 1 сг. 391 Цивільного кодексу України, довіритель зобов’язний без зволікань 
прийняти все виконане повіреним відповідно ДО договору. Тому існує інша 
думка. Договір доручення є двостороннім, так як в його сипу зобов’язаним 
вважається нетілмоґ повірений, алей довіритель, який повинен забезпечити 
повіреного необхідними для виконання доручення коштами і без зволікань 
прийняти відповіреяого все виконане задоговором6. Отже, Циишьнийкодехс 
України п е р е д б а ч а є  рад обов’язків довірителя і в безвідплатному договорі 
доручення, тому договір доручення є двосторонньо зобов’язуючим. Але 
тільки в платному договорі доручення обов’язки сторін є зустічними та 
взаємозумовленими.

Відповідно до законодавства, сторонами в договорі доручення є 
довіритель і повірений. Можливо, кращою буде назва сторін, яку дав 
професор С.Н.Лавдкоф7. Одну із сторін (повіреного) він назвав як виконавця 
доручати або довіреного. Цяназва заслуговує на увагу, оскільки, виходячи 
із термінів “доручати“, “довіряга”, “довфена особа ітл ., напрошується саме 
така назва (довірений).

В якості довірителя можуть виступати д ієзд атні громад яни і юридичні 
особи. Виконання функцій довірителя доступно лише дієздатному 
громадянину тому, що особа, яка взагалі не здатна вчинювати юридичні 
акти, не в змозі здійснити і такого акту, як договф доручення. Що стосується 
юридичних осіб, то всі вони є дієздатними і можуть бути довірителями. Але 
на практиці організації складають договф доручення лишетод і, коли виникає 
потреба В діях, які виходять за межі трудових функцій їх працівників. Якщо 
ж під виглядом договору доручення фактично залучається постійний 
працівник (наприклад, юрисконсульт, посада якого не передбачена 
штатним розкладом доної організації), укладена угода вважається 
недійсною, такою, яка спрямована в обхід закону.

Повіреними також можуть бути громадяни і юридичні особи. Якщо 
дієздатність потрібна громадянину для виконання функцій довірителя, то 
тим більше підстав для пред’явлення такої ж вимоги до громадянина, який 
бере на себе функції повіреного. Адже той, хто не здатний самостійно 
здійснити свої власні права та обов’язки, нев змозі здійсниш і юридичні дії 
від імені інших суб’єктів. Як вже зазначалось, юридичні особи завжди 
дієздатні, тому вони можуть бути повіреними, але при певних умовах. В 
літературі домінує така точка зору, що юридичні особи вправі приймати до 
виконання доручення, здійснення яких не виходить за межі їх статутної
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діяльності (статутної правоздатності)8. Але існує і така думка, яка дещо 
звужено трактує діяльність юридичних осіб: юридичні особи можуть 
виступати в якості повірених лише в тому випадку, якщо це прямо 
передбачено в їх статутах або положеннях9. Здається, дещо точнішим буде 
висловлювання про те, що цредставницька діяльність не обов’язковоповинна 
складати статутну задачу організації, але у всіх випадках п виконання не 
повинно суперечній характеру статутної д іяльності10. Іноді юридичні особи 
виконують представницькі функції безпосередньо на підставі свого статуту, 
без укладання договору доручення (наприклад, профспілкові організації 
виступають від імені працівників в (удових спорах з питань граці та побуту).

Отже, існують правовідношення, в яких юрид ичні особи виступають в 
якості представників, але водночас вони не є повіреними в цивільно- 
правовому значенні. Для визнання юридичної особи повіреним необхідно, 
щоб це не тільки передбачалось положенням або статутомчинесуперечило 
їм, але й базувалось на укладеному договорі доручення.

Важливим елементом договору доручення є предмет договору. 
Пред метом даного договору виступає зд ій сн ен н я  повіреним юрид ичних д ій, 
найвагоміше місце серед яких займає уклад ання угод.

В літературі були висловлені думки про те, що не можна обмежувати 
пред мет договору доручення юридичними діями томудцо по-перше, на 
повіреного іноді покладається здійснення суто фактичних д ій, а, по-друге, 
ділення дій на юридичні і фактичні не виправлене, оскільки і останні 
викликають певний правовий результат, отже, такожє діями юридичними11. 
Професор С.Н Л  анд коф прямо вказує, що “пред метом договору доручення 
може бути вчинення довіреним усяких законом дозволених дій, як дій 
юридичних, так і дій фактичних“12.

Якщо ретроспективно прослідкувати еволюцію договору доручення, 
то можна побачиш, що в римському траві предмет договору могли складати 
як юридичні дії, так і послуги фактичного характеру13.
З точки зору нині чинного законодавства немає договору доручення, якщо 
одца особа виконує для іншої тільки фактичні дії.

Звичайно, в процесі виконання доручення повірений може зд ійснювати 
деякі фактичні дії, але це не змінює сутності правовідношення тому,що 
природа договору визначається його основною метою, а не супутніми їй 
моментами. Основним показником доручення с здійснення або встановлення 
суб’єктивних прав і обов’язків для іншої особи. Отже, фактичні дане мають 
самостійного характеру оскільки вони підпорядковані меті виконання 
юридичних дій. Внаслід ок цього фактичні д ії не складають предмет договору 
доручення, а лише сприяють його виконанню.

О.С.Іоффе виділяє замість предмету договору доручення такий 
елемент, як об’єкт, який поділяється на матеріальний та юридичний14.

Матеріальний об’єкт не складає обов’язкового елемента договору 
доручення. Якщо повіреному доручено придбати для довірителя будинок, 
прийняти його від продавця та передати покупцю, будинок буде вважатись 
Матеріальним об’єктом не тільки договору куггівлі-продажу, але й договору
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доручення. В багатьох правовідношеннях такого роду матеріальний об’єкт 
відсутній. Його немає у всіх тих випадках, коли повірений повинен 
обмежитись тільки укладанням угод и, але на нього не покладається ні 
прийняття речей, ні їх передача, а за умовами договору йому не належить 
винагорода.

Разом з тим, будь-яке зобов’язання, яке виникає із договору 
доручення, має свій юридичний об’єкт. Під останнім слід розуміти ту 
поведінку повіреного, на яку вправі претендувати довіритель. Особливість 
цього об’єкту сполягає в тому, що він відображається в діях, направлених 
на здійснення суб’єктивних прав і обов ’язків або на їх встановлення.

Чинним законодавством не вирішено однозначно питання про форму 
договору доручення, тому від повідно до загальних правші про форму угод 
(ст. 42 ЦК України) форма договору доручення може бути усною або 
письмовою. Договір доручення між організаціями, або з їх участю 
укладається в письмовій формі.

При встановленні розміру суми, яка впливає на вибір форми 
договору доручення, потрібно враховувати, що сума договору доручення 
складається із ціни угоди, яку зобов’язаний укласти повірений та його 
винагород и. Якщо договір доручення безвідплатний або передбачає сплату 
невеликої винагороди, а угода, укласти яку від імені довірителя доручено 
повіреному, пов’язана із значними цінностями, то в такому випад ку д ля 
визначення форми договору вирішальне значення має не розмір оплати послуг 
повіреного, а сума і характер угода, яку від імені довірителя він зобов’язався 
укласти. Наприклад, повірений безвідплатно зобов’язався укласти платну 
угоду купівлі-продажу будинку; форма договору доручення будевизначатись 
формою договору купівлі-продажу буд инку.

Оскільки повірений вступає в правовіднощення з третіми особами, 
останні повинні бути обізнані про характер і межі його повноважень. Питання 
про те, який документ може виступати в якості письмової форми 
уповноваження при до бровільному представництві, не знайшло єдиного 
вирішення в літературі. Більшість авторів обмежуються зауваженням про 
те, що повноваження представника (повіреного) знаходять свій вираз в 
довіреності, не вказуючи на те, чи допускається інша письмова форма 
уповноваження15. Інші вказують лише на довіреність як на можливу форму 
уповноваження16. Також існує думка, що в якості письмової форми 
уповноваження може виступати й екземпляр договору доручення17.

Вказівка в ч. 1 ст. 62 ЦК України на довіреність як на єдину можливу 
письмову форму уповноваження потребує перегляду, тому що основна 
вимога, яка пред’являється до письмової форми уповноваження, полягає в 
тому, що воно повинно бути сформульовано так, аби його могли сприймати 
заінтересовані особи.

Виходячи із ст. 62, ст. 64 ЦК України, для представництва перед 
третіми особами Видається довіреність. Вона відображає повноваження 
повіреного, визначене умовами договору доручення. В довіреності не завжди 
повністю передбачаються всі юридичні дії, які зумовлені в договорі
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доручення. Вона може охоплювати лише частину юридичних дій. При 
виникненні спору між довірителем і повіреним перевагу потрібно надавати 
договору доручення.

Поряд з довіреністю довіритель, як правило, дає повіреному усні або 
письмові вказівки від носно способів виконання дорученої справи. Зміст цих 
вказівок не завжди тотожний змісту довіреності. Наприклад, в довіреності 
доручається придбати певне майно, у вказівці додатково вказується ще й 
якість цього майна, його вартість і т.п. Якщо повірений прид бав не те майно, 
яке зазначене в довіреності, вважається, що він вийшов за межі своїх 
повноважень. Якщо ж повірений придбав майно, вказане в довіреності, але 
яке по вартості або якості не відповідає вимогам, сформульваним 
довірителем, то буде порушення не повноважень повіреного, а вказівок 
довірителя. Це спричиняє дещо інші наслід ки.

У випад ку, коли повірений вийшов за межі своїх повноважень і не 
було наступного спеціального схвалення довірителя та угода, укладена в 
даному випад ку, повіреним визнається недійсною. В разі, коли повірений 
уклав угоду в межах своїхповноважень, але з порушенням вказівок, вона 
визнається обов’язковою для довірителя, який, при наявності певних умов, 
вправі стягнути з повіреного понесені збитки.

В тих випадках, коли повіреному довірителем не видана довіреність, 
факт уповноваження повинен підтверджуватись належно оформленим 
екземпляром договору доручення (якщо пред’явлення довіреності не 
встановлено в обов’язковому порядку). Із тексту договору випливає: а)що 
повірений уповноважений виступати в якості представника; б) які дії він 
зобов’язаний здійшити.

Строк в договорі доручення визначається з врахуванням характеру 
прав і обов’язків, які здійснюються або створюються повіреним.
Так, якщо повірений зобов’язався отримати заробітну плату довірителя, таке 
дорученняповинно бугавиконанев дні іївиплати. Якщо повіреному доручено 
реалізувати грошовий переказ, необхідні д іїпотрібно зд ійсниш не пізніше 
встановленого строку повернення переказу відправнику. Коли ж на 
повіреного покладено укладання в інтересах довірителя якого-небудь 
договору з третіми особами, точний строк виконання цього обов’язку, як 
правило, не встановлюється, а сторони домовляються лише про приблизний 
період, в межах якого доручену повіреному угоду бажано укласти. 
Граничні межі такого періоду залежать від строку дії довіреності.

Своєрідність д аного способу визначення строку зумовлена природою 
договору доручення. Повірений, зобов’язуючись укласти угоду для 
довірителя, не гарантує очікуваного результату, а зобов’язується лише 
робиш все необхідне для його досягнення. Тому і строк, вказанний в договорі 
доручення, визначає період його дії, але не момент, з настанням якого 
повірений вважається таким, що вчинив просірочку. Коли ж природа 
доручених повіреному дій така, що вони можуть і повинні бути здійснені в 
точно встановлений строк, його недотриманнярозглядаєіься як просгрочка, 
яка тягне за собою невигід ні наслідки для повіреного (від шкодування збитків, 
сплата санкцій, якщо вони передбачені чинним законодавством).
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ПОНЯТТЯ ШКОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА П ЗАПОДІЯННЯ

В процесі здійснення господ арської д іяльності підприємств, а також при 
здійсненні громадянами правіобов’язківв окрсмихвипадках цивільні права 
можуть бути порушень Цивільне законодавство захищає ці права шляхом 
поновлення того майнового ставу, який існував до порушення права. Згідно 
Цивільного кодексу України, шкода, спричинена особі або майну 
громадянина, а також шкода, спричинена юридичній особі, підлягає 
відшкодуванню особою, яка спричинила шкоду.

В юрид ичній літературі виділяють два аспекти підстав відповідальності: 
правовий і фактичний. Під правовимрозумпоть норму права, яка встановлює 
заборону і має склад правопорушення, тобто сукупність ознак, які 
характеризують поведінку як правопорушення.1 Фактичною підставою є 
скоєння правопорушення.

Склад правопорушення динамічний і може доповнюватись новими 
(спеціальними) елементами, які Необхід ні для конкретних видів цивільної 
відповідальності за шкоду, спричинену особі.

Першим із загальних елементів юрид ичного складу є наявність шкоди у 
потерпілого. Шкода - цесоціальнеявище. В найбільш загальній формі шкода 
може бути визначена як наслідок посягання на суспільні відносини, як 
наслідок порушення прав та інтересів держави, організацій або громадян, 
які охороняються законом.

Виходячи з цього, будь-яке правопорушення шкід ливе, тому що загальним 
об’єктом посягань кримінального злочину, адміністративного проступку 
або цивільного правопорушення є суспільні від носини.

Але оскільки безпосереднім об’єктом цивільно-правового регулювання є 
майнові і пов’язані з ними особисті немайновІ відносини, то шкода в 
цивільному праві - це зменшення, знищення суб’єктивного цивільного права 
або блага2.

Шкода в цивільному праві можевиникнугив результаті невиконання або 
неналежного виконання зобов’язань од нією із сторін, а в деяких випадках 
одна особа спричиняє шкоду іншій, коли вони до спричинення шкоди не 
перебували в будь-яких договірних відносинах.

У відповідності з різним правовим становищем суб’єктів на момент 
виникнення шкоди і відповідно різним правовим підставам виникнення 
зобов’язання по відшкодуванню шкоди цивільне законодавство і судова 
практика розрізняють шкоду “договірну“ та “позадоговірну“. 
Позадоговірна шкода є причиною виникнення раніше неіснуючого
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зобов’язання.
За нашим законодавством від шкодуванню піддягає як майнова, такіморальна 
шкода.
При відшкодуванні спричиненої шкода діє принцип повного відшкодування. 
Натурально-грошову оцінку шкода називають збитками. Збшкив свою чергу 
под іляються на позитивні збитки і неодержані доходи.
Позиіивні збитки-цевтрата або пошкодження майна. А якщо шкода завдана 
особі, то позитивні збитки можуть виражатися у витратах на лікування, 
посилене харчування, догляд за потерпілим і т. д,

Неодержання доход - це можливе збільшення майна потерпілого при 
умові, що шкода йому не була завдана. Наприклад, в зв’язку з втратою 
працездатності був втрачений заробіток. Майнова шкода при втраті 
годувальника проявляється в позбавленні його утриманців засобів для 
існування, а також витрат на поховання.

Шкода, спричинена пошкодженням здоров’я, виражається в збитках, які 
виникли як на момент правопорушення, так і після нього. Таким чином шкода, 
визначена на момент правопорушення, в подальшому може змінюватись, а 
виникнення самої майнової шкодиможе не співпадати в часі з виникненням 
правопорушення.

Деякі цивілісти поділяють збитки на прямі і непрямі. Непрямими 
визнаються збитки, які знаход яться з протиправними діями (безд іяльністю) 
у випадковому зв’язку і в той же час в необхідному зв’язку, з якоюсь іншою 
обставиною, яка його пород ила3. Г.К.Матвєєв заперечує від шкодування 
непрямих збитків. Л.АЛунц вважає це відступом від принципу повного 
відшкодування шкоди. Автор погоджується з Г.К.Матвєєвим, оскільки між 
такими збитками і протиправними діями немає прямого зв ’язку.

Виключенням із загального правила про від шкодування шкодив повному 
обсязі є невідповідність між розміром спричиненої шкоди і розміром 
відшкодування: в одних випадках розмір відшкодування буде меншим, ніж 
фактично спричинена шкода, в інших -відшкодування може перевищувати 
дійсні збитки; відповідно виключення може бути допущено в інтересах особи, 
яка спричинила шкоду або в інтересах потерпілого.

До першої групи відхилення від принципу повного відшкодування шкоди 
відноситься правило статті 454 Цивільного кодексу України, згідно з яким 
суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, спричиненої особою в 
залежності від її майнового стану. Отже дана норма може застосовуватись 
лише у випадку, коли шкода заподіяна громадянином. Таке виключення 
повинно носити тимчасовий характер і діяти до тих пір, поки існують 
економічні підстави, які лежать в основі норми. Якщо після рішення суду 
матеріальнесганодище особи, яка спричинила шкоду, покращилось, то розмір 
відшкодування шкоди повинен змінитись.

До числа виключень із принципу повного відшкодування шкода відносять 
правило, згідно з яким при грубій необережності потерпілого, яка сприяла
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виникненню або збільшенню шкод и, розмір відшкодування повинен бути 
зменшеним. На нашу думку, це змішана відповідальнісгь. Шкода настала в 
результаті дій двох осіб - потерпілого і особи, яка спричинила шкоду. Кожен 
із них повинен відшкодувати шкоду в своїй частині.

Отже, в даному випад ку проста необхідність до уваги не береться.
Відшкодування майнової шкоди - це санкція за правопорушення. Зміст 

поняття “відшкодування шкода“ вюначаєіьсяпоняггям самої шкода. Метою 
від-шкодування шкоди є поновлення порушеного права.

Відшкодувати спричинену шкоду в натурі - це означає, що замість 
знищеного або пошкодженого майна потерпілому повертають річ того жроду 
і якості. Відшкодування шкодив натурі можливе лишепри спричиненніїпкода 
майну. А при пошкодженні здоров’я і спричиненні смерті від шкодовуються 
збитки, тобто компенсаційна форма відшкодування шкоди. Від шкодовані 
збиткиповиннів повній мірі поновити матеріальне становище потерпілого.

Так, втрачений заробіток або відповідна його частина (внаслідок 
ушкодження здоров’я), відшкодовується йому відповідальною за шкоду 
особою в повному розмірі незалежно від одержаної потерпілим пенсії та 
інших доходів.

У випадку, коли шкода запод іяна особою, яка не сплачує за потерпілого 
страхові внески, і якщо у зв’язку з ушкодженням здоров’я потерпілому 
призначена пенсія або збільшено пенсію, яку він одержував, розмір 
відшкодування визначається за відрахуванням з втраченого заробітку 
відповід но суми призначеної пенси або суми, на яку її збільшено.

При зміні в період виплати відшкодування шкоди ступеня втрати 
потерпілим професійної працездатності, зміні у складі сім’ї померлого, 
підвищенні мінімального розміру заробітної плати, при зміні групи 
інвалідності розмір відшкодування шкоди піддягає відповідному 
перерахунку.

Обов’язок відшкодування шкоди виникає в тому випадку, якщо дія 
(бездіяль-ність) особи, яка спричинила шкоду, була протиправною. Шкода, 
спричинена правомірними д іями, підлягає відшкодуванню лише у випадках, 
передбачених законом (наприклад, у випад ку спричинення шкоди в стані 
крайньої необхідності).

Протиправність проявляється перш за все у фактичному протиріччі 
повед інки особи діючому законодавству.

Протиправність означає не тільки порушеная суб’єктом нормативних 
приписів, які мають силу закону, але і порушення нормативних актів, які 
прийняті влад но - розпоряд чими органами.

У випадку пошкодження здоров’я, спричинення смерті правопорушник 
не виконує свій пасивний обов’язок. Невиконання цього юридичного 
обов’язку є протиправною дією.

Протиправній бездіяльності відповідає юридичний обов’язок в активній 
формі - обов’язок здійснити суспільно необхідні дії.
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Обставини, які виключають протиправність бездіяльності ділять на 
зовнішні і внутрішні. До зовнішніх належить, наприклад, д ія непереборної 
сили. Внутрішній фактор - це стан особи, який позбавляє її можливості 
виконати обов’язок.

Таким чином, бездіяльність визнається протиправною:
а) при наявності юридичного обов’язку здійснювати необхіду дію;
б) при наявності об’єкгавної можливості здійснювати дану дію, тобто 

фізичної можливості діяти4.
При спричиненні шкоди особі необхідно встановити наявність 

об’єктивного причинного зв’язку між:
1) протиправною поведінкою і пошкодженням;
2) пошкодженням і втратою потерпілим працездатності.
Відшкодуванню підлягає тільки шкода, яка є об’єктивним наслідком

(результатом) протиправної повед інки. Часто для встановлення причинного 
зв’язку виникає необхідність в призначенні експертизи (судовомедичної, 
технічної, тощо).

Обов’язок по відшкодуванню шкод и виникає в тому випад ку, коли вона 
спричинена винними діями.

Вина - цс психічне відношення особи до протиправної поведінки, якувона 
вчиняє, і до тих наслідків, що виникли врезультаті протиправної поведінки.

До такого визначення додають інтелектуальний момент вини - 
усвідомлення протиправиості своєї поведінки.

Але із загального правила є виключення. По-перше, цивільному праву 
відома відповідальність за шкоду особі, спричинену третіми особами5. Отже 
вина включає в себе оцінку не тільки своєї поведінки, але і поведінки інших 
осіб. По-друге, вина не завжди пов’язана з протиправністю. По-третє, хоча 
для майнової відповідальності форма вини значення не має, але вона 
враховується при “змішашйвіддовідальності“. Наприклад, тільки умисна 
вина враховується при стягненні коштів, затрачених на лікування громадян, 
які потерпіли від злочину.

Ступінь вини має значення також при визначенні відповідальності 
повітряного перевізника перед пасажиром і членами екіпажу.

Широке застосування має так звана безвинна відповідальність при 
спричиненні шкоди особі. Так у випадку незаконного засудження, 
незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного обшуку, арешту, 
незаконноїконфіскації завдана шкода відшкодовується в повному обсязі 
незалежно відвини посадових осіб органів дізнання, попереднього слід ства, 
прокуратури і суду*.

Крім того без вини несуть відповідальність також і власники джерел 
підвищеної небезшжи.

Закон встановлює цивільну від повідальність за невинне спричинення 
шкоди, але звільняє від від повідальності за шкоду, спричинену джерелом 
підвищеної небезпеки при дії непереборної сили. Непереборна сила не

114



завжди є невідворотною. В деяких випадках запобігти шкоді від 
непереборної сипи легше, ніж, запобігти випад ковій шкод і. Наприклад, 
важко запобігти шкоді, яка виникла в результаті наїзду автомобіля на 
прохожого, який втратив свідомість і впав під колеса.

У відповідності з Цивільним кодексом України власник джерела 
під вищеної небезпеки може бути звільнений від від шкодування шкод и, яка 
виникла внаслідок умислу потерпілого. В літературі була висловлена точка 
зору, згідно з якою відповідальність за невинне спричинення шкоди 
пояснюється з позиції ризику7.

Діяльність, пов’язана з використанням певних предметів, головним чином 
різних видів техніки, визнається джерелом підвищеноїнебезпеки тому, що 
людина на базі досягнутого рівня техніки і науки ще не пізнала всіх 
особливостей експлуатації вказаних об’єктів. Звідси і походить 
ікллд контрольнкль технічних агрегатів в процесі їх використання людиною, 
врезультатічого сторюєіься висока ступінь вірогідності спричинення шкоди.

Право на відшкодування шкоди, спричиненої без вини, в більшій мірі 
гаршпуєзабезпечення матеріальних інтересів потерпілого. Відшкодування 
шкода, спричиненої без вини знаходить своє виправдання в таких, наприклад 
випадках як крайня необхідність. Хоча шкода і виникає без вини, але 
встановлений обов’язок іївід шкодувати. Таке положення пояснюється як 
економічно, так і соціально: норми права стимулюють до виконання 
громадянського обов’язку; шкода від шкодовується особою, чиї інтереси 
захищались.

В багатьох випадках, коли шкода спричинена громадянином, 
відшкодування шкод и потерпілим в повному об’ємі практично неможливе 
через відсутність у особи, яка спричинила шкоду, достатніхкоютів, а також 
у випадку її хвороби або смерті. Тому і був введений інститут страхування 
цивільної відповідальності.

Для континентальної системи права характерним є те, що крім 
матеріальної шкоди, відшкодуванню піддягають порушені нематеріальні 
блага, зокрема моральна шкода. Так в законодавстві Польщі, Угорщини, 
Болгарії є прямі вказівки про відшкодування моральної шкод и. Цивільний 
кодекс Франції не згадує про немайнові збитки, але судова практика 
відшкодовує моральні збитки.

В законодавстві Польщі про компенсації при каліцтві і професійних 
захворюваннях підприємство зобов’язане надати працівнику відповідну 
одноразову компенсацію за каліцтво, а саме, за погіршення можливостей 
знайти для нього суспільне використання та за біль, який виник в результаті 
цього.

Президія Верховного Суду Болгарії критерієм моральної шкоди вважає 
справедливість. Так, стосовно моральної шкоди, завданої близьким 
потерпшої особи в зв’язку із смертю останньої, немайнові збитки полягають 
в стражданнях чи втраті моральної підтримки®.
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Під моральною шкодою в континентальній системі права розуміють 
моральні чи фізичні страждання особи, а також приниження гідності чи 
погіршення дахової репутації шляхом поширення неправдивих відомостей, 
втручання в особисте життя.

Під моральною шкодою у державах мусульманського права розуміють 
посягання на права особи, невід’ємні від особистості, тобто посягання на 
честь, гідність, на становище в суспільстві, на д ілову репутацію, релігійні 
переконання чи скорботу, душевні хвилювання близької людини за особу, 
якій запод іяно шкоду, фізичні, моральні страждання9.

Що стосується проблеми моральної шкоди в нашій країні, то одним із 
перших ще в радянській літературі за визнання моральної шкоди виступав 
Б.Утєвський, який вважав за можливе відшкодування як майнової, так і 
моральної шкоди10. На його думку формальною підставою для вирішення 
питання про відшкодування моральної шкоди є положення Цивільного 
кодексу про те, що відшкодуванню підлягає і шкода, завдана особі. Але 
оскільки поняття особи включає в себе духовну, моральну сферу людини, то 
правоповинневраховуватиіморальнушкоду. Б.Утєвськийвиходивзтого, 
що моральна шкода, спричинена злочином, більш від чутна для потерпілого, 
ніж шкода майнова.

Ще в 30-і роки М.М.Агарков пропонував в Цивільний кодекс ввести 
правило, за яким “у випадку, якщо пошкодження здоров’я потерпілого 
тягне за собою для нього тривалі страждання, суд може зобов’язати 
відповідальну особу сплатити потерпілому крім від шкодування за майнову 
шкоду щсі додаткові відшкодування”11.

Але, на жаль, до 1990року цивільне законодавство серед існуючих способів 
захисту цивільнихправ не перед бачало компенсації моральної шкода. Стаття 
39 Закону СРСР “Про пресу та інші засоби масової аіформацп “надала право 
громадянам та організаціям, честь і гідність яких порочить публікація, 
вимагати в суді відшкодування моральної шкода засобом масовоїінформаїщ, 
а також винними посадовими особами і громадянами. Розмір моральної 
шкоди визначався судом в грошовому виразі.

В Україні першим Законом, який передбачав можливість 
відшкодування моральної шкоди став Закон України “Про захист прав 
споживачів“, який вступив в дію з 1 жовтня 1991 року.

На сьогоднішній день норми про відшкодування моральної шкоди 
закріплені в ряді нормативних актів, а саме: в статтях 7 і 440-1 Цивільного 
кодексу України, сіатгі49 Закону Украпи “Про інформацію“, статті 44 Закону 
України “Про авторське право і суміжні права“, статті 10 Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про режим іноземного інвестування“, статті 173-1
Кодексу законів гро працю України, статті 3 Закону України “Про порядок 
від шкодування шкод и завданої громад янинові незаконними дами органів 
дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду“ та інших.

Під моральною шкодою за нашим законодавством слід розуміти втрати
не



немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або 
інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі 
незаконними діями чи бездіяльністю інших осіб.

Від повідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати 
зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, у 
порушенні нормальних життєвих зв’язків через неможливість продовження 
активного громадського життя, у розладі стосунків з оточуючими людьми, 
у моральних переживаннях у зв’яжу з ушкодженням здоров’я, порушенням 
права власності (в тому числі інтелектуальної), прав наданих споживачам, 
інших цивільних грав, з незаконним перебуванням під слідством і судом, а 
також у настанні інших негативних наслідків.

Заподіяння моральної шкода може бути не тільки самостійною підливою 
для виникнення зобов’язання про відшкодування її в матеріальному 
(грошовому) виражешп, а йможе бути враховано при визначенні розміру 
збитків, що виникли з інших підстав. Розмір шкода повинен бути 
обгрунгованийпозивачем.

Заслуговує уваги позиція деяких вчених (А.Зейца, К-Варшавського) про 
те, що моральну шкоду не можна поновити за гроші12. Але це не означає, що 
вона не може бути компенсована. Це може бути грошова компенсація (що і 
відображено в нашому законодавстві).

Розмір відшкодування моральне» (немайновоі) шкоди суд визначає в межах 
заявлених вимог залежно від характеру та обсягу запод іяних позивачеві 
моральних і фізичних страждань, з урахуванням в кожному конкретному 
випадку ступеня вини відповідача.

Зокрема, враховується характер і тривалість страждань, стан здоров’я 
потерпілого, тяжкість заподіяної травми, наслідки тілесних ушкоджень, 
істотність вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь 
зниження престижу, ділової репутації (останнє залежить від характеру 
діяльності потерпілого, посада, часу й зусиль, необхід них для відновлення 
попереднього стану, наміру з яким, діяв заподіювач шкода)13.

В Цивільному кодексі України встановлений мінімальний розмір 
відшкодування моральної шкода - п’ять мінімальних розмірів заробітної 
плати. В Правилах від шкодування власником підприємства, установи і 
організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної 
працівникові ушкодження здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових 
обов’язків зазначений максимальний розмір відшкодування моральної 
шкода - 200 мінімальних розмірів заробітної плати. У випадку незаконного 
перебування громадянина під судом або слідством розмір відшкодування 
моральноїшкоди має бути не меншим однієї мінімальної заробітяоїплати 
за кожен місяць перебування під слідством або судом.

Отже, є три різні розміри відшкодування моральної шкода. Виникає 
питання: чи можна ці норми поширити на всі випадки, коли мова йде про 
компенсацію моральної шкоди, чи їх необхідно застосовувати лише у
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конкретних випад ках?
На нашу думку необхідно встановити універсальну норму, яка б могла 

застосовуватись у всіх випад ках, коли встановлюється відповідальність за 
моральну шкоду.

Необхід ною умовою від шкодування моральної шкод и є вина. Якщо особа 
доведе, що шкода настала не з його вини, то він звільняється від 
відповідальності.

У зв’язку з цим постає питання відповідальності за моральну шкоду 
володільця джерела підвищеної небезпеки в разі, коли відсутня його вина. 
Виходячи зі змісту сгаттей 440-1 і 450 Цивільного код ексу України в д аному 
випадку буде відшкодовуватись тільки майнова шкода.

Крім того, в нашому законодавстві необхідно передбачити можливість 
зменшення розміру відшкодування моральноїшкода.

В.Петренко вважає, що при встановленні грубої необережності самого 
потерпілого, яка сприяла виникненню або збільшенню шкоди необхід но 
застосовувати правила статті 454 Цивільного кодексу України14. Аналіз 
судової практики свідчить, що суди йдуть саме таким шляхом, але, на жаль, 
на законодавчомурівні цене врегульовано.

Відшкодування моральної нпсодине залежиш від відшкодування майнової.
В нашому законодавствінерозроблена методика вщпкодуванняморальної 

шкоди. Як оцінку розміру моральної шкоди у вигляді грошової плати 
практики пропонують такий варіант: від максимальної суми в - 200 
мінімальних заробітних плат, береться відповідний процент залежно від 
ступеня втрати професійної працездатності. Але такий підхід невірний, 
оскільки відшкодування моральної шкоди не залежить також від втрати 
працездатності Доцільніше проводити психологічну експертизу.

Варто було б доповнити статтю 440-1 Цивільного кодексу України 
положенням про те, що суд повинен визначиш розмір від шкодування таким 
чином, щоб це не призвело до збагачення потерпілої особи15.

Таким чином проблема моральної шкоди - це перш за все проблема 
встанов-лення межі між д ійсною моральною шкодою і майновою шкодою.

В цілому можна від значити, що в зобов’язаннях, які виникають у зв’язку 
із спричиненням шкоди особі, шкода і и від шкодування за своїм обсягом 
неадекватні. Невіддовідність обсягу шкоди і обсягу її відшкодування в одних 
випадках має соціально-економічне обгрунтування, в інших - така 
невідповідність теоретично не обгрунтована.

1 Матвеев Т.К. Основание гражданско-правовой ответственности. - М., 
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кацдидатюрид. наук, доцент, 
Чернівецький державний 
університет ім. Ю.Федьковича

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Спроба класифікувати цінні папери не є самоціллю, а тільки прагненням 
якнайповніше з ’ясувати зміст і специфічні характеристики тих чи інших 
паперів шляхом їх групування за відповідними критеріями. Грунтовно 
проведена класифікація сприяє практичній роботі з цінними паперами.

В літературі наводяться декілька видів класифікації, які є більше або 
менше повними. Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку автори 
класифікацій керувалися своїми суб’єктив ними підходами при виборі 
критеріїв класифікації з метою обгрунтування власної точки зору чи 
досліджуваноїпроблеми.

З таких же міркувань виходить і автор ціеїроботи: запропонована далі 
класифікація цінних паперів обумовлена завданням дослід ити правовий 
режим цінних паперів (сукупність правових норм, що визначають поняття 
і види цінних паперів, повноваження емітентів та інвесторів, встановлені 
правовими засобами порядок і умови використання цінних паперів, їх 
особливості яктоваруна фондовому ринку, правову охорону ціндахпаперів, 
та прав, що з ними пов’язані тощо) і цивільно-правовий аспект операцій з 
ними.

і.За  приорітетніспо і об’ємом прав і обов’язків емітентів та інвесторів 
цінні папери можна поділити на первинні і похідні (або цінні папери 
першого і другого та третього порядків)1.

Первинні цінні папери безпосередньо закріплюють певний об’єм прав і 
обов’язків емітента та інвестора щодо відповідного виду ресурсів (землі, 
нерухомості, продукції чи грошей). При цьому між власне ресурсами і 
цінними паперами, як правами на ресурси немає опосердковуючих ланок. 
В той час як похід ні цінні папери в основі своїй мають первинні ціні папери, 
які виступають як ресурси по відношенню до перших, хоча самі також є 
правами на ресурси (наприклад, варранги, фінансові ф’ючерси, опціони).

2. Залежно від черговості задоволення претензій кредиторів цінні папери 
поділяються на “старші” і “молод ші”. Крім старшинства, в даному випадку, 
береться до уваги ступінь гарантованості і величина процентних виплат по 
паперах. Наприклад, при ліквідації акціонерного товариства в перпіу чергу 
буде погашатися заборгованість по випущених ним облігаціях, забезпечених 
заставою, потім - по не забезпечених заставою, далі - по привілейованих 
акціях, і тільки цісля цього залишок майна будерозподілягися між власниками 
простих акцій. ■
* При виплаті доходів проценти по облігаціях виплачуються незалежно
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від того, отримало товариство прибуток чи ні (в останньому випадку за 
рахунок резервного фонду), дивіденди по привілейованих акціях 
гарантуються тільки у випадку прибутковості чи створення для цього 
спеціального фонду, і, нарешті, дивіденди по простих акціях виплачуються 
тільки тоді, коли урозпорядженні акціонерного товариства залишився 
нфозгодшений прибуток.

Таким чином, зростання ринку, пониження гарангованості проценших 
виплатівіщпкодуваннякошш, вкладених в нині папери “перекривається” 
підвищенням рівня процента при переході від забезпечених заставою до 
незабезпечених облігацій, і далі - до привілейованих і простих акцій.

До “старших” цінних паперів відносяться, наприклад, облігації, 
привілейовані акції, до “молодших” - в першу чергу, звичайні акції.

3.3а змістоміхарастеромправіобов’язків, що закладені в цплгі папери, 
останні поділяються на боргові папери і папери - титули власності.

Боргові цінні папери є борговими зобов’язаннями (вексель, облігація 
тощо).

Цінні папери - титули власності засвідчують право власності їх 
власника на активи (прості і привілейовані акції, конвертовані цінніпапери, 
варрангитощо).

Боргові цінні папери втілюють у собі зобов’язання емітента сплатити 
проценти і погасити основну суму заборгованості згід но з графіком. Для 
емітента таких паперів це довгострокові чи короткострокові займи, вони 
заносяться у статтю балансу “пасиви”.

Для емітента паперів - титулів власності ця інвестиція розміщується у 
розділі балансу “власнийкапітал”.

4. Емітентами цінних паперів можуть бути державні інститути, 
муніципальні органи влади, корпорації, фінансові інститути, будь-яка 
правоздатна юридична особа. Залежно від того, хто випускає цінні папери 
іх поділяють на державні, корпоративні, приватні, іноземних емітентів.

Державні цінні папери, як правило, охоплюють фондові інструменти, 
що випущені чи гарантовані урядом від імені держави, його мйгістерсівами 
і відомствами, муніципальними органами влади. У зв’язку з цим увагу 
потрібно звернути на казначейські цінні папери як різновид державних. За 
українським законодавством - це казначейські зобов’язана, рішення про 
емісію яких може приймати Кабінет Міністрів України або Міністерство 
фіїїансів (залежно від виду зобов’язань). їх забезпеченням с засоби 
державного бюджету, тому вони вважаються найбільш надійним видом 
цінних паперів.

До державних боргових цінних паперів належать облігації внутрішніх 
республіканських і місцевих позик.

Додамо, що законодавство України не забороняє емісії облігацій і 
деякими органами самоврядування, які можуть називатися комунальними, 
мушципальними чи інакше.
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У міжнародній практиці до категорій державних цінних паперів часто 
відносжгьсятакож папери, що емітовані органами, які перебувають у спільній 
власності держави та інших структур, або органами, що спонсоруються чи 
гарантуються державою.

Корпоративні цінні папери, - фондові інструменти, що випускаються 
підприємствами і організаціями. В даному випадку термін “корпорація” 
вживається з метою позначення різниці між емітентом-приватником та 
емітентом-державою. Правда, в літературі деякі корпорації також 
називаються приватними, але обов’язково додають, що це “закриіі” суб’єкта 
підприємництва.

Корпорації випускають звичайні акції в обмін на готівкові гроші з метою 
отримати кошти для її організаційно-правового оформлення (власне 
створення).

Покупці звичайних акцій стають акціонерами корпорацій і, отримують 
право голосу. В багатьох випадках статути передбачають випуск акцій 
другого класу, що називаються спеціальними, або преференційними 
(привілейованими). Ці акції можуть бути неголосуючими, але мати 
особливий статус щодо виплати дивідендів і розподілу виручки від продажу 
активів при ліквідаціїкорпорацій. Звичайнії  преференційні акції разом 
складають акціонерний капітал корпорацій, куди, зрозуміло, входить і 
сгатугаийкапітт

Крім виконання установчої функції, корпоративні цінні папери служать і 
засобом залучення значних сум інвестиційного капіталу (мова йде про акції 
і облігації).

Приватні цінні папери. Відразу зазначимо, що за українським 
законодавством емітентами цінних паперів можуть бути тільки юридичні 
особи. В світовій практиці до приватних цінних паперів відносять вексель і 
чек.

В Україні можуть бути в обігу (за умови дотримання певних процедур) і 
цінні папери іноземних емітентів, в т.ч. приватні.

5. За строком погашення цінні папери поділяються на строкові і стороком 
по пред’явленню2.

Строкові цінні папери мають конкретні строки погашення (конкретний 
строк, протягом певного часу по пред’явленню і т.п.). До таких цінних 
паперів належать вексель, облігації, приватизащйні цінні папери тощо.

Цінні папери стороком по пред’явленню не містять конкретний строк 
погашення, зобов’язання за ними виконуються по пред'явленню цінного 
паперу. До таких цінних паперів належать акція, казначейські зобов’язання 
тощо.

6. За способом зазначення в цінному папері правомочної за ним особи 
виділяють папери на пред’явника, іменні та ордерні.

З цієї точкй зору папером на пред’явника є папір, складений на 
абстрактного, неперсоніфікованого пред’явника. Такийцінний папір не
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реєструється емітентом на ім’ятримачаі передаєтьсяз рук в руки шляхом 
простого вручення або передачі цінного паперу.

Іменний цінний папір складається на ім’я визначеної особи. До того ж 
ім’я тримача реєструється в спеціальному реєєсірі, який ведеться емітентом 
або іншим уповноваженим державою органом.

Ордерний цінний папір складається за наказом відповід ної особи. Він 
оформляється на ім’я першого тримача із застереженням “його наказу”.

Що стосується способу передачі двох останніх видів цінних паперів, то 
потрібно вказати, що іменні цінні папери переходять на підставах, 
передбачених цивільним правом (цесія, купівли-продаж тощо), а ордерні 
- шляхом індосаменту, тобто передаточного напису на самому документі.

Даний критерій класифікації обов’яково враховує і різницю в способах 
легітимації (підтвердження) тримача паперу. Так, скажімо, цінні папери на 
пред’явника характеризуються тим, що д ля легітимації тримача в якості 
суб’єкта відповідного права достатньо одного лише пред’явлення паперу. 
Не вимагаються ніякі додаткові докази. Зобов’язана особа повинна 
здійснити виконання проти пред’явленого їй паперу і може не боятися 
відповідальності за виконання неналежній особі. Виконанням пред’явнику 
боржник погашає своє зобов’язання3.

Іменні папери легітимують тримача в якості суб’єкта права, якщо його 
ім’я зазначене в цих паперах і, крім того, якщо він занесений до книги, яку 
веде зобов’язана особа.

Ордерні папери, типовим зразком яких є вексель, характеризуються тим, 
що тримач паперу повинен бути легітимований як пред’явленням самого 
паперу, так і безперервним рядом передаточних написів.

7. За характером виплачуваного за цінними паперами доходу можна 
виділити папери з фіксованим і з мінливим рівнем дивідендів.

Цінні папери з фіксованим доходом передбачають, що в момент випуску 
цінного паперу жорстко фіксується рівень його доходності до номіналу, а 
при коливаннях середньої процентної ставки на ринку рівень доходності не 
змінюється. Такі папери - боргові зобов’язання, в яких емітент зобов’язується 
виконати певну д ію. Це, як правило, повернення отриманої грошової суми і 
виплата встановленої процентної винагороди за відповідний проміжок часу. 
П р о ц е н т  цінні папери випускаються на ринок від імені уряду, органів 
самоврядування, торговочромишовихіфшансовихщдприємсів. Кредитори 
за надані засоби отримують свого роду офіційне свідоцтво в формі облігацій. 
Облігація, як процентний папір, є борговим зобов’язанням, за яким її власнику 
виплачується щорічний (або за інший проміжок часу) дохід розмр якого 
наперед визначєнийв формі відповідного процента до номінальної вартості 
облігації.

Власники облігацій, будучи кредиторами певного підприємства чи 
держави, отримують право на присвоєння винагороди в формі від повідної 
величини процента від номінальноївартості. Дохід, тобто процент, не
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змінюється під дією обставин, що впливаю ть на ефективність 
функціонування емітеша, що випустив облігацію. Процент, що підтягає 
виплаті по облігаціях, видається раніше будь-яких інших винагород по 
цінних паперах, тобто перш, ніж дивіденди по акціях.

Відносна привабливість облігацій з фіксованим доходом виражається 
також і в тому, що вони, на відміну від акцій, можуть продаватися за курсом, 
нижчим за їхномінальну вартість4.

Такі цінні папери мають ще цілий ряд позитивних характеристик. Однак, 
пордд з цим, вони мають і певні недоліки для емітентів. Фіксований процент 
по облігаціях означає для фірми ріст постійних витрат. Під час спаду 
виробництва такі витрати особливо відчутні для фірм, на відміну від 
дивідендів, які в задежносгівід доходів компанії можуть встановлюватися 
на більш низькому рівні.

Особливості цінних паперів з мінливим рівнем доходу чітко 
прослідковуються на прикладі акції. Акція - цінний папір, який засвідчує, 
що її власник є співучасником компанії, створеної на засоби тримачів акцій. 
Акція, в свою чергу, дає право її'власнику брати участь в справах фірми, 
отримуючи відповідний дивіденд на вкладений капітал, що відповідає 
величині належного власнику пакету акцій. По суті, власник акцій є 
акціонером. Але його відмінність від власника цінного паперу з фіксованим 
доходом полягає в тому, що з купівлею акції сам він бере участь в капіталі 
фірми, в той час як покупець облігації є кредитором, що претендує не 
тільки на отримання фіксованого процента, обумовленого договором, але і 
на погашення облігації у встановлений строк. Акціонер не є кредитором 
компанії і тому не має права вимагати від фірми виплати постійних диві дендів 
і викупу своїх акцій, якщо курс акції буде знижуватися. Величина річних 
д о х о д  е  (дивідендів) акціонерів залежиш від прибутку, зазначеного у балансі. 
Якщо акціонернетоварисгво функціонує ефективно, у нього створюються 
можливості для збільшення акціонерного капіталу. Прибуток фірми 
використовується наступним чином: одна його частина розподіляється між 
акціонерами, інша частина направляється до резервів акціонерної компанії 
і служить для розширення її капіталу чи для виплати дивідендів в період 
спаду виробництва. Після того, як такі накопичення вичерпуються, 
акціонерна компанія знижує дивіденди. Це стає першим сигналом краху 
товариства.

Розмір дивідендів впливає на курс акцій, тобто на ціну, за якою вони 
продаються. На курс акцій впливає також величина позичкового процента, 
успіх підприємницької діяльності, попит і пропозиція.

8. За можливістю відкликання виділяють відкличні і безвідкличні 
цінні папери. Відюгачні цінні папери можуть бути відкликані емітентом 
достроково, до нцетання строку погашення. Можуть також від кликатися 
безстрокові цінні папери, якщо це передбачено нормативними актами чи 
умдйами випуску (наприклад, акції). Інвестор зобов’язаний повернути
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емітенту такі паперина умовах зворотнього продажу за цінами і умовами, 
зазначеними при емісії цінних паперів.

Безвідкличні цінні папери не можуть бути відкликані емітентом 
достроково, що повинно бути передбачено проспектом ©паї (наприклад, 
облігації, приватизаційні папери, ощадні сертифікати).

9. За можливим строком погашення цінні папери поділяють на 
короткострокові, середньострокові, довгострокові і безстрокові. За 
загальновживаною практикою, короткострокові цінні папери - строком 
погашення до 1 року, середньострокові - від 1 до 5 років, довгострокові - 
понад 5 років. До безстрокових цінних паперів належать фондові 
інструменти, що не мають кінцевого строку погашення - акції, безстрокові 
облігації.

10. За видом ресурсів, які є основою цінних паперів і в залежності від 
мети емісії, їх можна класифікувати на інвестиційні, грошові та 
товаророзпоряцчі.

Інвестиційні цінні папери мають декілька специфічних ознак. До таких 
паперів відносяться документи, що визнаються цінними паперами за 
діючим цивільним законодавством і закріплюють право участі в 
господарському товаристві або право на отримання номінальної вартості 
паперу і фіксованого процента. Зрозуміло, що мова йде про акції і облігації. 
Інвестиційні папери наділені рядом особливостей:

1) випускаються серіями, кожна з яких характеризується рівним об’ємом 
засвідчених майнових грав;

2) служать інструментом разового акумулювання засобів в інтересах 
емітента при емісії, а саме мають наперед визначені строки початку і 
закіїтчення розміщення і кількість цінних паперів, що розміщуються5.

Інвестиційні цінні папери можна визначити як папери, в які засоби 
інвестуються на відносно постійній, довгосторковій основі. Метою 
інвестицій є отримання прибутку від процента по ціїших паперах і приросту 
їх курсової вартості, а також створення резерву ліквідних активів д ля 
підтримання вимог до ліквідності емітента.

Грошовим цінним папером визнається документ, що закріплює право на 
отримання грошової суми (наприклад, облігація, вексель, ощадний 
сертифікат тощо).

Товаророзпорядчим цінним папером визнається документ, що закріплює 
право власності на товар, а також право на вцдачу товару відповід но до 
умов документа (наприклад, коносамент, складське свідоцтво, товарний 
ф’ючерсний контракт, товарний опціонтощо).

Безперечно, що класифікацію можна продовжити, але, видається, 
наведеного матеріалу достатньо, щоб пццвердати специфіку ціннихпаперів 
як інституту цивільного права, як товару особливого виду.

І.Див.: Фондовийринок України. - К.: УФБ- “Скарбниця”, 1994.
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Степанюк О.І., канд. юрид. наук, доц., 
Чернівецький державний 
універ ситет ім. Ю .Федьковича

ПОНЯТТЯ ЦІННОГО ПАПЕРУ

Цінний папір у вигляді окремого паперового документа як спосіб 
фіксації деяких прав його власника по відношенню до емітента і 
відповідних зобов’язань емітента по відношенню до власника був 
“винайдений” більш ніж 400 років тому. “Паперовий” цінний папір 
допомагав вирішити одночасно три завдання.

По-перше, цінний папір є одностороннім безвідкличним посвідченням 
емітента про те, що він взяв на себе деякі обов’язки, наприклад, 
виплачувати дивіденди і допускати на збори акціонерів. Таке свідоцтво 
повинне бути передане емітентом власнику (або його представнику) і не може 
бути з волі самого емітента в односторонньому порядку відкликане, 
анульоване, замінене, відібране, прилинете. Безвідкличний документзахищає 
права інвесторів від свавілля емітента.

По-друге, пред’являння інвестором цінного паперу емітенту досганьо для 
того, щоб вимагати виконання емітентом своїх зобов’язань за цим цінним 
папером. Власник цінного паперу не повинен при цьому подавати які-небуль 
додаткові довід ки чи виписки. При необхідності власник повшіен тільки 
довести законність підстави для волод іння д аним цінним папером.

По-третє, простого вручення цінного паперу достатньо для того, щоб 
передати право власності на нього. Перехід паперу з рук в руки означає 
зміну його власника. Однак, потрібно від значити, що перехід паперу з рук 
в руки повинен здійснюватись на законнихпщсгавах, тобто власник цінного 
паперу повинен бути його добросовісним набувачем, а сам факт переходу 
власності повинен бути належним чином оформленний.

Цінний папір як спеціальний окремий документ найкраще вирішував 
важкі проблеми, пов’язані з фіксацією і переходом прав за ним1.

В юридичній літературі, законодавсгві зустрічається цілий ряд да^йгіцій 
цінного паперу. Перш ніж вдатися до їх аналізу, зазначимо: майже все, 
що оточує людей в повсякденному житті, їх діяльність може розглядатися 
як ресурси і бути об’єктом власності чи користування. Майнові права 
на ці ресурси можуть відокремлюватися від них та існувати в самостійній 
речовій формі - у вигляді цінних паперів. Кожному виду ресурсів 
відповідають свої цінні папери, які, в свою чергу, можуть бути предметом 
власності (купуватися, продаватися, заставлятися тощо).

Важливо пам’ятати, що й самі цінні папери можуть виступати як ресурси, 
права на які матимуть самостійне життя, свій ринок. Мова йде про похідні 
цінні папери: опціони, варраніи,ф’ючфсиітакеішііе.

Цінні папери можуть існувати і в “дематеріалізованій” формі - в формі
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електронних записів у комп’ютері.
Отже, звернемось до аналізу поняття пінного паперу. В процесі еволюції 

фондового ринку змінювалось і це поняття. Так, скажімо, російський 
професор-цивіліст Г.Ф. Шершеневич зазначав, що під цінним папером 
потрібно розуміти документ, яким визначається суб’єкт втіленого у ньому 
майнового права2. Автор “Вченняпроцінніпапери” М.М. Агарков вважав 
цінними паперами документи, пред’явлення яких необхідне для здійснення 
вираженого в них права3. Хоча М.М. Агарков стверджував, що таке 
визначення найбільш оптимальне і охоплює велику кількість паперів, на 
сьогод ні воно є “заслабким”, оскільки не враховує основних ознак цінного 
паперу (останні, на нашу думку, є визначальним при розгляді даного поняття).

К. Маркс писав, що цінний папір являв собою фіктивний капітал, тобто 
паперовийдаійникреального капіталу (промислового капіталу).

В інтерпретації американських спеціалістів ринку цінних папфів під 
останніми розуміються письмові документи, що є дольовими паперами 
корпорацій або засвідчують заборгованість4; документи, що виставляють 
вимоги до реальних (фізичних) активів5; документи, що є титулом власності 
чи правом на отримання доходу6. Як бачимо, на американськомуконтинеетгі 
також прослідковується диференціація під ходу до змісту поняття цінного 
паперу.

Така ж сама ситуація на російському фондовому ринку. Я.М. Міркін 
доводить, що цінний папір - це права на ресурси, що відокремились від 
своєї основи і мають власну матеріальну форму7.

За російським Цивільним кодексом цінний папір - документ з 
дотриманням встановленої форми і обов’язковихреквізитів, що засвідчує 
Майнові права, здійснення чи передача яких можливі тільки при його 
поданні8.

Ряд авторів розглядають цей інститут в широкому і вузькому розумінні. В 
широкому розумінні - цебудь-якеборговезобов’язання,що переусіупаєіься. 
У вузькому розумінні під цінними паперами розуміють боргове 
зобов’язання, що має активний вториннийринок9.

Певною специфікою відрізняються тлумачення поняття цінного паперу і 
українськими спеціалістами фондового ринку. Колесник В.В. розглядає 
цінний папір як закріплену на матеріальному носієві інформацію емітента, 
набуття якої приводить до виникнення взаємних прав і обов’язків між 
емітентом і власником даного паперу. Матфіальним ноаєм може бути папір 
(паперові цінні папери) і комп’ютерний запис (сторонн і цінні папери)10.

Законодавець закріпив норму: “Цінні папери - грошові документи, які 
засвідчують право власності чи відносини займу, визначають 
взаємовідноешш між особою, що їх випустила та їх власником і 
передбачають, дк правило, виплату доходу у вигляд і дивідендів чи процентів, 
атакож можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з них 
документів, іншим особам11.
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Бачимо, що навіть ці два поняття за змістом відрізняються. Звичайно, 
можна було б навести ще біля десятка визначень цінного паперу і вони були 
б різними, але автор не ставить перед собою такого завдання і не завжди 
поділяє точки зору процитованих науковців, юристів та економістів. Акцент 
робився свідомо на тих визначеннях, які однозначно дають зрозуміти, що 
цінний папір - це інтигут цивільного права, який охоплює або певні боргові 
зобов’язання або відносини власності.

Завдання стоїть інакше: з’ясувати по можливості всі ознаки цінного паперу 
(незалежно від форм і меж його існування), що, на нашу думку, полишить 
розуміння поняття цінного паперу і його суті.

Ц і н н і с т ь  цінного паперу полягає в тому, що він завжди має грошовий 
характер. Не має значення: чи це боргове зобов’язання (облігація, вексель) 
чи титул власності (акція), цей документ передбачає вигоду, виражену в 
грошові формі (процент або дивіденд).

Документальний (матеріальний) характер цінного паперу. В більшості 
випадків цінний папір визначається як документ. Це означає, що він має 
передбачену компетентними державними органами форму об ’єктивації: 
відповідну назву, обов’язкові реквізити, тягне певні юридичні наслідки, 
офіційно видається і розміщується. Всі ці формальні особливості 
наповнюють змістом такий папір.

“Документальність” легко асоціюється з “паперовим” документом. А як 
бути коли мова йде про електронні цінні папери, які існують у формі 
записів, що зберігаються у комп'ютерних файлах? З огляду на недоцільним 
було б застосування терміну “матеріальний” носій12 формалізованої 
інформації. Такий термін за змістом охоплює і паперові, і електронні цінні 
папери тому, що “матеріальність ” цінних паперів в даному випадку 
заперечувати не має підстав. Враховуючи вищесказане, можна зробити 
висновок, що “документальність і матеріальність” як ознака щннихпаперів, 
повинні вживатися як єдина категорія, що органічно поєднує два складники.

Ознакою цінного паперу є його похідний від нормативно-правового 
припису характер. Певний документ належить до ряду цінних паперів .якщо 
про це однозначно вказує законодавство. В іншому випадку (навіть якщо 
реквізити документа схожі з реквізитами цінного паперу) формальних 
підстав для віднесення цього документу до цінних паперів немає. Отже, 
цінний папір обов’язково підлягає державній легітимації.

Можливість обігу, як ознака цінного паперу, засвідчує здатність 
останнього купуватися і продаватися на ринку, а також виступати в якості 
самостійного платіжного інструмента (наприклад, вексель), що полегшує 
обіг інших товарів.

Доступність для цивільного обороту. Ця властивість цінного паперу 
означаєнетількийогоможливістькупуватисячипродаватись,але й бути 
об’єктом інших цивільно-правових відносин, включаючи всі види угод 
(дарування, зберігання, комісії тощо).
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Стандартність. Щоб бути придатним до обігу, цінний папір повинен 
бути стандартним. Йдеться про те, що він повинен мати стандартний зміст: 
стандартність прав, які надає цінний папір, стандартність учасників, строків, 
місць торгівлі, стандартність форми цінного паперу, стандартність угод, 
пов ’язаних з передачею цінного паперу з рук в руки і т.д.|3.

Стандартність пов’язана з такою ознакою цінного паперу як серійність 
-можливість випуску цінних паперів однорідними серіями,класами.

Ринковість. Можливість обігу вказує на те, що цінний папір існує 
тільки як особливий товар, який, зрозуміло, повинен мати свій ринок з 
властивою йому організацією, правилами торгівлі на ньому і т.д.

Ліквідність означає здатність даного паперу бути швидко перетвореним 
у грошові засоби (в готівковій чи безготівковій формі) без суттєвих втрат 
тримача, при незначних коливаннях ринкової вартості і витратах на 
реалізацію.

Це основні ознаки цінного паперу, які визначають умови і порядок його 
цивільно-правового обороту.

Хоча, зрозуміло, можна назвати цілий ряд інших ознак, які в поєднанні 
характеризують документ як цінний папір:

- більшість цінних паперів повинні пройти обов’язкову процедуру 
державноїреєстрації;

- цінний папір служить інструментом разового акумулювання засобів в 
інтересах емітента;

- цінний папір забезпечує вільне переміщення фінансових активів на 
користь найбільш ефективно функціонуючих суб’єктів господарювання;

-цінний папір, як товар, не маючи значної власної вартості, може бути 
проданий за високою ринковою ціною;

-цінний папір - це символ грошового капіталу чи інших матеріальних 
цінностей;

-цінний папір передбачає обов’язкове виконання зобов’язань,що 
випливають із його змісту (відмова від виконання не припускаєшся);

-ціннийпапір передбачає можливість отримання доходу (регульованого 
або фіксованого).

Окремо потрібно сказати, що цінний папір має ще одну важливу ознаку: 
він виконує певні функції в цивільному і господарському обороті.Цінні 
папери можуть бути: а) документами, що підтверджують участь або членство 
в організації-емітенті; б) борговими документами; в) засобом платежу 
(розрахунків); г) засобом забезпечення виконання зобов’язань14. Кожна із 
згаданих функцій (крім останньої) характерна тільки відповідному виду 
цінних паперів.

Документами, що підтверджують участь в організації емітенті за 
українським законодавством є, наприклад, акції, інвестиційні 
сертифікати. Власники акцій мають право голосу, право отримувати 
Дивіденди, право перевіряти документи корпорації, право на отримання
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частини активів при її ліквідації.
До категорії боргових документів відносяться такі грошові документи, 

які свідчать про наявність між емітентом і власником цінного паперу 
кредитно-дебіторських відносин. При набутті боргових документів їх 
власник отримує статус кредитора емітента, а не співвласника майна 
останнього. Емітент такого цінного паперу зобов’язується виплатити взяту 
в борг суму і певні проценти.

Цінний папір як боргове зобов’язання має свій життєвий цикл чи строк 
д ії (дозрівання), який визначається періодом часу між датою випуску і датою 
погашення боргового зобов’язання. Життєвий цикл складається з трьох 
етапів:

- продукування боргового зобов’язання або продаж його на первинному
ринку;

- обіг боргового зобов’язання, тобто період від дати емісії до дати 
погашення. Протягом цього часу воно зберігаєтьсяу свого власника чи 
може перепродаватись на вторинному ринку;

- погашення боргового зобов’язання.
Боргове зобов’язання приносить його власнику дохід, який може бути 

нарахований в трьох основних формах:
- у вигляді нарахування процента на номінал;

- за рахунок різниці між ціною продажу і ціною купівлі (боргове 
зобов’язання з дисконтом);

- нарахування доходу у вигляді дивідендів.
Існує ряд обов’язкових елементів боргових документів, не дивлячись на 

різноманітність видів останніх:
-відповідальність займача за повернення кредиту при настанні строку 

платежа;
- сума боргу і порядок його сплати;
- строк настання платежа чи календарна дата його погашення;
- зазначення розмірів процентних платежів і періодичності їх виплати.
Боргові документи можна поділити на дві групи: на такі, що можна

переусіупиги і такі, що не можна переусгупити. Різниця між ними лежить у 
правах сторін угоди, у можливості перепродажу боргового зобов’язання.

До боргових цінних паперів відносяться облігації', векселі, казначейські 
зобов’язання.

Цінні папери, що підтверджують участь, а також боргові цінні папери 
можуть виконувати на ринку функцію засобів платежу (розрахунків), тобто 
ними можна оплачувати вартість робіт, послуг чи товарів. Виконання 
грошової функції ціннимипаперамиможливетому, що вони мають вартість. 
Найбільш вживаним засобом розрахунків вважається вексель.

Крім товарного цінні папери можуть використовуватися як спосіб 
платежу (розрахунку) і на фондовому ринку. Наприклад, цінними галерами 
може здійснюватися внесок до статутного фонду,замість дивідендів можуть
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видаватися акції наступних емісій, вартість акцій може виплачуватися 
іншими акціями чи борговими цінними паперами.

І, нарешті, цінні папери можуть виконувати функцію засобу забезпечення 
виконання зобов’язань. Ці папери або права на них передаються кредитору 
на випадок невиконання боржником своїх зобов’язань. Якщо зобов’язання 
виконується належним чином, цінні папери повертаються боржнику. Як 
свідчить досвід, забезпечують виконання зобов’язань високоліквідні і 
малоризикові цінні папери.

Автор свідомо не брав до уваги характеристик опціонів, ф’ючерсів, 
варраніів, дотримуючись традиційного трактування їх правової природи. 
Законодавство і традиції не відносять їх до власне цінних паперів.

їх прийнято називатипохідаими цінними паперами, похідними фондовими 
інструментами, цінними паперами другого і третього порядку тощо. 
Особливістю цихпаперів єїх “прив’язка” до відповідного виду акцій та 
облігацій шляхом гарантування відповідних прав по відношенню до 
останніх, про що потрібно говорити окремо.

Враховуючи згадані ознаки, можна запропонувати наступне визначення: 
цінний папір -це грошовий документ, що має матеріальну форму, засвідчує 
право власності на певні ресурси його емітента та боргові зобов’язання 
останнього щодо власника паперу, гарантує отримання дивіденд ® та інших 
фіксованих виплат по його пред’явленню.
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СУБ’ЄКТИ ТА ТЕХНІКА СИНТЕЗУ ІНОЗЕМНОЇ 
ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Рецепувати іноземне право можуть як суб’єкти міжнародного 
приватного права, так і інші учасники. Чуже право при цьому не може не 
розглядатися через інформаційну призму - воно фокусується в іноземну 
правову інформацію. Можна сказати і так, що на першому етапі ознайомлення 
з іноземним правом воно є нічим іншим, як просто різновидом інформації. З 
цього можна зробити два висновки: а) для будь-кого отримання відомостей 
про іноземне право може бути питанням факту, від повідь на яке необхідна в 
тому числі для наукового чи практичного використання; б) для суб’єктів 
міжнародного приватного права отримання іноземної правової інформації 
додатково є і питанням права, а використовується вона при застосуванні 
іноземного права.

Українські суб’єкти міжнародного приватного права у випадку 
застосування іноземного права, і, зокрема, встановлення існування і змісту 
правових норм зарубіжних держав, змушені звертатися до послуг адвокатів, 
що спеціалізуються на правовій допомозі чиюридичному консультуванні з 
цивільних та торгівельних питань з іноземним суб’єктом. В свою чергу, самі 
адвокати потребують спеціалізованих послуг своїх колег для отримання 
актуальної іноземної інформація, оскільки такі послуги мають технічний 
характер, вимагають знання іноземних мов і витрат певного часу і коштів, а, 
отже, вони можуть виконуватися окремими адвокатськими об’єднаннями 
чи адвокатами.

Що це не така вже й легка праця, говорить те, що відповідно, 
наприклад, до німецького законодавства про адвокатуру, неправильне 
застосування іноземного права є обставиною, що зменшує майнову 
відповідальність адвоката - і це при тому, що в Гамбурзі існує Інститут 
міжнародного і іноземного права Макса Планка, який в змозі надати 
відповідну інформацію, а також університетські інститути в Кельні, Бонні, 
Мюнхені і Ф райбурзі, що займаю ться порівняльно-правовими 
дослідженнями.

Практично ніхто не має змоги за обмежений проміжок часу, що 
відведений в судовому процесі чи приукладанні міжнародного торговельного 
контракту достатньо познайомитись з іноземним законодавством в 
потрібному розрізі. Тому це стимулює пошук інших шляхів встановлення 
змісту іноземного приватного права, що названі нижче. Оптимальним для 
Час було б посередництво іноземних адвокатів в даному питанні. Ми

134



вважаємо, що експертний висновок німецького адвоката про стан 
німецького законодавства на певну дату, звичайно, може бути вагомим 
аргументом при вирішенні конкретної справи чи для іншого випадку 
застосування іноземного права.

Техніка встановлення іноземного права охоплює: а) техніку загалу 
про надання інформації відповідно до Європейської конвенції про 
інформацію щодо іноземного законодавства; б) техніку співпраці з 
провід ними вітчизняними і зарубіжними інститутами іноземного приватного 
права; в) техніку отримання інформації з іноземних автоматизованих систем 
правової інформації; г) техніку бібліографічної праці з вітчизняними і 
іноземними джерелами правової інформації; д) сукупність прийомів 
використання римського права, порівняльного правознавства та загальної 
історіїправа при встановленні іноземного права.

Отже, що стосується п. а) ми вже коментували відповідну 
конвенцію1, зауважимо лише, що, як вже наголошувалося на Заході2, 
відповідно до конвенції надаються відповіді на абстрактні питання, а це 
призводить до того, що суди обережно ставляться до тих можливостей, 
що вона відкриває. Судді чи адвокатові ще потрібно інтерпретувати 
доставлений висновок для вирішення конкретної справи.

В Україні можливості для застосування Європейської 
конвенції щодо іїюземного законодавства практично не існує. Тому ми 
можемо лише запропонувати в тих умовах, що склалися, такий спосіб 
розпочати застосування конвенції. Відповідно до ст. З Додаткового до 
конвенції протоколу запит про надання інформацй'може виходити не тільки 
від судового органу, алейвід будь-якої установи або особи, що діють в рамках 
офіційних систем правової допомоги або юридичного консультування від 
імені малозабезпечених осіб. Відповідно до ст. 4 Додаткового протоколу 
створення надсилаючого органу відтепер є обов’язковим. Все ж, оскільки 
такого органу фактично не існує, по аналогії з правом судового органу 
надіслати безпосередньо запит отримуючому органові загітованої держави 
(сг. 5 Конвенції), такою ж можливістю може скористатися і ад вокат, хоч це 
правоі не передбачаю Конващією, алейне заборонено. Дозволу будь-якого 
державного органу на запигнепотрібно, а інформація надасться безкоштовно. 
Таким чином, український адвокат має змогу використати конвенцію. 
Звернення з запитом могло б запустити механізм даціаконващії і допомогло 
б швидше створиш як надсилаючий, так і отримуючий орган;

б) провідні інститути, що можуть допомогти при встановленні 
іноземного права, існують в багатьох країнах. Як правило, це установи в 
області порівняльно-правових дослід жень, наприклад, Страсбургськии 
інститут порівняльного права (Франція), Академія порівняльного права в 
Гаазі (Голландія), Інсшіут зарубіжного і міжнародного приватного права в 
Гамбурзі (ФРН, з 1926), Інститут зарубіжного і міжнародного патентного, 
авторського і конкурсного права в Мюнхені (ФРН) - останні два інститути
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Макса Планка надають багато тисяч письмових довідок і висновків для 
судів, а також видають журнал Рабеля; Інститут порівняльного права 
(Австрія, Зальцбург) тощо.

На нашу думку, українські суб’єкти повинні налагодити 
співробітництво з наведеними вище інституціями. В першу чергу це можна 
зробити заснувавши в структурі, адвокатури чи в структурі юридичного 
факультету універсшєту,наприклад, Чернівецького державного університету 
ім. Ю.Федьковича, аналогічний інситут іноземного і міжнародного 
приватного права. Це мало б і ту перевагу, що запит щодо іноземного 
законодавства надсилався б до свого вітчизняного закладу, юристи якого 
могли б скласти відповідь більш зрозумілу юристові співвітчизникові, чим 
це зробив би іноземний юрист3. Не повинно залишитися в стороні і 
Міністерство юстиції України;

в) іноземні інформаційні системи надають сьогод ні такі можпимосгі 
в галузі встановлення іноземного права, що для оперативного отримання 
іноземної правової інформації в Україні цей шлях вийде на перше місце.

Ці джерела пізнання права, на наш погляд, є основними для 
іноземного юриста. Сьогод ні, коли кількість нормативних актів досягає дуже 
великого розміру, проблему не можна вирішили без досягнень інформатики 
та сучасноїкомп’ютерної техніки. Це відбувається в рамках такої правової 
дисципліни як “правова інформатика” (іноді називається ’’правова 
кібернетика”, ’’правометрія”), що має предметом використання ЕОМ і 
кількісних методів в сфері юридичної діяльності, зокрема, при вирішенні 
проблеми встановлення іноземного права.

Сьогодні можна говорити, що комп’ютерна іноземна правова 
інформація є самостійним джерелом права. В першу чергу ми маємо на увазі, 
що багато країн мають національні автоматизовані системи правової 
інформації, до яких і потрібно звертатися в першу чергу, щоб отримати 
актуальну і еталонну інформацію4. Зтеоретичної точки зорурозрізняюль 
два типи АІС правової інформації: індексні і системи повного тексту. Як 
приклад перших, назвемо: ” Credoc ” (Бельгія), WRU (США), Iretiv (Франція), 
Italgiure (Італія), SIL (Польща), Finlex (Фінляндія) тощо. Доповнотекстових 
належать: Datum (Канада), Status (Великобританія), Lexis (США), Cedij 
(Франція)5 тощо.

Дослідження джерел іноземного права має багато труднощів. 
Виділемо тільки три: доступність; іноземна мова тексту оригіналу; об’єм 
інформації. Зазначена вище Європейська конвенція допомагає вирішити цю 
складну проблему. Значно простіше можна досягти успіху також за 
допомогою комп’ютерної техніки. Саме за допомогою комп’ютера можна 
докорінно вирішиш проблему встановлення іноземного права. Ми вважаємо, 
що створення в майбутньому глобального банку даних інформації про діюче 
національне законодавство цілком можливе. Глобальна мережа поширення 
інформації є вже сьогодні - це Internet. Формою співробітництва по створенню
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такого банку даних правової інформації ми: би бути універсальний 
міжнародний договір;

г) в першу чергу з іноземною правовою інформацією можна 
познайомитися в бібліотеках. Останнім часом появилася маса літератури, 
що стосується тих чи інших правових проблем окремих країн. Це ж було 
характерно і в минулому. І все ж, при вирішенні цієї проблеми дослідник 
постійно буде зустрічатися з питанням доступності законодавства. Загальна 
кількість діючих нормативних актів розвинутих країн складає шестизначні 
цифри. Наві ть ці країни не можуть говорити, що їх законодавство повністю 
систематизоване, оглядове і т.д. Вибір, пошук, засвоєння змісту норми - це 
досить складна проблема навіть внутрішнього законодавства, не говорячи 
про іноземне6. Теорія логічної закритості і безпрогальносгі правової системи, 
вперше проголошена в минулому столітті Алоісом фон Брінцем (1820-1887), 
на жаль, не реалізована на практиці в жодній країні.

Джерелами пізнання іноземного права можуть бути, як приклад, 
розглянуті ншце. Кожна країна має офіційні та/або неофіційні видання 
законодавчих та інших нормативних актів7. Відомими у світі виданнями 
довідкового характеру, які містять відомості про правові системи багатьох 
держав на трьох основних мовах (французький, німецький і англійський) є 
Grand Larousse en 5 volumen. Paris, 1992; International Encyclopedia of 
Comparative Law. Vol. I. National Reports, A-Z. Tuebingen-New York, 1972- 
1987 тощо.

Як результат роботи Всесоюзного науково-дослідного інституту 
радянського законодавства минула та сучасна російська література також 
надає матеріал для синтезу, викладений за правилами порівняльного 
правознавства, що єпо суті тим, до чого прямує міжнародне приватне право, 
виходячи з життєвої потреби. Починаючи з 1949 року періодично видаються 
об’ємні монографії під подібною назвою ’’Цивільне і торгівельне право 
капіталістичних держав (краю)” різних авторів, а також аналогічні віщання 
іноземних нормативних актів. Цікаво, що в перших книгахмова йде про 
викладення цивільних іноземних інститутів, що, як відмічалося на Заході, 
сьогодні загалом у світі слабо ще представлено8.

З 1990 року видавництво ’’Международные отношения” (Москва) 
випускає серію книг ’’Наши деловые партнеры”, підготовлених 
Всеросійським науково-дослідним інститутом зовнішньоекономічних 
зв’язків. Не можна не згадати про випуски ’’Сборников информационных 
материалов (Секция права Всесоюзной торговой палаты) - пізніша назва 
’’Материалы Секции права ТПП СССР”, видання Всесоюзного науково- 
дослідного інституту радянського законодавства: ’’ВНИИСЗ. 
Законадательсгво зарубежных стран. Обзор информации”, ’’Ученыезаписки 
Всесоюзного научно-исследовательского института советского 
законодательства” тощо;

д) остання проблема тісно переплетена з проблемою юридичної
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освіти. Саме з неї і починається вирішення проблеми встановлення 
іноземного права. Від освіти не можна чекати негайних результатів, алев 
кінцевому рахунку корпус юристів має володіти фундаментальною 
підготовкою саме в галузі римського права, порівняльного правознавства та 
загальної історії права. В першу чергу в силу особливостей цивільного 
процесу, що має змагальний характер, це стосується освіти адвокатів. 
Отримані знання будуть основою для пізнання іноземного права на практиці.

***
Т аким чином, синтез іноземної правовоїінформації полягає в тому, 

що практикуючий в сфері міжнародного економічного та культурного 
співробітництва юрист постійно зустрічається з проблемою встановлення 
існування і змісту іноземного законодавства. Нетількинапіональніколізійні 
норми, алейміжнароднідоговорита звичаї, застереження в контрактах тощо 
можуть відсилати до іноземного права. Отже, юрист ще до виникнення спору, 
і до моменту звернення до суду - заздалегідь повинен бути ознайомлений з 
іноземною нормою, яку він може застосувати або застосовує. Наприклад, 
якщо в міжнарод ному торгівепьному контракті зазначено, що правом, яке 
застосовується для тлумачення положень угода співецьке, то його потрібно 
знати наперед, тобто ще гри укладали контракту. Прикладає значення цього 
питання полягає, зокрема, в тому, що адвокат, який володіє іноземною 
юридичною інформацією не буде розглядати іноземну правову норму як terra 
incognita.

1 Трутень В.В. Европейская конвенция об информации // Бизнес - информ. - 
1995 .-№ 45-46 .-C . 24-27.
1 Geimer R. Internationales Zivilprozessrecht. Ko'dn. S. 622 - 623.
3 Schwind F. Handbuch des Oesterrrichischer Internationalen Privatrechts. Wien 
-New York, 1975. S. 71.
4 Див., наприклад: Hanbook of Legal Information Retrieval. North - Holland 
Amsterdam New York Oxford. 1984.
5 Детальніше див. : Правовая информатика и кибернетика : Учебник/ Под. 
ред. Н.С. Полевого. - М.: Юридическая литература, 1993. - С. 394 - 408.
6 Детальніше див. : Сидельников И.П. Доступность закона: Правовая 
информированность граждан. - Минск, 1992.
7 Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. - М.: 
Юридическая литература, 1993. - С. 252 - 254.
8 Цвайгерт К., Кегц X. Введшие в сравнительное правоведение в сфере 
часного права: В 2-х т. - Том I. Основы: Пер. с нем. - М.: Международные 
отношения, 1995-. - С. 37.
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Сташків Б.І., викладач, 
Чернігівський юридичний коледж

ПОЗАСУДОВИЙ ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКПВ,
ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За загальним правилом факти, що мають принципове значення, 
встановлюються судовим порядком за нормами окремого провадження. 
Іншим порядком вони встановлюються лише у випадках., прямо 
передбачених відповідними нормативними актами (сг. 271 ЦПК України, 
п. 2 постанови № 5 Пленуму Верховного Суду України ві 31 березня 1995 
р. “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення”)1.

До таких, що мають юридичне значення для пенсійного забезпечення і 
встановлюються у позасудовому порядку, відносяться, зокрема: факт 
належності до громадянства України; вік особи; підтвердження трудового 
стажу; визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсії; 
факт каліцтва або іншого ушкодження здоров’я на виробництві; факти, 
що зв’язані з втратою чи обмеженням працездатності; визнання 
громадянина одиноким; належність до ветеранів війни та деякі інші. В 
даній статті автор проаналізує перших три випадки.

1. Факт належності до громадянства України. Громадани України мають 
право на державне пенсійне забезпечення. Тоді як іноземні громадяни та 
особи без громадянства таким правом користуються тільки у випадках, 
спеціально передбачених законодавством або міждержавними угодами 
(ст. 1 Закону У країни від 5 листопада 1991 р. “Про пенсійне 
забезпечення”)2.

Згідно зі сг. 5 Закону України від 8 жовтня 1991р. “Про громадянство 
України”3 документами, які підтверджують громадянство України, є 
паспорт громадянина України, а для осіб до 16 років - свідоцтво про 
народження.

Громадянами України визнаються: 1)особи,якіна 13 листопада 1991 
року4 проживали в Україні, незалежно від походження, соціального і 
майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, мови, 
політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, які 
не є громадянами інших держав і які не заперечують проти набуття 
громадянства України; 2) особи, які працюють за державним направленням, 
проходять військову службу, навчаються за межами України або виїхали 
на законних підставах на постійне проживання до іншої країни, за умови, 
якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до 
моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і 
не пізніш як до 13 листопада 1996 року включно виявили бажання стати
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громадянином України; 3) особи, які набули громадянство України 
відповідно до ст. 12 Закону України “Про громадянство України”.

Цим Законом регламентовані повноваження Президента України, 
органів внутрішніх та закордонних справ з питань громадянства України 
(статті 29-31). Міністерство внутрішніх справ України, обласні та 
прирівняні до них УВС щодо осіб, які постійно проживають на території 
України, мають право: а) визначати належність особи до громадянства 
України; б) реєструвати втрату громадянства України. Такі ж 
повноваження щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, надані 
М іністерству закордонних справ У країни, дипломатичним 
представництвам та консульським установам України.

На підставі ст. 34 Закону “Про громадянство України” заява про 
належність особи до громадянства України подається в орган внутрішніх 
справ за місцем постійного проживання цієї особи, а особою, яка постійно 
проживає за кордоном, - у відповідне дипломатичне представництво або 
консульську установу України. Порядок розгляду цих заяв деталізований 
в однойменному Положенні, затвердженому Указом Президента України 
від 31 березня 1992 р. № 1965.

До належного органу подаються такі документи:
- заява-анкета;
- три фотокартки;
- свідоцтво про народження, про одруження чи розірвання шлюбу, 

документи про місце проживання, про призов в армію, закінчення 
навчальних закладів або інші документи, які підтверджують належність 
заявника до громадянства України; в необхідних випадках може бути 
представлено рішення суду про встановлення факту родинних відносин.

Заява вважається прийнятою з дняподаннязаявником усіх матеріалів. 
Строк оформлення матеріалів по заяві - не пізніше двох місяців з дня її 
прийняття.

Від мова у прийнятті заяв з питань громадянства та інші дії посадових 
осіб щодо порядку розгляду отрав про громадянство і виконання рішень у 
питаннях громадянства можуть бути оскаржені у встановленому Законом 
порядку в суд (ст. 42 Закону “Про громадянство України”, п. 11 
Положення про порядок розгляду питань, зв’язаних з громадянством 
України).

Цей порядок такий. Заявник протягом 15 днів з часу одержання 
повідомлення про відмову в прийнятті заяви і оформленні документів з 
питань громад янства має право звернутись із скаргою до вищого в поряд ку 
підлеглості органу, який зобов’язаний у місячний строк розглянути її і 
дати заявникові мотивовану відповідь у письмовій формі. У разі незгоди з 
рішенням вищого органу, а також у разі неодержання від цього органу 
протягом місяця мотивованої відповіді заявник у місячний строк може 
звернутися із скаргою до суду. Сюда він може також поскаржитися і без
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звернення до вищого органу. Справа розглядається за правилами статей 
2484-2485 ЦПК України.

2. Вік особи. Після досягнення чоловіками 60 років, а жінками 55 років 
вони мають право на пенсію за віком. При досягненні вказаного віку 
можуть призначатися соціальні пенсії. Залежно від місця та умов праці, 
стану здоров’я, наявності певної кількості д ітей тощо вік для призначення 
пенсії може бути зменшений на 5-10-15 років. Т аким чином, однією з умов 
для призначення пенсій є досягнення особою певного віку (див., наприклад, 
статті 12, 13, 16-18, 25, 33, 34, 37, 47, 54, 55, 93 Закону України “Про 
пенсійне забезпечення”).

Загальноприйнятим є виділення в житті людини таких вікових період ів: 
дитинство (до 14 років), юнацтво (від 14 до 20 років), молодість (21-30 
років), зрілість (31-45 років), середній вік (46-59 років), похилий вік (60- 
74років) і старість (75 і більшероків).

Досягнення певного віку від носиться до фактів-подій, що не залежать 
від волі людини. Вік особи (факти народження і смерті) підлягають 
спеціальній реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану 
(статті 163-172 КпШС України; пункти 8-54 Інструкції про порядок 
реєстрації актів громадянського стану в Україні, затвердженої Мінюстом 
України 29 грудня 1984 р.)6.

Документи, які підтверджують вік є, свідоцтво про народження або 
виписка із паспорта чи довід ка органів управління житловим фондом та 
інші.

Порядок оформлення свідоцтва про народження, передбачений 
Положенням про свідоцтва про народження, затверджений постановою 
Виховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 25037. Свідоцтво про 
народження - єдиний документ, що посвідчує вік осіб до 16 років 
(неповнолітніх, які не мають паспорта).

Паспорт громадянина України видається кожному громадянинові 
України після досягнення 16-річного віку (п. 2 Положення про паспорт 
громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради 
України від 2 вересня 1993 р. № 3423-ХП)8. Основним документом, на 
підставі якого видається паспорт, є свідоцтво про народження.

Органи управління житловим фондом видають довідки про вік особи, 
за умови, якщо у них знаходяться відповідні дані.

Інколи в заінтересованої особи в документах відсутні дані про день і 
місяць народження. В цьому випадку вік особи у поновленому запису акта 
про народження вказується відповідно до п. 8 Правил з питань поновлення 
втрачених записів актів громадянського стану, затверджених Мінюстом 
України 3 травня 1994 р.9 (1 липня відповідного року, - коли невідомий 
місяць народження або 15 число відповідного місяця, - коли невідомий 
день народження. Якщо ж з представлених документів видно лише те, що 
заявник народився в першій половині року, днем народження необхідно
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вказати перше квітня відповідного року, а якщо - у другій половині року, 
то вказується 1 жовтня цього ж року).

А як бути, коли в людини зовсім відсутні будь-які документи, що 
вказували б на його вік. За раніше чинним законодавством при відновленні 
запису акта про народження проводився медичний огляд для визначення 
віку особи, стосовно якої відновлювався запис. Визначення віку 
здійснювала комісія, яка створювалася райвиконкомом на підставі 
медичного висновку і сукупності інших даних про вік особи. До складу 
цієї комісії включали завідуючого бюро загсу, представників органів 
внутрішніх справ і охорони здоров’я. При відновленні запису про 
народження особи пенсійного віку до роботи комісії залучався представник 
відділу соціального забезпечення (п. 13 Правил зміни і відновлення записів 
актів громадянського стану, затверджених Постановою Ради Міністрів 
УРСР від 20 січня 1970 p. № 38)10.

Згід но з чинним нині законодавством судово-медична експертиза може 
призначатися лише для встановлення віку підозрю ваного або 
обвинуваченого, якщо це має значення для вирішення питання про його 
кримінальну відповідальність і якщо про це немає відповід них документів 
і неможливо їх одержати (п. 5 сг. 76 КПК України).

За чинним законодавством, при відсутності даних про вік особа 
позбавлена можливості захистити свої права і інтереси, наприклад, 
оформити соціальну пенсію. Законодавець не врахував можливість 
виникнення подібної ситуації при суцільній паспортизації й добре 
налагодженій системі реєстрації актів громадянського стану. На нашу 
думку, раніше існуючий порядок визначення віку бажано відновити. Це 
сприятиме всебічному захисту прав і інтересів громадян.

3. Пі лтвеппження трудового стажу. Трудові пенсії в більшості випадків 
призначаються лише при наявності відповідного трудового стану (статті 
12-14, 16-18, 20, 25, 27, ЗО, 43, 45, 54, 55 Закону України “Про пенсійне 
забезпечення”). Він встановлюється за допомогою двох засобів 
доказування: письмових доказів та показань свідків.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка 
(ст. 62 Закону України “Про пенсійне забезпечення” тап . 1 Інструкції про 
порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і 
організаціях, затверджених Мінпраці, Мінюстом і Мінсоцзахисту України 
29 липня 1993 р.)11. Але бувають випадки, коли трудова книжка в особи 
відсутня або в ній налає відповідних записів про стаж роботи чи містяться 
неправильні і неточні записи. Для вирішення цих питань Кабінет Міністрів 
України своєю постановою від 12 серпня 1993 р. № 637 затвердив Порядок 
підтвердження наявного трудового стану для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній12.

Для підтвердження трудового стажу можуть прийматись такі документи: 
* довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу
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заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори 
й угоди з від мітками про їх виконання та інші документи, які містять дані 
про періоди роботи; членські квитки профспілки; довідки Пенсійного 
фонду України про оплату страхових внесків; довід ки (виписки з постанов) 
секретаріатів правлінь творчих спілок України про встановлення творчого 
стажу; інші документи (пункти 3-16 Порядку підтвердження наявного 
трудового стажу...).

У разі, коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження 
трудового стажу здійснюється районним (міським) управлінням (відд ілами) 
соціального захисту населення на підставі показань свідків (п. 2 
вищеназваного Поряд ку). Оскільки в нормативному акті прямо зазначено, 
хто конкретно підтверджує стаж роботи, то суди не вправі встановлювати 
ці факти.

Причинами можливості отримання необхідних документів можуть бути 
воєнні д ії, стихійне лихо, аварії, катастрофи або інші надзвичайні ситуації. 
В цьому випадку стаж роботи, який дає право на трудову пенсію, 
встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали 
заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, 
організації (в тому числі в колгоспі) або в одній системі.

У такому ж порядку, незалежно від причин відсутності потрібних 
документів, підтверджується час роботи громадян із числа національних 
меншин, примусово виселених з місць постійного проживання в 30-40 роки, 
а також часроботи в колгоспі до 1965р. (до введення в дію Закону “Про 
пенсії і допомоги членам колгоспів від 15ЛИПНЯ 1964р .-1 січня 1965р. та 
єдиної системи обліку трудової діяльності членів колгоспів і трудових 
книжок колгоспників - 1965 р.).

Один або більше свідків, маючи у своєму розпоряд женні довідки, видані 
архівними установами, органами служби безпеки або внутрішніх справ, 
евакуаційні посвідчення, мобілізаційні розпорядження тощо, при 
відсутності документів можуть підтвердити час перебування особи у 
фашистських концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання 
людей в період Великої Вітчизняної війни, а також проживання особи в 
м. Ленінграді в період його блокади з 8 вересня 1941 р. до 27 січня 1944 р.. 
(дав. пункти 17-19 Порядку підтвердження трудового стажу...).

Порядок опитування свідків в органах соціального захисту населення 
не врегульований. Міжсоцзахистом розроблена лише форма протоколу 
опитування свідків, у якому в загальних рисах викладена ця процедура.

За допомогою показань свідків стаж роботи встановлюється, коли в 
архівах відсутні відомості про роботу заявника.

Із заявою може звернутися особа, яка не має письмових доказів про 
свою роботу в певні періоди або особа, зацікавлена в оформленні пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок загального 
захворювання чи каліцтва, не пов’язаного з роботою. У другому випадку
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заінтересована особа може порушити питання тільки після смерті 
годувальника. До вказаних осіб відносяться особи, що перелічені в статтях 
37,38,40,41 Закону України “Про пенсійне забезпечення” та їх законні 
представники.

Сам заявник має право подати заяву в будь-який час, коли дізнається, 
що в нього відсутні документи, які підтверджували його роботу в певні 
період и. Робиш це тільки під час оформлення документів для призначення 
пенсії не обов’язково.

Заява про підтвердження трудового стажу показаннями свідків може 
подаватися працівником власнику підприємства, установи і організації 
або уповноваженому ним органу. В заяві, що подаєтьсяу письмовій формі, 
необхідно вказати: 1) назву органу соціального захисту населення, який 
буде розглядати заяву; 2) своє прізвище, ім’я, по батькові та  місце 
проживання (адресу); 3) причини відсутності документів про трудовий 
стаж; 4) прізвище, ім’я, по батькові та точну адресу осіб, які знали заявника 
по спільній роботі чи роботі в конкретній організації; 5) періодироботи, 
які ці свідки можуть підтвердити; 6) підпис заявника із зазначенням часу 
подання заяви.

Заява може подаватися і безпосередньо до органу соціального захисту 
населення. Письмова форма заяви не обов’язкова. Зміст письмової чи усної 
заяви заноситься до бланку протоколу опитування свідків.

До заяви дод ається довідка архівної установи про відсутність архівних 
даних, а також довідка організації" про те, що документальні дані по 
особливому складу не збереглись. Вона подається до районного (міського) 
управління (відділу) соціального захисту населення за місцем проживання 
заявника.

При прийнятті заяви працівник органу соціального захисту населення: 
1) зазначає належність заяви, тобто чи подана вона до органу соціального 
захисту населення за місцем проживання заявника; 2) перевіряє наявність 
доказів, що вказують на неможливість підтвердження трудового стажу 
письмовими доказами; 3) повідомляє заявника про день і час опитування 
свідків; 4) пропонує заявнику забезпечиш явку свідків до органу 
соціального захисту населення або направляє через пошту вказаним 
особам повідомлення з пропозицією з’явитися для дачі показань чи 
направляє доручення іншому органу соціального захисту населення про 
опитування свід ків, які проживають за межами відповідного району (міста).

Правове положення свідка невизначене. За ним не зберігається середній 
заробіток і не відшкодовуються інші види витрат. Адміністрація може 
його не відпустити з роботи. Він не несе відповідальності за неявку до 
органу соціального захисту населення і за дачу явно неправдивих 
показань, або за^бідмову від дачі показань тощо. На нашу думку, ці 
провалини в законодавстві потрібно усунута.

Оскільки держава перед свідком не несе ніякої відповідальності, то явка
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його в орган соціального захисту населення повністю залежить від його 
власної волі. Це означає, що обов’язок по доставці свідка в орган 
соціального захисту населення повністю лежить на заявнику, який повинен 
повідомити свідка про день і час засідання комісії, домовитись при 
необхідності про відпуск його з роботи чи явку на комісію за рахунок 
власного часу, а інколи і відшкодувати понесені свідком витрата. Все це 
може привести до дачі останнім необ’єктивних показань і це слід 
враховувати при їх оцінці.

Свідком може бути будь-яка особа, якій відомі обставини, що цікавлять 
орган соціального захисту населення.

Опитування свідка проводять колегіально начальник районного 
(міського) управління (відділу) соціального захисту населення, головний 
спеціаліст та спеціаліст, в зоні облсуговування якого мешкає заявник.

У свідка з’ясовують його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, 
рік народження та вихідні дані паспорта. Далі йому пропонується дати 
правдиві показання відносно обставин, що цікавлять орган соціального 
захисту населення. З’ясовується, чи знав свідок заявника (та за яких 
обставин), в які періоди і ким працював останній. Ці дані заносяться до 
протоколу і скріплюються підписом свідка.

Свідок оптується в приміщенні органу соціального захисту населення. 
У виняткових випадках (тяжка хвороба, глибока старість, інвалідність 
тощо) він може бути опитаний на виїзді (в лікарні, вдома). Головне, щоб 
при опитуванні були присутні особи, які підписують протокол

До уваги не можуть братись письмові заяви свідків і навіть в тих 
випадках, коли справжність підпису засвідчується нотаріальним органом 
(див. ст. 78 Закону України від 2 вересня 1993 р. “Про нотаріат”)13. Це 
зумовлюється тим, що посадові особи органу соціального захисту 
населення повинні безпосередньо вислухати показання свідків і дати їм 
належну оцінку.

З цього правила зроблено виключення, коли орган соціального захисту 
населення оцінює показання свідків, відібраних за дорученням іншим 
органом соціального захисту населення. Це буває у разі, коли заявник 
просить допитати як свідка особу, що проживає в ініттій місцевості, В цих 
випадках орган соціального захисту населення направляє відповідне 
доручення органу соціального захисту населення за місцем проживання 
свідка.

У дорученні потрібно вказати прізвище, ім’я і по батькові свідка та 
його адресу і обставини, що під лягають з ’ясуванню. Останні можуть бути 
встановлені при отриманні відповіді на такі запитання: 1) чи знав свідок 
заявника або особу, стосовно якої встановлюється трудовий стаж; 2) де, в 
які роки і ким працювала ця особа; 3) хто ще може підтвердити останнє.

Отримавши доручення, орган соціального захисту населення своїм 
повідомленням викликає особу для дачі показань. Опитується свідок
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комісією, яка також складається з начальника, головного спеціаліста, 
спеціаліста органу соціального захисту населення. Показання заносяться 
до протоколу. Коли показання свідка викликають сумнів, то в протоколі 
бажано це обгрунтувати. Вказана комісія не вправі робити остаточну 
оцінку показанням свідка. Це прерогатива органу соціального захисту 
населення за місцем прожив ання заявника.

Коли свідок не з’явиться на виклик повторно, то доручення повертається 
органу соціального захисту населення без виконання з зазначенням причини 
цього.

Слід мати на увазі те, що пункта 17-19 Порадкущдгвдэдження наявного 
трудового стажу передбачають, що показаннями свідків можуть 
підтверджуватися факти роботи заявника робітником чи службовцем, 
перебування у роки Великої Вітчизняної війни у місцях примусового 
утримання людей або проживання у блокадному Ленінград і. Це вичерпний 
перелік. Всі інші види трудової діяльності, що перпераховані у ст. 56 
Закону “Про пенсійне забезпечення”, не можуть підтверджуватися 
показаннями свідків.

Показаннями свідків не можна:
- підтверджувати заробіток заявника (п. 15 Порядку подання та 

оформлення документів для призначення пенсій відповідно до Закону 
України “Про пенсійне забезпечення”, затвердженого наказом Міністра 
соціального забезпеченняУкраїним від4березня 1992р. № 15)14;

-встановлювати причини звільнення з роботи (п. 4 Роз’яснення МСЗ № 
10від21 січня 1992р. “Про порядок включення до трудового стажу часу 
перебування на тимчасово окупованій території України та інших держав 
в період Великої Вітчизняної війни”)15;

- уточнювати дані, що вказані в документах про трудовий стаж (п. 20 
Порядку підтвердження наявного трудового стажу).

У тих випадках, коли період и роботи зараховуються до трудового стажу 
на підставі показань свідків, од ин із яких свідчить про роботу заявника на 
більший період, ніж інші, встановленим вважається період, який 
підтверджений двома або більше свідками (п. 25 Порядку підтвердження 
наявного трудового ст ажу).

За раніше д іючим законод авством стаж роботи, якого не вистачало для 
призначення пенсії, можна було встановлювати на підставі показань 
свідків у тих випадках, коли не менше половини необхідного для 
призначення пенсії стажу підтверджувалось документами. Зараз таке 
обмеження знято. Теоретично весь стаж, що необхідний для призначення 
пенсії, можна встановлювати показаннями свідків.

Згідно з Роз'ясненням Мінсоцзахисту час роботи до досягнення 
працездатного віку (16 років), стверджений показаннями свідків, до стажу, 
який д ає право на призначення пенсії, не зараховується за винятком періодів 
роббти в роки Великої Вітчизняної війни16. В основу цього роз’яснення
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взята ст. 188 КЗпП України, що встановила загальний вік, з якого 
допускається прийняття на роботу - не молодше 16 років.

Результати опитування свідків оформляються протоколом. До нього 
заносяться пояснення заявника, показання свідків, рішення районного 
(міського) управління (відділу) соціального захисту населення.

У рішенні органу соціального захисту населення вказуються: на якому 
підприємстві (в установі, організації) працював заявник (годувальник), 
ким, з якого і до якого часу, дата винесення рішення. Воно підписується 
начальником, головним спеціалістом, спеціалістом органу соціального 
захисту населення та скріплюється печаткою.

Днем встановлення трудового стажу є дата опитування останнього 
свідка.

Порядок заповнення протоколу передбачений Інструкцією про порядок 
заповнення “Протоколу опитування свідків”, що додається до бланку 
протоколу.

Рішення районного (міського) управління (відділу) соціального захисту 
населення може бути в установленому порядку оскаржене до районного 
(міського) суду за місцем знаходження органу соціального захисту 
населення або за підвідомчістю.

Із сказаного вище витікає, що з метою уніфікації порядку підтвердження 
трудового стажу показаннями свідків Мінсоцзахисгу населення України 
необхідно розробиш та затвердити Положення про порядок підтвердження 
стажу показаннями свідків.

Деякі види трудової діяльності, що зараховуються до стажу роботи, 
який дає право на трудову пенсію, не можуть встановлюватися усними 
показаннями свідків, а підтверджуються письмовими доказами.

До них в першу чергу відноситься військова служба та перебування в 
партизанськихзагонахі з’єднаннях, служба в органах державної безпеки 
та органах внутрішніх справ (незалежно від місця проходження служби), 
а також служба у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в 
гірничорятувальних частинах, незалежно від відомчої підпорядкованості 
та наявності спеціального або військового звання (підпункти “в” і “г” ст. 
56 Закону “Про пенсійне забезпечення”).

Згідно з п. 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для 
підтвердження військової служби, служби в органах державної безпеки 
приймаються: 1) військові квитки; 2) довідки військових комісаріатів, 
військових частин і установ системи Міноборони, Держкомкордону, 
Головного управління командуючого Національною гвардією, 
Управління охорони вищих посадових осіб України, органів управління 
іншихвійськовихформувань, що утворюються Верховною Радою України, 
Служби безпеки; 3) довідки архівних і військово-лікуваньних установ.

Час перебування в партизанських загонах і з’єднаннях у період Великої 
Вітчизняної війни встановлюється за довідками штабів партизанського
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руху або архівів (за місцем діяльності партизанських загонів і з’єднань).
Військова служба у складі діючої армії в період воєнних дій, в тому 

числі під час виконання інтернаціонального обов’язку зараховується до 
трудового стажу на підставі довідок встановленої форми, що видаються 
військовими комісаріатами.

Для підтвердження служби в органах внутрішніх справ приймаються 
довід ки, які видаються в порядку, що визначається МВС України.

Час служби у воєнізованій охороні, в органах спеціального зв’язку і в 
гірничорятувальних частинах встановлюється за правилами п. З 
вищевказаного Порядку. До уваги беруться довідки, виписки із наказів 
тощо. Цей час служби не може встановлюватись показаннями свідків.

Відмова у видачі відповідної довідки може бути оскаржена до суду.
В стаж роботи зараховується навчання з відривом від виробництва. 

Зараховується лише час навчання у вищих навчальних закладах 1-1У 
рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, 
університети тощо), професійних навчально-виховних закладах 
(професійно-технічні училища, вищі професійні училища, училшца- 
агрофірми, відомчі, міжвідомчі та регіональні центри підготовки й 
перепідготовки робітників і спеціалістів, інші типи навчально-виховних 
заклад ів, яким Міносвіти акредитувало функції професійного навчання), 
навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, 
в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі при вищих навчальних 
закладах, наукових установах і організаціях.

Час навчання в цих закладах  підтвердж ується дипломами, 
посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, 
що видані на підставі архивних даних і містять відомості про періоди 
навчання. В архівах зберігаються особові справи студентів, списки 
студентів, що здали державні екзамени, книги і журнали реєстрації'видачі 
дипломів, атестатів, свідоцтв і посвідчень від 50 до 75 років. Отже, є 
можливість отримати відповідну довідку.

За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу 
навчання приймаються довідки про тривалість навчання у навчальному 
закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення 
повного навчального періоду або окремих його етапів.

При відсутності документа про освіту ставиться питання про видачу 
його дубліката. Це питання вирішується навчальним закладом, в якому 
навчалась особа. При ліквідації навчального закладу необхідно 
звертатись до Правонаступника (іншого навчального закладу), або до 
вищестоящої організації, якій підпорядковувався навчальний заклад чи 
до Міносвіти України, а також до державного архіву. Вказані органи при 
наявності необхідних доказів видадуть потрібну довідку.

Довідки про віднесення навчального закладу до відповідного типу 
видає Міносвіти України.
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Навчання на стаціонарі в учбових закладах іноземних держав 
зараховується у трудовий стаж при умові відповідності їх вищим 
навчальним закладам 1 -1У рівнів акредитації. При сумніві ця відповідність 
встановлюється довідкою Міносвіти України.

Час навчання не можна встановлювати показаннями свідків17.
До стажу роботи також зараховуються:
- тимчасова непрацездатність, що почалася у період роботи. Їїтривалість 

встановлюються на підставі довідок, виданих за місцем цієї роботи;
- час догляду за інвалідом 1 групи або дигиною-інвалідом віком до 16 

років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду. Цей час встановлюється на 
підставі: 1) акту обстеження фактичних обставин здійснення догляду, що 
складається органом соціального захисту населення за результатами 
опитування цих осіб, їх сусідів, на основі відомостей, отриманих з 
офіційних джерел за місцем проживання тощо; 2) документів, що 
засвідчують перебування на інвалідності (для інвалідів першої групи і 
дітей-інвалідів) і вік для дітей інвалідів. Такими документамии можуть 
бути виписана з акту огляду МСЕК, медичні висновки, пенсійне 
посвідчення одержувача допомоги або довідка органу соціального захисту 
населення та ін;

- час догляду непрацюючої матері за малолітніми д ітьми, але не довше, 
ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку. Підтверджується 
свідоцтвом про народження дитини, а інколи свідоцтвом про її смерть, 
випискою із паспорта, випискою із трудової книжки, довідкою органів 
управління житловим фондом чи довідкою сільської (селищної) Ради 
народних депутатів;

- період проживання дружин осіб офіцерського складу, прапорщиків, 
мічманів і військовослужбовців надстрокової служби з чоловіками в 
місцевостях, де не було можливості їх працевлаштування за спеціальністю, 
але не більше 10 років. Він підтверджується довідками встановленої 
форми, виданими командирами (начальниками) військових частин, 
військово-навчальних закладів, підприємств, установ і організацій в 
порядку, що визначається Міноборони, а період до 1 січня 1990 р. - 
довідками військових комісаріатів;

- час перебування на інвалідності у зв’язку з нещасним випадком на 
виробництві або професійним захворюванням. Підтверджується випискою 
із акту огляду МСЕК, витягом із наказів, довідкою органів соціального 
захисту населення та ін.;

- час утримання під вартою, час відбування покарання в місцях 
позбавлення волі та час перебування в засланні й на примусовому 
лікуванні. Підтверджується довідками органів внутрішніх справ та 
документами про реабілітацію (довідкою суду, органів прокуратури, 
органів дізнання та слідства про припинення кримінальної справи чи

149



довідки суду про винесення виправдувального вироку);
- робота в’язнів. Підтверджується довідкою органів внутрішніх справ і 

довідкою про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України. 
Якщо документи про заробітну плату не збереглися, то час перебування в 
місцях позбавлення волі може бути зарахований на підставі сплати 
страхових внесків у Пенсійний фонд, що підтверджується останнім18;

- час перебування на окупованій території України та інших держав у 
період Великої Вітчизняної війни. До уваги беруться довідки сільських 
(селищних), міських Рад народних депутатів або їх виконкомів та 
районних державних адміністрацій.

Всі ці факти встановлюються тільки на підставі письмових доказів.

1. Юридичний вісник України. - 1995.-№3-4. -18 липня.
2. Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3. - Ст. 10.
3. Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 50. - Ст. 701; 1994. - № 

33. - Ст. 299; 1994. - № 43, - Ст. 390.
4. Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 50. - Ст. 702; 1992. - № 

26.-Ст.359.
5. Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 26. - Ст. 359.
6. Право України. -1994.-№ 7-8. -С. 55-60.
7. Право України. -1994. - № 7-8. - С. 39.
8. Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 40. - Ст. 385.
9. Право України. -1994. - № 7-8. - С. 79.
10. ЗПУРСР. -1970. -№  1. - Ст. 9.
11. Бюлетень Міністерства праці України. -1993. - № 9-10.
12. Зібрання постанов Уряду України. -1993. - № 12. - Ст. 273.
13. Відомості Верховної Ради України. -1993. -'№ 39. - Ст. 383.
14. Соціальне забезпечення в Україні. Збірник законодавчих актів та 

офпдйнихдокуменїів. Випуск 1.-К., 1992.-С.91.
15.Тамже.-С.71.
16. Соціальний захист. -1993. - № 3. - С. 97.
17. Соціальний захист. -1994. - С. 63.
18. Соціальний захист. - 1993.-С. 97.
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ПОВНОВАЖЕННЯ СГОРШ  ПО ВИКЛАДЕННЮ 
ЗАУВАЖЕНЬ У СУДОВОМУ РІШЕННІ І В ПРОТОКОЛІ 

СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

Серед існуючих форм захисту суб’єктивних прав громадян завжди 
виділяється судова. Вона вважається найбільш універсальною і 
надійною. Про престиж цієї форми захисту свідчить міжнародний досвід 
людства і це відображено в міжнародно-правових актах.

У повній від повідності з міжнарод но-правовими документами, на 
Україні право громаданна судовий захист закріплено у КонституціїУкраши 
і від творено в Цивільно-процесуальному кодексі. Стаття 4 ЦПК встановлює 
право кожної особи звернутися за захистом порушеного чи оспорюваного 
щ>ава. Звертаючись до суду, особа займає процесуальне положення сторони 
і вимагає від суду розглянути її вимогу у судовому засід анні. Таке право 
особи забезпечується комплексом процесуальних гарантій, серед яких можна 
виділити право на викладення зауважень на судові протоколи, а також 
здійснення процесуальних дій направлених на виправлення недоліків у 
судовому рішенні.

Про кожне судове засідання і про кожну оіфему судову дію, проведену 
поза засіданням, складається протокол. Протокол - це важливий 
процесуальний документ по справі, у якому відображаються усі процесуальні 
дії. Саме за протоколом судового засідання суди касаційної і наглядної 
інстанції перевіряють чи з додержанням вимог закону розглянута справа 
судом першої інстанції і чи відповідає його рішення доказам, які 
досліджувалися у судовому засіданні1.

По складній справі протокол судового засідання повинен бути остаточно 
оформлений і підписаний протягом трьох днів після закінчення судового 
засщання(сг. 199 ЦПКУкраїни). В усіхінших випадках протокол складається 
у самому засіданні або при зд ійсненні окремої процесуальної дії поза судовим 
засіданням і підписується не пізніше слідуючого дня після закінчення 
судового засідання або здійснення процесуальної дії.

Стаття 198 ЦПК детально регламентує зміст протоколу, який складається 
і ведеться секретарем судового засідання. Судова практика приділяє велике 
значення протоколу судового засідання, він- єдине джерело, за яким можна 
перевіриш відповідність судового рішення тим фактам, які були встановлені 
судом. Тому, перш ніж підписати протокол, головуючий повинен його уважно 
прочитати, перевірити чи ваідповідає його зміст самому ходу розгляду отрави 
і підписати його. Протокол також підписується секретарем, який його вів у 
засіданні. Протокол не піпписаний головуючим не дає йому сипи судового
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документу.
Важливою процесуальною гарантією, яка забезпечує об’єктивність 

вкладеного змісту і послідовності здійснюваних процесуальних дій, є право 
сторін ознайомишся, з змістом протоколу судового засідання і протягом трьох 
д нів після його підписання подати свої зауваження на допущені в ньому 
неправильності чи неповноту. Закон не встановлює форму, в якій повинні 
бути виражені такі зауваження. Вважаємо, що ЦПК України (наприклад, у 
ст. 200) слід закріпитиположення, що “зауваження на протокол судового 
засід ання повинні б у т  виражені у письмовій формі з вказанням на недоліки 
і в чому полягає неповнота протоколу”. Заява направляється до суду, який 
розглядав справу.

Відповідно до ст. 201 ЦПК України розгляд зауважень на протокол 
покладено на головуючого, і у випадках згоди він засвідчує їх. В разі не 
погодження із зауваженнями головуючим, вони вносяіься на розгляд суду. 
В необхід них випадках у судове засідання викликається сторона, яка подала 
зауваження на протокол Необхідні випад ки встановлюються суддею на свій 
розсуд, виходячи із змісту зауваження. Критерій необхідності законом не 
встановлено. Т акий стан не створює належних процесуальних гарантій для 
захисту прав сторін, оскільки обмежує сферу застосування наданих ст. 99 
ЦПК України права на участь у всіх судових засіданнях по справі. Інакше 
кажучи, чому сторона, яка маєправо і зобов’язана взятиучасть урозгляді 
судом справи по суті, у стад іях перевірки їх законності і обгрунтованості і 
немає права взятиучасть при розгляді судом не менш важливого питання 
про внесення зауважень в протокол судового засідання? Таке положення не 
відповідає завданню захисту прав громадян-сгорін у всіх стад іях процесу і 
відповідно повинно бути замінено. Окрім того, громадянам-сторонам, які 
брали участь у справі особисто чи через представника, слід надати право на 
отримання повідомлення від суду про час, місце розгляду зауважень на 
протокол судового засідання і права взята у ньому участь.

Розглянувши зауваження, незалежно від їх результатів, суд (суддя) 
постановляє ухвалу. ЦПК України не дає відповіді на питання чи може бути 
ця ухвала оскаржена. Думається, що громадянам-сторонам (та іншим 
учасникам процесу) їх представникам повинно бути над ано право оскарження 
ухвали про відмовлення суду у задоволенні зауважень на протокол судового 
засідання.

В прямому і нерозривному зв’язку з стадією розгляду і вирішення справи 
по суті знаходяться повноваження громадян-сторін на здійснення 
процесуальних д ій, направленихна виправлення недоліків судових рішень, 
постановлених судом.

Після оголошення рішення, суд (суддя), який його постановив, невгтраві 
сам змінити або скасувати це рішення (ст. 213 ЦПК України). Допущені в 
ньому помилки виступають підставою для зміни і скасування рішення у 
касаційному порядку (ст. 311-314 ЦПК України), в порядку нагляду (ст. 337,
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338 ЦПК), за нововиявлешши обставинами (ст. 343 ЦПК), оскільки це 
рішення стає незаконним і необгрунтованим.

Повноваження сторін направлених на виправлення недоліків судових 
рішень складаються з трьох самостійних груп: а) виправлення описок і явних 
арифметичних помилок в рішенні (ст. 213 П ИК України); б) постановления 
додаткового рішення (ст. 214 ЦПК України); в) роз’яснення рішення суду 
(сг. 215 ЦПК України).

Виходячи з принципів цивільно-процесуального права і завдань суду 
першої інстанції можна зробити висновок, що такі витравлення правильно 
можуть бути здійснені лише судом, який розглядав справу по суті. Неясність 
і неточність суджень в рішенні, може пояснити лише той, хто допустив такі 
недоліки. Лише суд, який вирішив питання про право, може чітко вказати на 
розмір присудженого, оскільки вирішення цих питань знаходиться в за 
лежності один від одного. Суд який розглядає справу може точно встановити 
чи здійснена ним описка, чи арифметична помилка. Суб’єктивна можливість 
доцільності та необхідності вирішення питання про усунення зазначених 
недоліків судового рішення викликала існування правил гро усунення їх 
судом, що постановив це рішення. Цьому сприяли і об’єктивні умови. 
Підвищення авторитету суду, на який покладено завдання захисту прав 
громадян, досягається ідеєю повноти повноважень суду першої інстанції, 
яка знайшла відображення у наданні суду права виправити у  передбачених 
законом випадках, свої власні помилки та упущення. Відправлення 
правосуддя має свою специфіку, яка полягає у необхідності забезпечення 
стабільності судових рішень. Для сторін, якіддя інших осіб, які беруть участь 
по справі, повинна бути забезпечена впевненість у стійкості постанов суду, 
що розгладає справу. Законодавство дозволяє виправлення в рішенні таких 
недоліків, які торкаються неповноти, явних арифметичних помилок і описок, 
незрозумілостей окремих положень.

Процесуальне законодавство не містить положеньпро порядок вирішення 
питань передбачених у ст. 213-215 ЦПК України. Виходячи з принципу 
безпосередності, що вимагає розглянути і вирішити справу в незмінному 
складі суду, вважаємо, що в ЦПК України слід передбачити норму права, у 
якій би було закріплено правило, що питання самовиправлення судових 
рішень вирішується суддями (судом), які розглядали справу по суті і лише 
при неможливості їх залучення - вирішуються іншими судд ями.

Сторони, які брали участь по справі, мають право на порушення судової 
діяльності про виправлення описки і явної арифметичної помилки у рішенні 
суду (сг. 213 ЦПК України). Опискою є зроблена судом механічна помилка 
у визначенні об’єкта присудженого, сторони, строку виконання рішення та 
ін.2.

У судовій практиці описки трапляються у визначенні сторін, у 
невідповідності їх назви у вступній і резолютивній частині, в предметі 
присудженого, особливо у справ ах про виключення майна з опису, коли назва
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деяких предметів, вказ аних у резолютивній частині рішення не відповідає 
акту опису майна. Так,вирокомміського суду громадянина К. було засуджено 
за скоєння злочину до позбавлення волі з конфіскацією його майна. 
Одночасно на нього був накладаний обов’язок відшкодувати шкоду, вчинену 
Його злочинними діями. У ході попереднього слідства на майно К. було 
накладено арешт. Дружина засудженого К. звернулася до суду з позовом 
про виключення майна із опису належної їй долі. Позов був задоволений. 
Але пізніше з’ясувалося, що урішенні суду було зроблено описку відносно 
правильної назви речі. Це змусило звернутися громадянку К. з заявою про 
виправлення описки у рішенні суду, оскільки ця описка не дозволяє їй 
виконати судове рішення3.

Підставою д ля пред’явлення вимоги про виправлення недоліків (удового 
рішення є також допущені у ньому явні арифметичні помилки. Помилка -це 
неточності відносно визначення суми, яка підлягає стягненню, внаслідок 
неправильних арифметичних розрахунків. Підвидом виправлення описки і 
явної арифметичної помилки, забороняється пред’явлення вимог про 
змінення рішення, про розгляд питань, які не були предметом вирішення 
суду4. Пред’являються вимоги до суду про змінення викладеного урішенні 
(тобто написаного) а не змісту присудженого, не змісту рішення.

Змінення змісту судового рішення, змінення присуджених платежів при 
застосуванні цього порядку буде порушенням вимог законності та 
обгрунтованості, а постановлена судом ухвала, безумовно підлягає 
скасуванню.

Право на звернення до суду про виправлення описок та явних 
арифметичних помилок процесуальним законодавством України не 
обмежено. Воно може бути реалізовано як до, такіпісля виконання 
рішення. Іноді лише після виконання рішення позивачу стає відомим факт 
допущення описки або арифметичної помилки. Тому невірним було б 
позбавигийого можливості здійсіїити процесуальні дана порушення процесу 
про виправлення судом допущених у рішенні недоліків такого характеру. 
Необхідність у виправленні описки і явної арифметичної помилки виникає 
також за ініціативою іромадянина-боржника, який виконав рішення, але у 
результаті описки чи арифметичної помилки у більшому розмірі. Він ставить 
вимогу про внесення у судове рішення змін для того, щоб повернути 
перевитрачені кошти. Наприклад, позивачка К. звернулася до суду з позовом 
до відповідача К. про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на утримання 
неповнолітньої дитини і непрацездатної дружини. Суддя виніс рішення про 
розірвання шлюбу і призначив на користь позивача виплату відповідачем 
аліментів, встановивши суму платежу за один місяць із розрахунку 1/4 
частини усіх видів його заробітку, але не менше 25 відсотків мінімальної 
заробітної плати/При виконанні судового рішення відповідачем було 
з’ясовано, що вказана у рішенні сума вища тієї відносно якої було 
постановлено рішення. У процесі розгляду справи було невірно підраховано
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процентне відношення до всіх доходів відповідача. Відповідач звернувся 
до суду про виправлення цієї арифметичної помилки. Суддя розглянувши 
заяву задовольнив її5.

Для того, щоб вимога про виправлення описки і явної арифметичної 
помилки порушила судову діяльність, вона повинна бути виражена у 
цивільно-процесуальній формі заяви і подана до суду. Цивільне процесуальне 
законодавство України не встановлює обов’язкових реквізитів такої заяви. 
Однак у ній повинні бути відображені відомості, які необхідні для прийняття 
заяви до розгляду судом і її вирішення: у який суд вона подана, від 
кого, по якій справі, з приводу яких положень рішення суду і т. д.

Пред’явлення заяви до суду про виправлення описки і явних арифметичних 
помилок в ЦПК України ніякими строками не обмежено, але судова практика 
додержується правила, за яким питання про внесення виправлення може бути 
вирішено судом незалежно від виконання рішення, але в межах встановленого 
законом строку для виконання (ст. 359)6.

Громадяни-сторони, які брали участь по справі мають право знати про 
час і місце судового засідання по розгляду даної заяви, взяти у ньому участь 
і користуватися всіма належними їм правами. Наслідки розгляду судом 
вимоги про виправлення описки чи явної арифметичної помилки 
закріплюються у постановленій судом ухвалі, яка може бути оскаржена 
громадянами.

Громадяни-сгорони, які брали участь по справі відповідно до сг. 214 ЦПК 
України мають право пред’явити у суд вимогу про усунення неповноти 
судового рішення шляхом постановления додаткового рішення. Підставою 
для порушення судової діяльності по досягненню вказаної мети визначені у 
ст. 214 ЦПК України. Підстави будуть тоді, коли у суд заявлялася позовна 
вимога, по ній сторони подавали доказиі давали пояснення, алеурішенні 
відсутня відповідь з приводу цих вимог або не вказано чітко розмір 
присудженого, або не вказано про негайне виконання рішення у випадках, 
передбачених ст. 217 ЦПК України, або не вирішено питання про судові 
витрати. Додаткове рішення покликано виправити порушення вимог 
вичерпності, яким має задовольняти судове рішення. Але додатковим 
рішенням не може бути вирішено питання, яке не ставилося передсудом і не 
було предметом розгляду у судовому засіданні7. Перелік випадків 
постановления додаткового судового рішення, передбачениху ст. 214 ЦПК 
України, є вичерпним. Право на порушення цивільного процесу з метою 
вирішення вимог про постановления додаткового рішеї іня обмежено десятьма 
днями. Це правило підлягає критичній оцінці. У випадках пропуску строку 
для усунення недоліків судового рішення веде до ускладнення процесу і в 
цьому випадку може бути використаний лишенагладний порядок. Алетакого 
роду помилки, на наш погляд, повинні самовиправлятися судом, який 
постановив рішення.

Для того, щоб право на звернення до суду про виправлення судового
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рішення шляхом постановления додаткового рішення було реалізовано, 
громадянин, який брав участь по справі стороною повинен свої вимоги 
виразити у письмовій заяві і подати
що заяву у суд. Закон не встановлює обов’язковоїписьмової форми заяви, 
але заява повинна мати необхідні відомості для розгляду і вирішення 
пред'явленої вимоги. А саме: назву суду, якому направляється заява; назву 
особи, від якої подано заяву; викладення вимог про необхідність 
постановления додаткового рішення і їх обгрунтування; підпис заявника і 
дата його подання до суду. Сторони мають право знати про час і місце 
судового засідання і взята у ньому участь. Ст. 214 ЦПК України не передбачає 
можливість участі у засіданні представників сторін. Виходячи з змісту норм 
ЦПК України, думається що ці особи теж мають право взяти участь у 
судовому засідання по постановлению додаткового рішення. В судовому 
засіданні сторони та їх представники можуть скористатися всіма правами, 
передбаченими процесуальним законом за такими суб’єктами, як і при 
розгляді справи по суті, але з врахуванням особливостей пред’явлених на 
вирішення суду' вимог про постановления додаткового рішення.

Сторони, які брали участь по справі, що розглядається, мають право 
пред’явити до суду вимогу про роз ’яснення судового рішення. Ст, 215 ЦПК 
УКраіни надає таке право і іншим особам. Роз’язнення судового рішення 
стає необхідним тоді, коли його зміст викладено неповно8, його положення 
незрозумілі, внаслідок чого реалізація такого рішення ускладнюється чи 
унеможливлюється9.

Звернутися за роз ’ясненням судового рішення можна лише у суд, який 
постановив рішення, якщо воно ще не виконано або не закінчився строк, 
протягом якого рішення може бути пред’явлено до примусового виконання 
(ст. 359 ЦПК України), шляхом подання письмової заяви. Розгляд судом заяви 
про роз’яснення рішення за правилами ст. 215 ЦПК України проводиться з 
викликом сторін, проте закон зазначає, що їх участь не є обов’язковою, з 
чим неможливо погодитись. Сторони тоді позбавляються свого права на 
учасльувсіх засіданнях суду (сг. 99 ЦПК України). Цеправо сторін повинно 
бути гарантовано шляхом встановлення обов’язку суду повідомляти про місце 
і час судового розгляду. Тому виклик у судд ля участі у судовому засіданні 
по розгляду заяви про роз’яснення рішення повинен надсилатись громадянам- 
сторонам. Цим положенням слід доповнити ст. 215 ЦПК України. У процесі 
розгляду вимог про роз’яснення судового рішення, громадяни-сторони 
користуються правами передбаченими процесуальним законодавством 
України, необхідних для виконання покладених на них процесуальних 
функцій.

В цілому, слід підкркеслити, що для справ відносно виправлення 
недоліків рішення суду повинно бути характерно положення, щоб особа 
(сторона, її представник) яка подала заяву про виправлення недоліків 
судового рішення, обов’язково взяла участь у судовому засіданні. Повинен
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бути безпосередній зв’язок між поставленою вимогою і отриманням на неї 
задоволення чи відповіді.

1. Штефан М.Й.Ю Дріжчана О.Г. Цивільне процесуальне право України. - 
К., І994.-С.208.

2. Там же. -С. 215.
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85.
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Вишновецька C.B., викладач, 
Чернівецький держуніверситет 
ім. Ю. Федьковича

ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Перехід до ринку з його конкурентною боротьбою породжує нові 
проблеми, пов’язані з працевлаштуванням, появою безробіття, викликаного 
скороченням робочих місць і вивільненням значної частини працездатного 
населення. Трад иційно трудове право характеризувалось як право охорони 
праці. В цьому вбачали і, як правило продовжують вбачати його основну 
соціальну функцію. Проте сьогодні більшість юристів на Заході вважає, що 
соц іальна функція трудового права не може бути замкнута тільки на охороні 
праці. Існує ще одна грань цієї функції - турбота про найбільш повний і 
послідовний розвиток прав людини у сфері праці. Це частково співпадає з 
охороною праці, але нетотожно їй. Трудовомуправу порядіз забезпеченням 
охорони праці властива не менш важлива місія - роль гаранта здійснення 
широкого комплексу соціально-економічних прав і свобод, яким наділена 
людина - учасник процесу праці1.

Питання обчислення строків у трудовому праві розглядали ряд авторів 
при дослідженні правової природи строків. Зокрема, Мордачов В.Д. дослідив 
способи визначення строків у трудовому праві2, Жернаков В. В. обгрунтував 
необхідність зміни порядку обчислення строків випробування3, Жигалкін 
П.І. дослідив питання правового регулювання строків у трудових 
правовідносинах4. Од нак цілий ряд питань, поставлених цими та іншими 
авторами, залишились нерозв’язаними, деякі з них носять дискусійний 
характер, а по окремих в останні роки намітились нові підходи до їх 
вирішення.

У зв’язку з цим виникає необхідність у подальшій розробці правового 
регулювання строків у трудовому праві дня усунення ускладнень у 
правильному визначенні, обчисленні і застосуванні тих чи інших строків, 
що неминуче тягне за собою порушення трудового законодавства, а отож 
- прав та інтересів працівників.

Раніше порядок обчислення строків у трудовому праві визначався за 
правилами ст. 87 ЦПК України. Але Законом України від 19 січня 1995 р. 
“Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору до 
Кодексу законів про працю України” кодекс був доповнений сг. 241 -1. В 
даній статті зазначається, що строк, обчислюваний роками, закінчується 
у відповідні місяць і число останнього року строку. Строк, обчислюваний 
місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо 
кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що 
відповідного чисЛа не має, то строк закінчується в останній день цього 
М1С5ЙЦЯ. Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день
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тижня. Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, 
наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день 
день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем 
закінчення строку вважається найближчий робочий деть5.

Звичайно, наявність спеціальної статті, присв’яченої обчисленню строків 
уКЗпП, усуває певною мірою прогалину, яка існувала до цього часу, але 
разом з тим, стосується лише загального поряд ку обчислення і невраховує 
особливостей обчислення строків для окремих прав та вимог.

Так, зокрема, трудовий стаж обчислюється в днях, місяцях і роках. 
Обчислення здійснюється завжди шляхом підрахунку кількості календарних 
днів, певна кількість яких (ЗО, 31, інколи 28, 29) складає один місяць, 
дванадцять календарних місяців - один рік. Вихідні і святкові дні не 
виключаються з підрахунку. А положення ст. 241-1 КЗпП про те, що 
початок строку обчислюється з дня, наступного після того, з якого 
починається строк, і про те, що днем закінчення строку вважається 
найближчий робочий день, якщо останній день строку припадає на 
святковий, вихідний або неробочий день, при обчисленні трудового стажу 
не застосовуються.

Підсумком обчислення трудового стажу є строк, виражений в 
календарних роках, місяцях і днях. В одних випад ках вирішальне 
значення мають роки. Так, наприклад, право на пенсію за віком виникає 
при досягненні пенсійного віку і при наявності 25 чи 20 років трудового 
стажу (в залежності від статі і умов праці)6. В таких випад ках частина року, 
виражена в місяцях і днях, яка перевищує необхідний строк для встановлення 
права на пенсію, значення не має. В інших випадках відповід не право 
виникає на основі певної кількості місяців стажу. Так, відповідно до сг. 79
ч. 1 КЗпП відпустка за перший рік роботи надається працівникам після 
закінчення одинад цяти місяців безперервноі'роботи на д аному підприємстві, 
в установі, організації. Право на отримання від пустки визначається робочим 
роком і стажем роботи. Робочий рік працівників не співпадає з календарним 
роком і обчислюється не з 1 січня, а з дня, коли працівник приступив до 
роботи. Робочий рік складається з часу фактичної роботи, тобто періоду, 
протягом якого працівник фактично виконував покладені на нього трудові 
обов’язки періодів, прирівнених до часу роботи (наприклад, часу виконай 
ня працівником державних або громадських обов’язків; щорічних основних 
і додаткових від пусток; часу перебування на курсах підвищення кваліфікації; 
часу оплаченого вимушеного прогулу при незаконному звільненні або 
переведенні на іншу роботу і наступному поновленні на роботі і т. ін.), і 
самого часу відпустки. Відпустка надається за кожний робочий рік. Так, 
якщо працівник почав працювати на підприємстві, в установі, організації з 
15 лютого 1995 р., то перша відпустка йому повинна бута надана за період з 
15 лютого 1995 р. по 14 лютого 1996 р., друга відпустка - за період з 15 
лютого 1996р. по 14лютого 1997р.іт.д.
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Відповідно до ст. 82 КЗпП до стажу роботи, що дає право на відпустку, 
включається: 1) час фактичноїроботи; 2) час, коли працівник фактично не 
працював, але за ним зберігалося місце робо ти (посада) і заробітна плата 
повністю або частково (в тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, 
викликаного неправильним звільненням або переведенням на іншу роботу);
3)час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося 
місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному 
соціальному страхуванню, за винятком частково оплачуваноївідпустки по 
догляду за дитиною до досягнення нею віку двох років; 4) інші періоди 
роботи, зарахування яких передбачене законодавством.

Якщо певні періоди відповідно до законод авства не включаються до стажу 
для відпустки (наприклад часвідпусткипо догляду за дитиною до досягнення 
нею віку даохроків; час прогулів без поважних причин; час роб оти в порядку 
відбування покарання за вироком суду у вигляді виправних робіт без 
позбавлення волі), то відбувається так зване “зміщення” робочого року. 
Наприклад, працівниця знаходилась у відпустці по догляду за дитиною як 
з частковою оплатою, так і без збереження заробітної плати 3 роки - з квітня 
1993 р. по квітень 1996 р. включно. Відповідно до ст. 181 ч.2 КЗпП час 
частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 
віку д вох років і додаткової відпустки без збереження заробітної плати по 
догляду за дитиною до досягнення нею віку трьохроків (до шести років - ч. 
2 ст. 179 КЗпП)в стажроботи, що дає право на щорічні оплачувані відпустки, 
не зараховується. Тому з останнього робочого року жінки, під час якого 
вона користувалась відпусткою по догляду за дитиною, вказаний періодчасу 
виключається і кінець робочого року пересувається на трироки. Припустимо, 
що робочий рік у даному випадку обчислюється з 1 вересня 1993р. по 1 
вересня 1994 р. Кінець робочого року після виключення від пустки по догляду 
за дитиною пересувається до 1 вересня 1997 р.

Стаж для отримання відпустки повинен бути безперервним. Це означає, 
що відпустка надається тільки за час роботи на даному підприємстві, в 
установі, організації. Але якщо працівника перевели на роботу з одного на 
інше підприємство,в установу чи організацію і він не одержав за попереднім 
місцем роботи грошової компенсації за невикористану відпустку згідно 
ст. 81 ч. 2 КЗпП, в ст аж його роботи для одержання щорічної відпустки за 
новим місцем має бути врахований час, за який він не використав відпустки 
за попереднім місцем роботи, тобто 11-місячний стаж роботи, що дає 
право на відпустку, складаєтьсяз часуроботидоіггісляпереведення.

Отже, основною одиницею для обчислення стажу, що дає право на 
від пустку, є місяць. Як вірно підкреслює Хохрякова О.С., оскільки стаж для 
відпустки, як правило, днями не обчислюється, тривалість робочого дня 
до уваги не береться. Ті особи, які працюють неповний робочий час, 
набувають права на щорічну відпустку тієї ж тривалості і по закінченню 
rof'o ж періоду, що й особи, якзпрацюютьповнийробочийдень. Працяна
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умовах неповного робочого часу відображається на розмірі оплати 
відпустки, а не на її тривалості7.

Перш ніж розглянути особливості обчислення стажу, що дає право на 
додаткову відпустку працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими 
умовами праці, зупинимося на видах і тривалості відпусток та порядку їх 
обчислення.

Щорічна відпустка - це загальне поняття, що включає в себе всі види 
відпусток для відпочинку, на які працівник має право протягом робочого 
року. Відпустки для відпочинку, перш за все, поділяються на щорічні 
основні і додаткові відпустки. Щорічна відпустка, як правило, виступає як 
сума основної і додаткової відпусток, на які працівник має право. Тому 
основна відпустка являє собою найчастіше частину щорічної відпустки. 
При відсутності додаткових відпусток, які надаються додатково до основної 
принаявності певних обставин (наприклад, у зв’язку з умовами і характером 
виконуваної роботи), основна відпустка повністю співпадає за своєю 
тривалістю з щорічною відпусткою.

Основна відпустка в залежності від того, яка її тривалість, буває або 
мінімальної тривалості, або подовженої. Основна відпустка мінімальної 
тривалості - це нижча межа тривалості основної відпустки, визначена 
законом. Так, відповід но до ст. 75 ч. 1 КЗпП тривалість щорічної відпустки 
із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку для всіх 
працівників складає не менш як 15робочихднів. Всі основні відпустки, 
тривалість яких більше, ніж мінімальна, за практикою, що склалася, і є 
основними відпустками подовженої тривалості. Зокрема, відпустка 
тривалістю один календарний місяць передбачена ч. 2 зазначеної статті для 
працівників молодше 18 років. Кількість календарних днів відпустки 
залежить від часу її отримання, тобто від того, в якому місяці неповнолітній 
іде у відпустку. Так, якщо відпустка надається йому з 15лютого 1996р., її 
тривалість складатиме 29 календарних днів (по 14 березня включно), а при 
відпустці, наприклад з5липня,-31 калевдарнийдень (по 4 серпня включно).

Необхідно відмітити, що відпустка в розмірі календарного місяця 
надається лише тим працівникам, яким до дня виникнення права на 
отримання відпустки не виповнилось 18 років. Якщо працівнику 
виповнилося 18 років протягом того робочого року, за який надається 
відпустка, то за час роботи до 18 років її тривалість обчислюється з 
розрахунку календарного місяця (тобт о по деа дні відпустки за кожний місяць 
роботи в цей період), а за час після досягнення 18 років - на загальних 
підставах, тобто в розмірі, встановленому для виконуваної працівником 
роботи чи посади, якувінзаймає. Так,при15-денншвідпустціпрацівнику 
після виповнення 18 років відпустка обчислюється з розрахунку 1,25 робочих 
днів за кожний місяць роботи.

Для працівників науково-дослідних, учбових і культурно-освітніх 
установ тривалість подовженої щорічної відпустки визначається постановою
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Ради Міністрів СРСР від 21 квітня 1949 р., п. 4 я к о ї, наприклад, для 
викладачів стаціонарної і заочної мережі вищих навчальних закладів 
передбачена тривалість щорічної відпустки у 48 робочих днів8.

Відповідно до п. 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 14вересня 1973 
р. тривалість щорічної відпустки для інвалідів ІтаІІіруп складає 24робочих 
дня, а для інвалідів III групи, а також інвалідів усіх груп, працюючих на 
дому,- 18робочихдаів9.Відпусткитакоїжтривалослі,починаючиз 1975р., 
почали надаватись інвалідам, що працюють на навчально-виробничих 
підприємствах республіканських товариств глухих.

Від повідно до ст. 124 КЗпП до щорічної відпустки можна приєднати за 
бажанням працівника день від починку, що над ається працівникам-донорам 
безпосеред ньо після кожного дня здавання крові для переливання.

Разом з тим, в окремих випадках, власник вправі зменшити працівникам 
тривалість чергової відпустки. Так, постановою Ради Міністрів СРСР і 
ВЦСПСвід 28 липня 1983р. “Про додаткові захода по зміцненню трудової 
д исципліни” встановлено, що працівникам, які вчинили прогул без поважних 
причин, чергова від пустка у відповідному році зменшується на кількість 
днів прогулу, але при цьому відпустка не повинна бути меншою двох 
робочих тижнів (12робочихднів)10. Отже,якщо працівник, який має право 
на 24-денну відпустку, прогуляє без поважних причин 5 днів, тривалість 
його відпустки складатиме 19 робочихдтв(24-19),априщорічнійвідцустці 
15 робочих днів працівник, що прогуляв 5 днів, отримає відпустку 
тривалістю 12 робочих днів.

Відповідно до ст. 76 КЗпП щорічні додаткові відпустки надаються: 
працівникам, зайнятим на роботахз шкідливими умовами праці; працівникам, 
які зайняті в окремих галузях народного господарства і мають тривалий 
стаж роботи на одному підприємстві, в організації; працівникам з 
ненормованим робочим д нем; працівникам, які працюють в районах Крайньої 
Півночі і в прирівняних до них місцевостях та в інших випадках, передбачених 
законодавством.

Додаткові відпустки за роботу з шкідливими умовами пращ надаються 
відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими 
умовамипраці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений 
робочий день 11ЛДей Список затверджено Держкомпращ СРСР і Президією 
ВЦСПС 25 жовтня 1974р. Інструкція про порядок застосування цього 
Списку затверджена ними ж 21 листопада 1975р.

Тривалість додаткової відпустки по різних професіях з шкідливими 
умовами праці встановлюється д иференційовано в залежності від ступеня 
шкідливості - з 6 до 36 робочих днів.

Повна додаткова відпустка згідно Списку надаєтьсяробочим, інженерно- 
технічнимробггнйкам і службовцям, якщовонивробочомуроці фактично 
пропрацювали на виробництвах, цехах, професіях і посадах з шкідливими 
умовами праці не менше 11 місяців.
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Обчислення стажу, який дає право на цю відпустку, має свої 
особливості. Якщо до стажу, що дає право на основну відпустку, крім 
ч а с у  роботи зараховуються деякі періоди, безпосередньо не пов’язані з 
працею на виробництві (наприклад, час, на який працівники 
направляються для підвищення кваліфікації), то при наданні додаткової 
відпустки враховується, як правило, тільки час роботи на відповідних 
виробництвахі на роботах з шкід ливими умовами праці. Також упорядку 
винятку до стажу роботи, що дає право на отримання відпустки 
зазначеним працівникам, зараховуються: період тимчасової 
непрацездатності; час відпустки по вагітності і родах, час виконання 
жінками легких робіт у зв’язку з вагітністю і час виконання жінками 
інших робіт, на які вони були переведені у зв’язку з годуванням дитини чи 
наявністю дітей віком до одного року; час виконання державних і 
громадських обов’язків.

До стажу, що дає право на додаткову відпустку, зараховуються лише ті 
дні, коли працівник фактично був зайнятий на виробництвах, цехах, 
професіях і посадах з шкідливими умовами пращ, передбачених Списком, 
не менше половини робочого д ня, встановленого для даного виробництва, 
цеху, професії чи посади.

Якщо в Списку записано “постійно зайнятий” чи ‘‘постійно працюючий”, 
в рахунок часу, пропрацьованого на виробництвах, цехах, професіях і 
посадах з шкідливими умовами праці, зараховуються лише ті дні, в які 
працівник фактично був зайнятий в цих умовах повний робочий день, 
«становлений для працівників д аного виробництва, цеху, професії чи посади.

Якщо працівник пропрацював уробочому році меншеоданадцята місяців 
(наприклад, при тимчасовому переведенні з роботи у звичайних умовах на 
роботу з шкідливими умовами праці), додаткова відпустка надається йому 
пропорційно пропрацьованомучасу. При обчисленні стажу роботи, що дає 
право на додаткову відпустку, кількість повних місяців роботи на 
виробництвах, цехах, професіях і посадах з шкідливими умовами праці 
визначається шляхом под ілу сумарної кількості д нів роботи протягом року 
на середньомісячну кількість робочих днів. При цьому залишок днів, що 
складає менше половини середньомісячної кількості робочих днів, 
виключається з підрахунку, а той, що складає половину і більше половини 
середньомісячної кількості робочих днів, заокруглюється до повного місяця.

Отже, дія виникнення права на додаткову відпустку за роботу в шкідливих 
умовах праці має значення навіть кількість годин роботи протяг ом д ня.

Як правило, при обчисленні стажу всі періоди часу включаються в 
підрахунок за їх календарним значенням (рік за рік, місяць за місяць, день 
за день). Але в окремих випадках застосовується пільгове обчислення 
стажу, тобто закон передбачає збільшення календарного значення окремих 
періодів роботи. Так, згідно ст. 60 Закону України “Про пенсійне 
забезпечення” робота влепрозорнихіпротичумнихзакладах, узакладах
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(відділеннях) по лікуванню фізичних осіб, заражених вірусом 
імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у патологоанатомічних і 
реанімаційних відділеннях лікувальних закладів зараховується до стажу 
роботи у подвійному розмірі. Робота в місті Ленінграді в період його 
блокади в роки Великої Вітчизняної війни з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 
1944 р. зараховується до стажу роботи у потрійному розмірі, час 
проживання в місті Ленінграді в цей період - у подвійному розмірі (ст. 59 
вказаного Закону)12.

Але наявність у законодавстві такої кількості спеціальних норм, що 
регулюють порядок обчислення строків у трудовому праві, не вирішує 
проблему їх правильного застосування. Більше того, висловлюються 
протилежні думки. Так, наприклад, Жернаков В.В., розглядаючи порядок 
обчислення строків випробування, не поділяє позиццй тих авторів, які 
допускають можливість застосування правил обчислення процесуальних 
строків до строків випробування. Випробування, на думку автора, 
можливе тільки в процесі виконання працівником своїх функціональних 
обов’язків. Саме під час трудової діяльності, професіональні навички 
конкретної особи, перевіряються знання, необхідні для виконання тієї чи 
іншої, в кожному випадку завжди визначеної роботи. Залежно від 
наявності вказаних якостей працівника вирішується питання про 
відповідність його роботі, на яку він претендує. Як вірно підкреслює 
Жернаков В.В., більш правильним було б установлення строку 
випробування не в календарних періодах, а в робочих днях. Встановлення 
цього строку в робочих днях точніше відповідає меті випробування- 
перевірити відповідальність працівника дорученій роботі. Оскільки 
випробування можливе тільки в процесі праці, то і початокрозглядуваного 
строку необхідно пов’язувати з фактичним часом, коли працівник став 
до роботи, а не з наступним днем після прийняття на роботу13.

Отже, можна зробити висновок про те, що назріла необхідність у 
створенні єдиного уніфікованого нормативного акту, який стосувався б 
правил регулювання строків у трудовому праві, оскільки наявність такої 
кількості спеціальних правових норм створює їх конкуренцію. Так, 
наприклад, в ч. З ст. 86 КЗпП передбачається, що про запровадження 
нових і зміну чинних норм праці власник або уповноваженийним орган 
повідомляє працівників не пізніше, як за один місяць до запровадження. 
Відповідно до ч. З ст. 32 КЗпП про зміну істотних умов праці - систем та 
розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або 
скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів 
і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не 
пізніше ніж за двамісяці. Ч. 2 ст. 29 Закону України “Про оплату праці” 
від 24 березня 1995 р. встановлено, що про нові або зміну діючих умов 
оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган 
повинен повідомити працівника не пізніше як за два місяці до їх
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запровадження або зміни14. Тому виникає питання: яка стаття повинна 
діяти? А така конкуренція правових норм веде до помилок у порядку 
обчислення строків, а звідси - до порушення трудових прав працівників.
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КОНТРАКТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

В наш час, коли трудове право стає більш гнучким, розширення сфери 
досліджень проблем контрактної форми регулювання трудових відносин 
потребує більш, ніж коли-небудь, юридичної підтримки і заохочення. 
Оформлення трудових відносин за допомогою контракту отримало на 
Україні поширення зовсім недавно, тому в науці трудового права 
дослідженню цієї проблеми приділялось мало уваги. Тепер поряд із 
вивченням контракту як особливого виду трудових відносин потребується 
більш глибоке вивчення його практики. Т ак як перехід до ринку іпов’язане 
з ним розширення сфери локального регулювання поряд з позитивними 
моментами несуть на жаль і деякі негативні моменти.

Щоб розкрити поняття контракту, потрібно звернути увагу на деякі 
моменти, а саме:

по-перше, не є контрактами такі договори про працю, що призначені 
для вирішення окремих поточних питань, які виникають на етапі реалізації 
трудового договору. Тому, у сфері дії законодавства про працю поняття 
“договір” і “контракт” далеко не співпадають;

по-друге, відповідно до діючого законодавства дія контракту завжди 
обмежена певним строком;

по-третє, контракт, як це видно із ч. 2 ст. 21 КЗпП України у всіх 
випадках повинен містити крім основних ще й додаткові, або, як ми їх 
називаємо, факультативні зобов’язання сторін;'

і, нарешті, на відміну від трудового договору, контракт у всіх випадках 
укладається у письмовій формі (ст. 24 КЗпП передбачає тільки деякі 
випадки укладення трудового договору у письмовій формі).

Але й цих ознак недостатньо, щоб розкрити повне поняття контракту. 
Слід сказати, що строкові трудові договори укладаються частіше всього 
у тих випадках, коли сама робота носить тимчасовий характер. Це, 
наприклад, договори, що укладаються д ля заміни тимчасово відсутнього 
працівника, за яким зберігається місце роботи на законних підставах, 
трудові договори на виконання сезонних робіт та ін.

Такі строкові трудові договори контрактами ніде не називаються і, як 
правило, ніяких додаткових зобов’язань сторін не передбачають. 
Контрактами в трудовому законодавстві стали називатись лише ті 
строкові трудові догов ори, котрі укладаються для виконання роботи, що 
має постійний, або довгостроковий характер. Укладення контрактів 
пов’язане в першу чергу з так званим відходженням від надмірної 
централізації щодо управління трудовими відносинами та подальшим
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розширенням локального регулювання трудових відносин.
В ч. 2ст. 21 КЗпП України контракт називається “особливою формою 

грудового договору”, з чим навряд чи можливо погодатись. Адже під 
формою розуміється зовнішня видимість об’єкту в протиставленні з його 
внутрішнім змістом. К онтракт же, - як правильно зазначає 
В.І.Нікітінський, - є підлеглим поняттям, що входить до складу іншого, 
щоімає більш високий рівень, тобто трудового договору1. Інакше кажучи, 
контракт - це особливий вид строкового трудового договору, що 
укладається у письмовій формі.

Поширення та перехід на контрактну систему значно розширює 
можливості індивідуально-договірного регулювання трудових відносин. 
Тому, при укладенні контрактів виникає питання про співвідношення 
законодавчого і договірного регулювання. Питання про те, що конкретно 
включати в контракт, а що не включати, повинно вирішуватись на розсуд 
працівника і власника підприємства. Але при цьому слід керуватися ст. 9 
КЗпП України, що встановлює співвідношення між законодавчим і 
договірним регулюванням трудових відносин. Це співвідношення таке, 
що будь-який нижчестоячий акт може встановлювати умови праці більш 
сприятливіші, ніж вищестоящий, але не може знижувати рівень правових 
гарантій, що передбачені вищестоящим актом.

В контракти нерідко включаються більш суворі, порівняно з чинним 
законодавством, умови. Більшість контрактів ніяких додаткових пільг 
для працівників не містить. Практично все зводиться лише до переведення 
трудових відносин в розряд строкових, що різко знижує рівень гарантій 
трудових прав працівників. Більшість контрактів укладається з таким 
розрахунком, щоб знизити рівень соціального захисту працівників. В них 
закріплюються, наприклад, такі розпливчасті обов’язки останніх, як 
“зміцнення договірної, трудової дисципліни”, “забезпечення державних 
інтересів: захисту відомостей, що є державною, службовою таємницею” і 
т.д., що явно полегшує керівництву звільнення від небажаних осіб. 
Погіршують становище працівників і багаточисленні додаткові 
показники, виконання якихвони, згідно контракту, повинні забезпечити.

Щоб відповісти на питання про межі розширення змісту контракту, 
наскільки таке розширення узгоджується з правовою нормою про те, що 
умови договору, “які погрішують становище працівників порівняно з 
законодавством” визнаються недійсними, слід керуватися ключовими 
словами: “які погіршують становище працівника”. Укладаючи контракт, 
сторони можуть прийти до угоди про надання конкретному працівнику 
більшої відпустки, ніж це передбачено у колективному договорі, з 
урахуванням кваліфікації, досвіду роботи, вченого звання, наукового 
ступеня. Така угода є юридично допустимою, оскільки становище 
конкретного працівника поліпшується порівняно з усіма працівниками 
підприємства, установи, організації. Якщо ж умови контракту
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погіршують становище працівника порівняно з діючим законодавством, 
то такі умови є недійсними. З цих позицій не можна погодитись з думкою 
Ю.П.Орловського, який вважає, що зниження рівня гарантій в одній сфері 
праці може компенсуватись встановленням дод аткових пільг в іншій сфері, 
котрі д ля працівника є більш значними. На думку автора, тут не можна 
говориш про погіршення становища працівника, а отже і про суперечність 
контракту чинному законодавству2.

Підвищуючи рівень правових гарантій працівнику в одній сфері праці 
і знижуючи їх в будь-якій іншій сфері, власник підприємства, установи, 
організації тим самим не залишає за працівником права вибору, і останній 
мусить погоджуватись із запропонованими йому умовами, що явно 
суперечить чинному законодавству, адже мінімум правових гарантій 
передбачений законодавством і не може бути знижений ні за яких умов.

Разом з тим для визначеннярамок розширення змісту контракту було б 
бажано, щоб положення про додаткові його умови передбачались у 
колективному договорі. В такому випадку співвідношення законодавчого 
і договірного регулювання трудових відносин виглядало б таким чином: 
мінімум правових гарантій передбачений законодавством і він не може 
бути знижений ні за яких умов. Цей мінімум може бути підвищений в 
галузевих угодах, а потім в колективному договорі, те, що встановлено 
в колективному договорі, - в трудовому договорі, контракті.

Як уже говорилось раніше, не давлячись на деякі недоліки контрактної 
форми регулювання трудових відносин, засгосуванняконтрактної системи 
значно розширює можливість індивідуально-договірного регулювання 
трудових відносин. Тому, недавно, що контрактна форма організації праці 
стала широко використовуватися на новостворених підприємствах, 
особливо малих. Контракти тут укладаються при поступленні працівників 
на роботу і особливих проблем не виникає. Складніше застосувати 
контрактну форму на давно діючих підприємствах, де персонал вже 
набраний. Виникає питання: що застосувати власнику підприємства, 
установи, організації у випадку відмови працівника від укладення 
контракту? Думалося б, що вихід прямо передбачений в застосуванні п. 6 
ст. 36 КЗпП України (припинення трудового договору при відмові від 
продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці). Дійсно, зміна 
тільки однієї умови - про сірок трудової діяльності вже є зміною суттєвих 
умов праці. Але при цьому необхідно враховувати інше важливе правило 
- зміна суттєвих умов праці можлива лише у зв’язку із зміною в організації 
виробництва і праці (ч. З ст. 32 КЗпП України). Тому нав’язувати контракт 
працівнику, що вже працює на під приємстві, можливо лише при змінах в 
організації виробництва і праці. Якщо цього не відбувається, то 
неможливо звільнити працівника (звісно, крім тих випадків, коли 
укладення контрактної форми з деякими працівниками відповідно до 
законодавства є обов’язковим).
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Уявляється, що контрактна форма є найбільш доцільною на 
підприємствах з новими і нетрадиційними формами організації і оплати 
праці - на орендних, акціонерних, кооперативних і спільних підприємствах, 
в господарських товариствах, на приватних підприємствах, одним словом, 
там, де суб’єкти наділені великою самостійністю в галузі організації і 
стимулювання праці.

Оформлення трудових відносин за допомогою контракту на Україні 
отримало поширення порівняно недавно, ще не остаточно створилась 
законодавча база контрактної системи підбору кадрів. Ряд нормативних 
актів, що присвячені цій проблемі є тимчасовими, можна сказати 
експериментальними. Звісно, що в цих умовах більшість теоретичних і 
практичних питань, пов’язаних із заст осуванням контрактної системи, не 
отримали остаточної відповіді, але, не дивлячись на це все, можна назвати 
деякі позитивні, а також негативні сторониконтрактної системи підбору 
кадрів. А саме: застосування контрактної форми значно розширює сферу 
локального регулювання трудових відносин на основі переплітання 
інтересів працівників з інтересами наймодавця і створення, таким чином, 
додаткових стимулів до праці. Один із них - строковий характер 
контракту3, оскільки більшість працівників зацікавлені в продовженні 
трудових відносин по закінченню його строку. В умовах безробіття така 
зацікавленість зростає. Застосування контрактної системи дозволяє легко 
позбавитись від безперспективних, лінивих працівників і тим самим 
сформувати мобільний трудовий колектив. Крім того, контракт дає 
можливість стабілізувати договірні умови.

При пануванні адміністративно-командної системи управління роль 
трудового договору, як правового інституту, була зведена лише до 
оформлення найму на роботу. При цьому, за загальним правилом, в 
договірному порядку визначались лише спеціальність, кваліфікація і 
посада, за якою буде здійснюватись трудова діяльність працівника. До 
додаткових умов договору сторони звертались лише в тих випадках, коли 
така можливість спеціально обумовлювалась законом (наприклад, при 
встановленні неповного робочого часу). Умови праці, що витікали із 
трудових договорів, регламентувались безпосередньо законом, а не 
договором, що не дозволяло враховувати взаємні інтереси сторін. Перехід 
жена контрактну систему пов’язаний з максимальною свободою договору, 
котрий є, так би мовити, інструментом встановлення індивідуальних умов 
праці і побуту. Сторони, як уже було сказано вище, можуть домовлятися 
між собою про що завгодно, лише б тільки умови контракту не 
погіршували становища працівника порівняно з діючим законодавством 
(ст. 9 КЗпП України) і локальними правовими нормами.

В той же час строковий характер трудових відносин, що виникає з 
укладенням контракту, сам по собі завжди знижує рівень правових 
гарантій, якими користується працівник (працівник втрачає право на
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розірвання трудового договору за власним бажанням, дострокове 
розірвання трудових відносин з ініціативи наймодавця, крім підстав, 
передбачених законом допускається також за додатковими підставами, 
що обумовлюються в контракті). Крім того, в трудовому праві зовсім не 
розроблені проблеми відповідальності сторін за невиконання умов 
контракту , оскільки правила про дисциплінарну і матеріальну 
від повідальність, що існують на даний момент, є не зовсім прийнятні. З 
цих позицій суттєвим дефектом більшості контрактів що укладаються з 
працівниками різних категорій, є відсутність в них правового механізму, 
направленого на забезпечення реалізації соціально-побутових зобов’язань 
наймодавця. Надання працівнику права звернення з таких питань до суду 
сьогодні мало що дає. Наприклад, суд фіксує факти несвоєчасного 
виконання наймодавцем його зобов’язань щодо надання квартири, але 
яке рішення може винести суд, якщо будівництво будинку суттєво 
затрималось?

Уявляється, що правова природа соціально-побутових зобов’язань 
наймодавця повинна на сьогодні мати цивільно-правовий зміст. Отже, 
засоби, що повинні забезпечити їх реалізацію, необхідно шукати в 
цивільному законодавстві, використовуючи для цього неустойку, розмір 
якої повинен визначатися в коніракті. Одночасно, поряд з цим, необхід но 
також передбачити, що виплата неустойки не звільняє наймодавця від 
виконання відповідних зобов’язань в натурі. Можливі також різні 
матеріальні компенсації, які вибере суд з урахуванням обставин справи.

З іншого боку, недолік контрактів полягає також в тому, що в них не 
вирішено питання про відповідальність перед наймодавцем працівника, 
який достроково розірвав контракт. Тому і тут можливо включати в 
контракт такий цивільно-правовий засіб забезпечення зобов’язань як 
виплата неустойки. Але можна піти іншим шляхом: застосувати майнові 
санкції, передбачені трудовим законодавством. Діюче трудове 
законодавство передбачає матеріальну відповідальність працівника перед 
підприємством тільки за реальну шкоду (зменшення майна, погіршення 
його якості). Разом з тим, дострокове розірвання контракту (без поважних 
на те причин) з вини працівника, як правило, не тягне за собою реальної 
шкоди для підприємства, але може негативно вплинути на його 
господарську діяльність. Працюючи в умовах переходу до ринку, 
підприємство не отримує прибутку, на який воно розраховувало. Тому з 
цих позицій  уявляється, що законодавство про м атеріальну 
відповідальність, слід змінити, передбачивши відповідальність як і в 
цивільному праві, за неотримані доходи. Тоді норми про матеріальну 
відповідальність будуть близькі до цивільно-правової відповідальності, 
що буде відповідали в першу чергу, ринковим відносинам.

()чевидно, що надалі з подальшим розширенням ринкових від носин в 
нашій країні, контракт стане більш гнучкою формою, ніж трудовий
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договір, а тому стане більш вигідним як для працівника, так і для власника 
підприємства, оскільки в нього можна закласти ряд додаткових угод, які 
будуть вигідними для обох сторін. З цих позицій відпаде необхідність 
примусового запровадження контрактної системи підбору кадрів, яка явно 
не співпадає з питанням побудови правової держави в нашій країні. Як 
правильно зазначив С.С.Алєкссєв, “в своєму класичному вигляді договірні 
відносини повинні будуватись у відповідності з загальнодержавним 
порядком регулювання”3. В договорі інтерес кожної сторони може бути 
реалізованим лише завдяки поєднання інтересів іншої сторони. Тільки за 
цих умов можливо добитись оптимального врахування інтересів 
працівника з інтересами наймодавця і в кінцевому рахунку з інтересами 
суспільства в цілому. Укладення контракту принесе реальну користь лише 
тоді, коли воно буде здійснюватись на добровільних засадах.

1. Никитинский В., Орлов А. Трудовойконгрзктирьшочнаяэкономика / 
/ Социалистический труд. -1991. - № 2. - С. 31.

2. Орловский Ю.П. Контракти его роль в возникновении, изменении и 
прекращении трудового правоотношения//Советское государство и право. 
- 1991 , -№8. -С. 60.

3. Див.: Головина С.Ю., Шахов В Д . Контрактная форма регулирования 
трудовых отношений// Советское государство и право. -1991. - № 8. - С. 45.

4. Алексеев С.С. Общие дозволения, общие запреты в советском праве. - 
М., 1989.-С. 114.
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ЯДЕРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ДО ПРЕДМЕТУ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

В сучасних умовах, коли відбувається бурхливий процес 
розвитку суспільного життя, науково-технічного прогресу, коли 
продовжується диференціація наукових знань про суспільств, 
ускладнюється предмет суспільних наук і, зокрема, правової науки, 
питання про систему права України набуває теоретичного і практичного 
значення.

Назріла необхідність переглянути з нових теоретичних позицій і з 
врахуванням змін, що відбуваються в рельному житті, ті уявлення про 
систему права, які складалися протягом багатьох десятиліть і відіграли свого 
часу, безсумнівно, позитивну роль. На сьогодні ці уявлення, на нашу думку, 
не повністю відповідають вимогам юридичної науки і практики.

Не виключено, що наша спроба обгрунтувати появу ядерного права 
як самостійної галузі, прагненнярозширити уявлення про систему права 
України наштовхуються на недостатність, а в окремих випадках - 
помилковість деяких методологічних положень, напрацьованих в минулому. 
Це перш за все надмірно ’’канонізації” деяких правовихкатегорій, в тому 
числі категорії системи права, яка проявляється нині у тому, що система 
права розуміється як щось незалежне від законодавця. Таке виведення 
формування системи права за рамки захонодавсга практично означає її 
існування за рамками самого права, оскільки право створюється не наукою, 
а державою як законодавцем.

З точки зору історичного матеріалізму право і його система 
відносяться до надбудови, до суб’єктивного фактору суспільного розвитку. 
Об’єктивність властива реальним суспільним відносинам, які знаходять 
відображення в праві і законодавстві. В системі суспільних відносин і слід 
шукати об’єктивну основу існуючої в даному суспільстві системи права і 
системи законодавства, що її виражає (точно чи неточно, повно чи ні). 
Оганнім часом частіше пропонується при визначенні системи права, галузей, 
які її утворюють, враховувати і такі правовікомпоненти, як принципи галузі, 
юридичний режим, наявність масиву законодавства, зацікавленість держави 
і суспільства та іїшіе. Ці критерії, на нашу думку, відіграють велику роль 
при дослідженні системи діючого права. Од нак, вони можуть враховуватись 
в тій мірі, в якій відповідають своїй об’єктивній основі - виду суспільних 
відносин, опосередкованих відповідною галуззю, а ще точніїпе - виду 
діядьносп в певній сфері суспільних відносин.

Який же системоутворюючий фактор є вирішальним у сфері
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регулювання ядерних відносин? Чи породжує сфера використання атому, 
ядерної енергії, організація управ^ської діяльності, забезпечення ядерної і 
радіаційної безпеки і тл . як така єдиний юридичний режим, цільний метод і 
механізм регулювання? Або ж спільність нормативної регламентації ядерних 
відносин на сучасному етапі розвитку права України складається на базі 
якісно різнорід них форм правового регулювання? Достатньо так поставити 
питання і стане ясно, що в даному випадку необхідно дуже виважено 
підходити до системоутворюючих факторів у зв’язку з реальною системою 
права, що склалася.

Одночасно слід зауважити, що юристи в багатьох країнах світу 
вважають ядерне право уже давно реально існуючим, як таке, що склалося і 
розуміють під ним право, що сприяє розвитку ядерної науки і техніки і 
захищає людство від будь-якої можливої небезпеки, пов’язаної з 
використанням ядерної енергії. Карл Шеффлер у своїй докторській дисертації, 
яка була захищена ще в 1959 році на факультеті юридичних і економічних 
наук Майнцьського університету (ФРН), писав, що розвиток яд ерної енергії 
викликав до життя норми особливого характеру - право атомної енергії або 
атомне право.

Слід віддати належне і дослідженням таких вчених як А.І.Іойршц, 
А.М.Петросьянц, П.Н.Бургасов та інші, які були присвячені дослідженню в 
основному прикладних питань використання ядерної енергії і правовому 
регулюванню такого використання. Але жод не із досліджень у цій сфері не 
торкалося теоретичних узагальнень становлення ядерного права як галузі, 
як науки, як учбової дисципліни; не досліджувалися питання системи 
адерногб законодавства; правові аспекти від шкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок ядерного інциденту, не висвітлювалися проблеми юридичних, в 
тому числі судових, гарантій і судова практика по застосуванню ядерного 
законодавства. Віддаючи належне попереднім дослідникам, спробуємо 
розширити наші знання про ядерне право України.

Загальновизнаною є точка зору про те, що в основі класифікації 
права на галузі лежить предмет правового регулювання. На нашу думкку, 
слід приєднатися до позиції тих учених, хто розглядає предмет правового 
регулювання в якості головного (визначального) критерію поділу права і 
законодавства на галузі. Разом з тим необхідно щераз зауважити, що питання 
про предмет правового регулювання потребує подальшої розробки. 
Вважаємо, що слід поряд з суспільними відносинами діяльність в певній 
сфері буття визнати одним із головних системоутворюючих факторів галузі 
права. Адже дослідження ряду юристів показало, що в дійсності предмет 
правового регулювання - критерій для визначення галузі права основний, 
але не вичерпний. Справа в тому, що предмет правового регулювання 
(виключно тільки суспільні відносини), як критерій побудови системи права, 
не дає можливості від повісти на цілий ряд питань, які виникаютиь у зв’язку 
з процесами диференціації і інтеграції в праві, зокрема, на питання про те,
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чи не пора ті інші правові інститути виділити із надр тієї чи іншої галузі 
і розглядати як самостійну галузь, або чи не пора об’єднати декілька 
споріднених інститутів, що належать до різнихгалузей права, в самостійну 
галузь?

Саме така проблема виникає зараз по від ношенню до інститутів 
ядерного права. Життя породило нові правові інститути - інститут правового 
регулювання, використання ядерної енергії, інститут ядерної безпеки, 
інститут правової охорони навколишнього середовища відрадюакхивного 
забруднення, інститут відшкодування ядерної шкоди, інститут поводження 
з радіоактивними відходами тощо. Чи охоплюються вони такими уже 
традиційними галузями права як адміністративне, цивільне, трудове право, 
чи визнаними галузями як гірниче, екологічне тощо? На це питання ми не 
зможемо дати впевненої відповіді, виходячи тільки з предмету правового 
регулювання. Дійсно, якщо розглядати в якості предмету правового 
регулювання комплекс відносин, що виникають в процесі використання 
ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, то утворення 
ядерного права є закономірним. Але з таким же успіхом відносини по 
видобуванню уранової руди, наприклад, становлять предмет правового 
регулювання такої галузі як гірниче право. Якщо звернутися до такого 
предмету правового регулювання як державне управління, то то ді найбільш 
виразно виступає однотипність шдносинпо управлінню. В цьому випад ку на 
перший план виступають відносини по управлінню у сфері використання 
ядерної енергії та забезпеченнярадіаційної безпеки - не з ядерним правом, а 
з адміністративним, з його Загальною і Особливою частинами.

Чому створюється таке замкнуте коло, з якого ніби виходу немає 
щоб довести існування ядерного права України як галузі? Нам видається, 
що для відповіді на це запитання необхідне методологічне обгрунтування

Отже, предмет правового регулювання є головним, але не 
вичерпаним системоутворюючим фактором, що обумовлює виділення 
ядерного права як галузі у правовій системі України. Безперечно, ядерне 
право України як галузь формувалося і формується під впливом багатьох 
умов і обставин, пов’язаних із загальним розвитком правової системи, її 
підрозділів, з законодавчими традиціями, впливом на законодавчу дальність 
тих чи інших теоретичних концепцій та інше. 1 все ж для ядерного права 
предмет пр авового регулювання, як і для інших галузей, має першочергове, 
підвищене системоутворююче значення. Предмет правового регулювання є 
вирішальним системоутворюючим фактором для ядерного права тому, що 
певна група суспільних відносин, потреби суспільного життя, певна сфера 
життєд іяльності, тобто все те, що входить в пред мет правового регулювання 
адерного права, об'єктивно вимагає своєрідноїрегламенгацїї за допомогою 
особливого режийу регулювання. Адже поділ права на галузі обумовлений 
саме глибинним соціально- економічним, політичним, екологічним і т. п. 
змістом суспільних відносин, діяльністю суспільства і окремих інд ивідів у
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цій сфері. Навіть при багатій фантазії важко уявити собі таку ситуацію, 
коли б держава і суспільство “просто так” були б зацікавлені у 
виокремленні ядерного права як галузі. Ця зацікавленість є лише 
вираженням у сфері права назрілих потреб суспільного розвитку, потреб 
життєдіяльності суспільства.

Таким чином, при характеристиці предмету правового регулювання 
ядерного права ж  вирішального системоутворюючого фактору галузі права 
наша увага повинна бути сконцентрована на тих об’єктивнихвласгавостях 
ядерних відносин, які виражають момент вимоги правового регулювання 
конкретного виду дальності, до того ж регулювання особливим юрид ичним 
режимом. Найбільш важливе при дослідженні предмету ядерного права як 
галузі - це виявлення її ядра, тобто тих суспільних відносин, глибинний 
соціально-економічний, політичний і т.п. зміст яких викликав дожиття 
дану галузь, обумовив своєрідність її юридичного режиму. Суспільні 
відносини, що утворюють предмет правового регулювання в ядерному праві 
України, формувались і формуються під впливо м складного поєднання 
факторів - політичних, економічних, моральних, екологічних, міжнародних,а 
також факторів, породжених Чорнобильською катастрофою.

Предмет ядерного права характеризується значною специфікою - 
суспільні відносини, що виникають в процесі здійснення різної 
різносторонньої діяльності, об’єктом якої служить ядерна енергія. Ця 
діяльність включає в себе:

- розміщення, проектування, спорудження,введення в експлуатацію, 
експлуатацію та зняття з експлуатації ядерних установок, джерел іонізуючого 
випромінювання;

- здійснення робіт та надання послуг, які мають вплив на безпеку 
під час використання ядерної енергії;

- поводження з ядерними матеріалами та джерелами іонізуючого 
випромінювання, зокрема, прирозвідці та видобуванні кориснихкопалин, 
які містять ці матеріали та речовини;

- проведення наукових досліджень з використанням ядерних 
установок, д жерел іонізуючого випромінювання, ядерних матеріалів;

- управління у сфері використання ядерної енергії;
- державне регулювання безпеки під час використання вдерної

енергії;
- фізичний захист ядернихустанов, ядерних матеріалів;
- державний облік ядерних матеріалів та джерел іонізуючого 

випромінювання;
- державнийконтроль за радіаційною обстановкою на території

України;
- під готовку кадрів для діяльності, пов’язаної з використання ядерної

енергії;
- міжнародне співробітництво та забезпечення дотримання
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міжнародних зобов’язань України у сфері використання ядерної шерпі.
Як бачимо, предмет ядерного права як галузі уїворює якісно особливий 

вид суспільних відносин у сфері використання ядерної енергії. Ця особлива 
якість полягає саме в тому, що глибинний соціально-економічний, політичний, 
екологічний, міжнародний змістданихвідеюсиноб’єкшнновимагаєадекватноїт) 
юридичного режиму регулювання, який виділяє дану сукупність правових 
інститутів в підрозділ правової системи. При цьому слід враховувати 
різнорідність пред мету ядерного права. Ядерне правов різних комбінаціях 
охоплює різноманітну діяльність і організаційній, і фінансовій, і майновій, і 
трудовій, і в інших різновидностях діяльності в сфері використання ядерної 
енергії, забезпечення ядерної тарадіаційної безпеки тощо.

Так, від повід но до сг. 27 Закону України “Провикорисганняддерної 
енергії та  радіаційну безпеку” державному регулюванню у сфері 
використання ядерної енергії підлягають такі види д іяльності:

- проектно-пошукові роботи щодо вибору майданчика для 
розміщення ядерної установки чи об’єкта, призначеного для поводження з 
радіоактивними відходами;

- проектування джередіонізуючого випромінювання та ядерних 
установок;

- виготовлення та постачання джерел іонізуючого випромінювання 
га елементів важливих д ля безпеки джерел іонізуючого випромінювання;

- видобування, виробництво та переробка вдернихматеріалів;
- будівництво, виготовлення, виробництво, зберігання, придбання і 

збут ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання;
- введення в експлуатацію та експлуатація ядерних установок чи 

об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
- використання в промисловості, сільському господарстві, медицині, 

освіті і наукових дослідженнях джерел іонізуючого випромінювання;
- зняття з експлуатації та консервація ядерних установок і об’єктів, 

призначених для поводження з радіоактивнимивідходами;
- перевезення та експлуатація джерел іонізуючого випромінювання 

та радіоактивних від ходів;
- підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки, перелік 

посад якого визначається Кабінетом Міністрів України;
- виконання окремих видів діяльності персоналу та посадовими 

особами, перелік яких визначає Кабінем Міністрів України.
Як бачимо, предмету ядерного права - суспільним відносинам, які 

складаються в процесі здійснення різносторонньої діяльності по 
використанню ядерної енергії' та забезпеченню ядерної та радіаційної безпеки, 
притаманна значна специфіка. Ця специфіка обумовлена перш за все тим, 
що виникають п й  час здійснення найрізноманггніїпих вид ів діяльності у сфері 
використання ядерної енергії і забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. 
Будучи врегульовані правом вони стають правовими. Ці відносини і можуть
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бути визнані як ядерні правовідносини, вони завжди носять вольовий 
характер. У противному разі сам вплив права на вказане відношення був би 
неможливим. Належить також під креслити, що ядерні відносини є вольовими, 
хоча б вони і не виражались у формі правовідносин. Таке становище 
зберігалось у колишньому СРСРіу незалежній Україні певний час, оскільки 
діяльність у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та 
радіаційної безпаси залишалася поза правовим регулюванням на рівні Закону.

Суспільні відносини, що складають предмет ядерного права, 
надзвичайно різноманітні, різнопланові, відзначаються ускладненою 
структурою як на рівні галузі, так і її окремих інститутів і, навіть, норм.

До предмету ядерного права, перш за все, слід віднести відносини, що 
виникають у процесі державного регулювання і упр авління діяльністю у сфері 
використання ядерної енергії та забетпгченнярадіаційної безпеки До ядерного 
права від носяться норми, що визначають виключну компетенцію Верховної 
Рада України, компетенцію Кабінету Міністрів України, Автономноїреотубліки 
Крим, місцевих органів державної влад и і самоврядування у сфері використання 
ядерної енергії та рад іаційної безпеки (ст.ст. 17-20 Закону України "Про 
використання ядерної енергії тарадіаційну безпеку”). Ст. 21 цього Закону 
визначає також функції державного управління у сфері використання ядерної 
енергії, які здійснюються спеціальним органом, визначеним Кабінетом 
Міністрів України. До ціажгругшвйшосинналежать від носини, що виникають 
у процесі управлінської діяльності у сфері поводження з радіоактивними 
відходами на стадії їхдовгосгрокового зберігання.

Наступна група суспільних відносин, що становлять предмет 
ядерного права, виникають у сфері державного регулювання безпеки 
використання ядерної енергії, здійснюють Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, 
Міністерство охорони здоров’я України, інші органи державної виконавчої 
влади згідно з законодавством України. Законодавець закріпив особливий 
статус цих органів, підкресливши, що вони є незалежними від державних 
органів, установ і посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням 
ядерної енергії. Вони не залежать від місцевих органів влади і 
самоврядування, об’єднань громадян (ст. 23).

Особливу групу суспільних відносин, як предмет ядерного права, 
склад ають відносиниу сфері державного регулювання ядерної та радіаційної 
безпеки. Органи державного регулювання ядерної та рад іаційної безпеки 
створюють державні інспекції, на які покладається державний нагляд за 
дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (ст. 25).

Пред метом ядерного права слід визнати відносини, що виникають 
в процесі визначення правового статусу юрид ичних та фізичних осіб, що 
здійсюють д іяльність у сфері використання ядерної енергії та забезпечення 
радіаційної безпеки. Юридичним фактом, який продукує ці відносини, є 
рішення компетентного органу державного управління. Так, відповідно до
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ст. 31 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку” суб’єктами, що мають право на здійснення діяльності у сфері 
використання ядерної енергії та забезпечення рад іаційної безпеки, можуть 
бути юридичні або фізичні особи (заявник), які подають документи до 
органу державного регулювання з ядерної та радіаційної безпеки на 
право здійснення певного виду діяльності.

Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку” (СГ.СГ. 32-36) визначає особливий правовий статус таких суб’єктів 
у сфері здійснення діяльності по використанню ядерної енергії та 
забезпеченню радіаційної безпеки як ліцензіат, експлуатуюча організація, 
постачальник, персонал. Суспільні від носини, що складаються в процесі 
організації, створення, діяльності, ліквідації цих суб’єктів є предметом 
ядерного права, а не адміністративного і цивільного. Хоча принципи, на 
основі яких здійснюється вказані організаційні правовідносини, відповідають 
принципам адміністративного і цивільного права. В цьому проявляється 
звязок і єдність права. Саме з появою ядерного права як галузі дані 
від носини виділені з предмету регулювання адміністративного та питального 
трава. Наявність у Законі “Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку” норм, які встановлюють порядок і умови появи (створення, ліквідавд) 
ліцензіата (юридичної або фізичної особи, що має у встановленому порядку 
дозвіл органів державного регулювання з ядерної та рад іаційної безпеки на 
здійснення певного виду діяльносгі),експлуатуючої організації, постачальника 
(тобто порядок та умови організації та припинення діяльності суб’єкта 
права) свідчать, що вони є обов’язковою умовою ядерного права. Якщо 
вирішення питань, пов’язаних з організацією, реорганізацією, ліквідацією 
юридичної особи, з позиції цивільного права носить загальний характер 
безвідносно до суб’єкту прав, то для ядерного права всі відносини, що 
складаються при цьому мають свою специфіку і є предметом правового 
регулювання. Норми,які встановлюють порядок, умови появи ліцензіата. 
експлуатуючої організації, постачальника, на нашу думку, можна назвати 
організаційно-правовими ядерними відносинами. Правовідносини, що 
виникають при цьому можна розглядати передумовою виникнення інших 
ядерних правовідносин, науково-дослідних правовідносин, що виникають у 
процесі розміщення, будівництва, введення у експлуатацію і зняття з 
експлуатації яд ерних установок та об’єктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами.

Суспільні відносини, що складаються у процесі діяльності по 
розміщенню, в будівництві, введення в експлуатацію, експлуатації і зняття 
з неї ядерних установ, об’єктів, призначених для поводження з 
радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання, 
являють собою комплекс відносин як по предмету і змісту, так і по 
складу суб’єктів. Кожне з цих відносин характеризується спецефічним 
предметом, сукупністю специфічних повноважень суб’єктів, обумовлених
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особливостями виробництва, використання ядерної енергії', застосуванням 
ядерних установок або джерел іонізуючого випромінювання, забезпечення 
ядерної та радіаційної безпеки. У сукупності ці відносини становлять 
основний пред мет ядерного права.

До ядерного права відносяться також норми, що регулюють 
особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та 
об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Науковий і практичний інтерес представляє природа відносин, які 
виникають у зв’язку із здійсненням права природокористування і 
забезпечення екологічної безпеки у процесі використання ядерної енергії. 
Ці відноашинепересгактгь бути природоресурсовими, природоохоронними, 
екологічними. Але суб’єкти, які діють у сфері використання ядерної енергії, 
є одночасно суб’єктами і ядерного права.

В теоретичному і практичному від ношенні великий інтерес являють 
відносини власності у сфері використання ядерної енергії і забезпечення 
радіаційної безпеки. Не перестаючи бути цивільно-правовими, вони 
одночасно є предметом регулювання ж  ядерного, так і цивільного права.

Значний інтерес являє питання про природу договірних відносин в 
сфері використання ядерної енергіїірадіаційної безпеки (наприклад, договір 
проектування, перевезення, зберігання, страхування). Цивільно-правова 
природа даних договірних відносин безспірна, але ці відносини є також і 
предметом ядерного права.

До ядерного права відносяться норми, що регулюють поводження з 
радіоактивними відходами. Відносини, що виникають при цьому, мають 
комплексний характер. Серед них слід виділити і управлінські, і цивільно- 
правові, і фінансові, і господарські, і екологічні тощо.

В теоретичному і практичному відношенні великий інтерес 
представляють виробничо-майнові ядерні відносини, які виникають у процесі 
діяльності суб’єктів по виробництву ядерного палива, ядерних реакторів, 
атомних електростанцій, підприємств і усгановокпо збагаченню та переробці 
палива, а також сховищ відпрацьованого палива, отеціалізованих підприємств 
по поводженню з радіоактивними відходами тощо. З моменту прийняття в 
експлуатацію таких об ’єктів виникає група відносин виробничо-майнового 
характеру, ж а  вимагає правового регулювання, в тому числі і нормами 
ядерного права.

Надзвичайно висока ступінь ризику у процесі здійснення діяльності 
по використанні ядерної енергії, забезпеченню яд ерної та радіаційної безпеки 
означає, що праця в цій сфері не може бути урегульована лише 
“універсальними” нормами трудового права, а потребує більш глибокої і 
спеціалізованої законодавчої регламентації. Ось чому ні, по суті, не “чисто” 
трудові, а ядерно-правові відносини знаходять закріплення в нормативно- 
правових актах ядерного законодавства і таким чином становлять предмет 
одночасно ж  ядерного, так і трудового права.
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Науковий і практичний інтерес являють відносини, що виникають 
в сфері регулювання безпеки суден, космічних та літальних апаратів з 
ядерними установками або джерелами іонізуючого випромінювання. Ці 
відносини регулюються нормами ядерного права, що закріплюють особливі 
умови регулювання безпеки суден та інших плавзасобів з ядерними 
установками або джерелами іонізуючого випромінювання.

Отже, ядерне право - невід’ємна частина процесу розвитку науково- 
технічного прогресу, процесу розвитку знань у галузі ядерної енергії. 
Воно розвивається як самостійна галузь разом з розвитком і становленням 
суспільних відносин у галузі виробництва і використання ядерної 
енергіїї, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Визнання ядерного 
права витікає із характеристики його предмету - ядерно-правових 
відносин. Ядерне право України - це галузь права, що регулює ті 
обумовленій використанням ядерної енергії в різноманітних сферах 
діяльності суспільства відносини, а також відносини, що виникають з 
них і спрямовані на забезпечення ядерної і радіаційної безпеки.

Отже, дослідження питання про ядерне право як галузь права і 
його місце в системі права України дозволяє зробити деякі висновки. 
По-перше, система права України не є чимось усталеним; це система, 
яка постійно, динамічно розвивається, для якої характерно формування 
нових галузей права, що викликані до життя потребами правового 
регулювання в цій чи іншій сфері діяльності, тих чи інших суспільних 
відносин. Саме так в системі права України з’явилася нова галузь- 
ядерне право.

По-друге, в системі права України поряд з традиційними галузями 
права існують комплексні галузі, а не формування або утворення. Термін 
“комплексна галузь права” передбачає наявність органічного комплексу 
тісно пов’язаних відносин правового регулювання і відповідного кожному 
виду відносин методу правового регулювання. У даний час, на нашу 
думку, можна говорити не лише про окремі комплексні галузі права, а 
про цілі складові комплексні нормативно-правові системи.

Яскравим прикладом такої системи є ядерне право, яке 
притягує до себе як традиційні (профілюючі), так ї коплексні галузі і 
навіть правові інститути.
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МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЯДЕРНОМУ 
ПРАВІ УКРАЇНИ

В сфері права діють закономірності різного порядку - більш загальні і 
менш загальні, тобто ті, які властиві праву як специфічній, особливій формі 
регулювання. Більш загальні закономірності відображають особливості 
взаємозв’язків права як форми із змістом цій форми. А зміст становлять 
суспільні відносини, які регулюються правом. Одна з важливих 
закономірностей цього порядку полягає в тому, що основним критерієм 
розмежування галузі права і тим самим об’єднання цих галузей в єдине 
ціле, тобто побудови цілісної системи права, є предмет правового 
регулювання - компактні групи суспільних відносин.

Однак у сфері права діють не лише загальні закономірності, але і 
закономірності специфічні, властиві тільки праву, що витікають із 
особливостей права, як форми певних суспільних явшц. Розвиток, рух, 
функціонування самої правової форми має свої закономірності. Це - 
закономірності “другого порядку”, але все ж закономірності. Виходячи 
із процесів, що відбуваються нині в соціально-економічному, політичному, 
економічному, міжнародному житті суспільства, ці закономірності, 
мабуть, не завжди заслуговують на їх визначення як закономірностей 
“другого порядку”.

Правова форма, підкорюючись загальним діалектичним законам 
співвідношення форми і змісту, справляє вплив на зміст права, на 
відносини, що регулюються правом. При цьому такий вплив має свої 
закономірності. Закономірності ці складаються далеко не довільно. В 
кінцевомурахунку івонивизначаються особливостями суспільних відносин 
і закономірностями їх руху. Але тільки в кінцевому рахунку. Так як 
суспільні відносини (зокрема, ядерні) стають предметом правового 
регулювання, утворюють зміст ядерного права, тим самим вони уже 
трансформуються, набувають нових рис - рис урегульованих правових 
відносин і уже після цього в такій новій якості впливають на правову 
форму, так як форма є вираженням змісту, зумовленою ним.

До такого роду закономірностей правової форми, правових 
закономірностей відноситься єдність методу правового регулювання, 
обов’язкова для галузі права, підгалузі чи правовог о інституту. Ця теза 
повністю поширюється і на ядерне право як галузь.

В загальній теорії права є немало проблем, які чекають більш глибокого 
дослідження. До їх числа, на нашу думку, відноситься проблема методу 
правового регулювання суспільних відносин, не дивлячись на те, що в
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юридичній літературі було декілька робіт, спеціально присвячених методу. 
Симптоматично, однак, що лише одна робота - кандидатська дисертація 
Вітченко А.М. була написана в плані загальної теорії права2. Мабуть це 
не випадковість, так як для успішного дослідження проблеми методу 
правового регулювання в загально-теоретичному аспекті повинен бути 
накопичений достатній матеріал в галузевих юридичних науках. Але 
справа не лише в цьому. В ході дискусій про систему права, які то затухали, 
то розгорялись, було зроблено значний крок у пізнанні властивих системі 
права закономірностей, в пошуках надійних критеріїв виділення галузі 
права як головного внутрішнього підрозділу системи права. При цьому 
основні зусилля наукової думки витрачені на виявлення специфіки 
суспільних відносин, що регулюються різними галузями права. В цьому 
плані методу правового регулювання повезло значно менше. Він 
аналізувався головним чином через призму предмету. Іншими словами, 
дослід ників цікавило в першу чергу відображення в методі специфічних 
особливостей регульованих правом відносин. Такий підхід до методу в 
цілому виправданий, так як ні право, ні його категорії, до числа яких 
відноситься метод, не можуть бути зрозумілі із самих себе. Але в той же час 
метод ніколи не виступав і не виступає в якості д зеркального відобр аження 
тих суспільних відносин, які регулюються з його допомогою, Метод володіє 
відносно самостійним змістом, який не можна скидати з рахунку при виборі 
найбільш надійних і ефективних засобів нормативного впливу на суспільні 
відносини. Саме ця сторона методу досліджена в галузі значно слабкіше.

В той же час ми віддаємо собі звіт у тому, що проблема методу правового 
регулювання, враховуючи її виняткову складність, може бути вирішена не 
зусиллями окремих учених, а науковими колективами, які б включали до 
свого складу представників найрізноманітніших галузей знань. На шляху 
дослідження цієї проблеми слід віддати належне тому внеску, який був 
зроблений в її розробку такими вченими як Братусь С.Н., Іоффе О.С., 
Шаргородський М.Д., Самощенко І.С., Алексеев С.С., Явіч JI.C. та ряд 
інших.

Значення методу регулювання для відособлення галузей в правовому 
режимі в юридичній літературі відмічено давно3. Зверталася, зокрема, 
увага на те, що галузевий метод виражається перш за все в самому змісті 
галузі, в природі і спрямованості її норм і інститутів, У той же час міцно 
утвердилася думка про те, що метод не можна зводити тільки до одного 
прийому чи способу регулювання: особливості методу, властиві галузі, 
виражаю ться в багатьох гранях і елементах юридичних норм і 
правовідносин. Це і дозволяє, зокрема, говорити про те, що кожній галузі 
властивий свій структурний тип правовідносин4.

Метод визначає і виражає характер тих взаємозв’язків між учасниками 
правовідносин, що виникають при реалізації норм даної галузі, тобто 
виражають особливості правової форми, колимирозглядаємо їїв аспекті
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“правовідношення як форма реалізації норм”.
Теорія права визнає метод правового регулювання допоміжним засобом 

розмежування галузей права. Метод-це той пробний камінь, з допомогою 
якого можна перевірити, чи поєднуються в одну галузь права юридичні 
інститути, відібрані за принципом єдності методу правового регулювання5. 
На думку М. Д .Шаргородського і О.С.Іоффе, під методом регулювання 
слід розуміти специфічний спосіб, за допомогою якого держава на основі 
даної сукаупності правових норм забезпечує потрібну їй поведінку людей 
як учасників правовідносин6.

Л.С.Явіч визначав метод як сукупність юридичних засобів впливу, що 
застосовуються державою при правовому регулюванні суспільних відносин7. 
Метод правового регулювання - це правові способи і прийоми формування 
поведінки окремих людей і колективних утворень (установ, підприємств, 
організацій) і, значить, закріплення за ними прав, обов’язків по відношенню 
до держави в цілому, його власних органів і один до одного8.

Із наведених висловлювань вчених-юрисгів можна зробити висновок, 
що метод правового регулювання - прийом, засіб впливу, з допомогою 
яких встановлюються і реалізуються повноваження суб’єктів права і 
від носин, спосіб вияснення характеру відносин між ними. При визначенні 
предмету правового регулювання ми дізнаємося, які конкретні суспільні 
відносини регулюються даними нормами права, а при визначенні методу - 
яким чином ці суспільні від носини регулюються правом.

В теорії права метод правового регулювання характеризується такими 
ознаками: 1) порядком встановлення прав і юридичних обов’язків; 2) 
ступінню визначеності наданих прав і “автономності” дій цих суб’єктів;
3) характером взаємоположення сторін; 4) шляхами і засобами забезпечення 
суб’єктивних прав9.

На думку Алєесєєва С.С., методправового регулювання об’єднує чотири 
тісно пов’язаних між собою ланки: правосуб’єктність, що виражає загальне 
юридичне положення сторін; юридичні факти; зміст правовідносин; 
юридичні санкції10.

Неможливо здійснити типологію суспільних відносин, керуючись, 
наприклад, методом правового регулювання, який не відображає 
специфіки пред мету або поширюється законодавцем на відносини, що явно 
тяжіють до іншого методу. Як справедливо відзначав С.Н.Братусь, 
застосування методу, не властивого сутності, природі суспільних відносин, 
не приводить до бажаного результату11. Але, на нашу думку, таке 
твердження слушне, коли мова йде про розмежування між первинними 
галузями. Проведення детального розмежування між галузями або 
інститутами, що походять від однієї первинної, основної галузі права і, 
відповідно, опираються на один принциповий метод, - заняття нерідко 
схоластичне. Воно має певне значення лише при систематизації 
законодавства і розмежуванні учбових курсів. Але зовсім інша справа, 
коли мова йде про галузі, інститути, норми, породжені різними первинними 
галузями. Тут чітке розмежування має принципове значення, так як справа 
стосується сутнісно різних методів правового регулювання (наприклад, 
адміністративно-правового і цивільно-правового). Це зауваження має
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безпосереднє відношення до метода ядерного права як комплексної галузі.
Групи суспільних відносин, що складають предмет ядерного права, 

представляють собою особливу правову класифікацію суспільних 
відносин, таку класифікацію, яка виражає їх глибинні соціально- 
економічні, політичні, екологічні та інші особливості - момент вимоги 
юридичної своєрідності режиму регулювання.

Беручи до уваги активну службову роль методу як у підвищенні 
ефективності правового регулювання, так і в процесі пізнання 
закономірностей, властивих праву в цілому і його окремим галузям, з 
однієї сторони, і, враховуючи, що наша наука далеко ще не в повній мірі 
оволоділа категорією “метод” - з другої, спробуємо дослідити метод 
правового регулювання ядерних відносин.

Основна функція ядерного права як галузі в правовій системі України 
полягає в тому, щоб стосовно до якісно особливого виду суспільних 
відносин, суспільної діяльності в сфері використання ядерної енергії і 
забезпечення радіаційної безпеки, забезпечити певний юридичний режим 
правового регулювання.

Юридичний режим регулювання в ядерному праві - це особлива система 
правового впливу, що полягає головним чином у специфіці прийомів, 
методу регулювання, а також в його механізмі. Вказана специфіка 
настільки суттєва, що складається саме режим регулювання, особлива 
його атмосфера - такий порядок, який пронизаний єдиними принципами і 
який відображається на всіх його елемент ах: і на галузевих нормах, і на 
статусі суб’єктів, і на конкретних правовідносинах (юридичних фактах, 
юридичних санкціях та інше).

Висвітлення юридичної специфіки ядерного права через властивий йому 
юридичний режим і, перш за все, через методи регулювання дозволяє 
розкрити соціальну цінність цієї галузі. Якщо соціальна цінність права в 
цілому криється в його властивостях (нормативності, формальній 
визначеності та інше), в його соціально-політичному і правовому змісті, 
то соціальна цінність ядерного права, як галузі, з юридичної сторони 
втілена в сумі способів, прийомів, принципів регулювання, що 
характеризують головні особливості галузевого режиму, багатство його 
юридичного інструментарію.

“Величина” соціальної цінності ядерного права залежить від того, який 
рівень досконалості прийомів і способів регулювання даного юридичного 
режиму, які резерви регулювання в цьому режимі закладені. Для ядерного 
права характерний такий повний “набір” взаємодіючих між собою 
загальних, функціональних, предметних регулятивних і охоронних 
інститутів і їх об’єднань, який забезпечує всі сторони і елементи даного 
юридичного режиму. Ядерне право, як галузь, здатне в правовій системі 
України виконувати свої функції по забезпеченню правового режиму, 
оскільки в його складі є весь нормативний інструментарій - від загальних 
до особливих норм і до охоронних приписів. Те, що може бути названо 
юридичним режимом, представляє собою цілісний, багатогранний 
юридичний порядок, який передбачає і введення загальних принципів 
регулювання, і регламентацію всіх сторін даних відносин, даного виду
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діяльності, і вказівку на зміст правосуб’єктності, і встановлення 
необхід них державно-забезпечувальних заходів, і наявність приписів, які 
покликані визначити дію норм в часі, вирішувати колізійні питання і т.п.

Таким чином, в побудові ядерного права, як галузі, в зв’язках і в 
співвідношенні елементів, які його утворюють міститься закон зв’язку - 
стійкий спосіб їх з 'єднання. Для ядерного права він є більш менш типовим 
(загальні інститути - предметні регулятивні - функціональні - предметні 
охоронні). Таке положення забезпечується методом правового регулювання.

Питання про метод правового регулювання суспільних від носин у сфері 
використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки 
до цього часу не піддавалися дослідженню. Визнаючи єдність методу 
правового регулювання обов’язковою ознакою галузі права, ми не 
наполягаємо на тому, що для різних галузей права завжди обов’язкові 
різні, не подібні між собою методи правового регулювання.

Іншими словами, на нашу думку, є підстави стверджувати, що, 
наприклад, в ад міністративному праві взаємозв’язок суб’єктів має певний 
характер, який не можна довільно змінити, Але це не означає, що в 
фінансовому праві, в земельному, екологічному, в тому числі і в ядерному 
праві і т.п. характер взаємозв’язків між суб’єктами обов’язково повинен 
відрізнятися від того, що маємісцев адміністративному праві12.

Що стосується методу правового регулювання ядерних відносин, то 
він має значення для правотворчості і правозастосування, але, на нашу 
думку, не може служити ні підставою, ні додатковим критерієм 
розмежування цієї галузі права. Пояснити це можна, по-перше, тим, що 
метод сам визначається предметом правового регулювання. По-друге, 
галузей права нараховується півтора десятка, а методів, як правило два 
(автономії і гетерономії), тобто один і той же метод повинен 
застосовуватися і діяти в ряді галузей, що не дає можливості їх 
розмежовувати за цим критерієм.

Для ядерного права України характерне поєднання двох найпростіших 
способів регулювання: а) адміністративно-правового з його імперативними 
нормамиі б) цивільно-правового, який характеризується особливостями, 
властивими для відносин у сфері використання ядерної енергії, 
забезпечення ядерної та радіоаційної безпеки.

Метод регулювання ядерних відносин складається із елементів як способу, 
при якому сторонам надана певна ініціатива (але дуже обмежена), так і 
способу, при якому держава прямо і безпосередньо нормує поведінку 
учасників ядерних правовідносин. А це і є не що інше, як поєднання методу 
влади і підпоряд кування, який специфічний для адміністративного права, з 
методом рівноправності, властивого цивільному праву. Хоча слід 
підкреслити, що в ядерному праві перевага над ається, і щлком обгрунтовано, 
адміністративно-правовим методам шляхом встановлення заборон, 
ліцензувань, нормування, сгацдартування, узгоджень, дозволів тощо.

Але виникає запитання: чи можна за таких обставин стверджувати, що 
ядерне право має “свій” метод регулювання суспільних відносин? Про 
наявність якогось специфічного методу регулю вання ядерних 
правовідносин, на нашу думку, говорити не доводиться.
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Однак нас зараз цікавить інше: чим зумовлене поєднання в ядерному 
праві цивільно- і адміністративно-правового методів регулювання 
суспільних відносин? На нашу думку, це зумовлено поєднанням у самому 
ядерному відношенні організаційного і майнового та немайнового, але 
пов’язаного з майново-вартісним (наприклад, здоров’я людини) елементів. 
Отже, застосування в ядерному праві методів правового регулювання, 
властивих адміністративному і цивільному праву, зумовлене тим, що само 
ядерне відношення складається із якісно різнорідних елементів: майнового, 
немайнового, пов’язаного з майновим і організаційного. Таким чином, 
можна констатувати поєднання в методі правового регулювання ядерних 
відносин елементів юридичної рівності, з однієї сторони, влади і 
підпорядкування, з другої, що не перешкоджає, на нашу думку, визнанню 
цього методу єдиним.

Правильно було б трактувати метод як особливості взаємозв’язків 
суб’єктів у правовідношенні (що роблять і С.Н.Братусь, і С.С.Алєксєєв, і 
інші), алне не зводити ці особливості до фактів, із яких виникає 
правовідношення (за договором чи адміністративним актом). Розуміючи 
правовідношення як форму реалізації правових норм, необхідно шукати 
його особливості в змісті прав і обов’язків суб’єктів тих чи інших 
правовідносин.

Правоздатність суб’єктів ядерного права різна. Ця теза потребує 
уточнення. По-перше, в ядерному праві слід розрізняти правоздатність 
фізичних і юридичних осіб: правоздатність фізичних і юридичних осіб 
носить одночасно як загальний, так і спеціальний характер. По-друге, у 
відносинах, що регулюються ядерним правом, заздалегідь відомо, в якій 
якості буде виступати фізична, а в якій юридична особа. По-третє, в 
ядерному праві у більшій частині відносин учасниками можуть бути тільки 
юридичні особи і лише в невеликій частині - громадяни або їх об’єднання.

Для виникнення ядерного правовідношення необхідна не лише 
правоздатність (правосуб’єктність) його учасників, але і норма права. 
Сама реалізація норм ядерного права веде до виникнення ядерних 
правовідносин. Норма права надає здатності фізичних і юридичних осіб 
вступатив ядерні відносини якість правосуб’єктності. Крім того, не слід 
забувати і про таку передумову виникнення ядерного правовідношення, 
як юридичний факт, який, до речі сказати, також передбачається правовою 
нормою. В ядерному праві в якості юридичних фактів можуть виступати 
не лише дії, а також події і, навіть, певний стан. Наприклад, аварія на 
АЕС, як подія, може викликати цілий ряд правових наслідків. Але 
одночасно викликаний такою подією певний стан радіоактивного 
забруднення навколишнього середовища, передбачений нормами ядерного 
права, викличе до життя своєрід ну групу суспільних віносин (наприклад, 
віносин по вішкодуванню шкоди, завданої об’єктам природного 
середовища, здоров’ю та майну громадян).

З розвитком і ускладненням суспільного життя, появою нових галузей 
виробництва ^культури  неминуче буде відбуватися подальш а 
диференціація і інтеграція права, Можливо, з ’являться нові методи 
правового регулювання, що створить передумови для виділення нових
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основних галузей права. Але поки існує об’єктивна необхідність у праві, 
зберігають і своє значення відмінності між групами галузей, що базуються 
на різних методах впливу на поведінку людей, суспільні відносини. На 
нашу думку, оскільки ядерне право є комплексною галуззю права і 
характеризується певними юридичними особливостями, що виражаються 
уже не в специфічному методі чи механізмі регулювання (як в основних 
галузях), а в наявності деяких власних принципів, загальних положень, 
нерідко окремих специфічних прийомів пр авового регулювання.
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СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА СИСТЕМА 
ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ 

ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ И

Одна з головних особливостей розвитку правової ситеми України на 
сучасному етапі полягає в тому, що об’єктивно сформувалась та  визріла 
проблема не стільки дальшого нарощування кількісної сторони масиву 
нормативних актів, скільки ісготнього поліпшення якісних характеристик 
чинного законодавчого арсеналу, покращення якісних параметрів взаємодії 
чисельних узаконень. Інакше кажучи, з усією гостротою постала проблема 
наукового обгрунтування принципів, форм та методів систематизації 
багатющого нормативного матеріалу. Особливо актуальною вона є, як на 
нашу думку, в сфері фінансового права та фінансового законодавства.

Для розв’язання цієї проблеми юридичною наукою вже дещо зроблено1 
та продовжуються активні пошуки2. Одаак досягнуті в цьому результати поки 
що не створили тієї критичної маси знань, з яких з усією очевид ністю та 
переконливістю можна було б вивести нові, завершені сучасні концепції 
про систему фінансового права та систему фінансового законодавства. 
Причиною цьому є і деякі традиційні “дефектні” підходи до проблеми 
співвідношення системи права та системи законодавства в цілому, на що 
справедливо вказував ще в середені сімдесятих років О .А.Красавчиков3. 
Зумовлена ними інерція і нині перешкоджає постановці та з’ясуванню 
цілого ряду нових питань проблеми, ускладнює шляхи наукового пошуку і 
в кінцевому рахунку істотньо знижує практичну ефективність наукових 
пропозицій, адресованих норматворчим органам держави. Свідомо 
абстрагуючись від практичних сторін цієї проблеми, ми в даній статті 
зупинимось лише на деяких її теоретичних аспектах.

Передусім зазначимо, що в українській правовій науці, яка виростає з 
радянської правової науки та успадкувала в силу цього багато її сильних і 
слабких сторін, на нашу думку, ще не утвердилось як домінуюче наукове 
тлумачення система права, хоча спроб досягти цього було багато4. Не 
кращою є ця ситуація і в правовій науці інших посгсоціалістичнихкраїн5. 
Також відсутні чіткі наукові визначення поняття системи законодавства6. 
Внаслідок цього система права та система законодавства нерідко 
ототожнюється, трактується досить вільно7. Особливо часто невірно 
тлумачиться система законодавства, яка по суті ототожнюється із 
систематикою текстів нормативних актів8. Деяким дослідникам видасться, 
що в залежності від того, де і як розміщений текст тієї чи іншої правової
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норми, вже змінюється якщо не система права, то, у всякому р азі, система 
законодавства9.

Ситуація, що склалась в юридичній науці до проблемі співвідношення 
системи фінансового права і системи фінансового законодавства зокрема та 
співвідношення системи права і системи законодавства в цілому, 
зумовлена ще й тим, що вченими - юристами рідко коли проводиться межа 
між першим та другим і ще рідше практично з’ясовується питання про 
об’єктивно існуючий предметний та функціональний взаємозв’язок 
правових норм та інститутів. Тому і виходить, що як тільки дослідник 
виявить та виділить у чистому виді ту або іншу форму їх зв’язку, той або 
інший момент взаємодії правових норм чи інститутів різних галузей 
права, як тут же оголошує про відкриття “нової” галузі права чи нової 
галузі законодавства. Керуючись, як правило, при цьому тільки тим 
критерієм, що коли це зв’язок непредметний, а лише функціональний, 
тобто має місце взаємодія різногалузевих норм, то вчений має справу не 
з елементами системи права, а з елементами системи законодавства.

Яскравим прикладом цього на сучасному етапі розвитку юридичної науки 
може бути позиція доктора юридичних наук Г.А.Тосуняна. В 
Пояснювальній записці до розробленого та опублікованого ним “Проекту 
програми учбового курсу “Основи банківського права Російської Федерації” 
для юридичних та економічнихвузів”10 ГАЛосунян відзначає, що “сукупність 
юридичних норм, якими регулюється створення і діяльність кредитних 
організацій, в першу чергу банків, а такожтихнорм, що регламентують 
банківські операції, не виступає ні галуззю, ні ггідгалуззю права, оскільки 
вона не відповідаєкритеріям галузі права, прийнятим в нашій юридичній 
науці. В неї відсутні специфічні, тільки їй притаманні предмет і метод 
правового регулюваня”11. Тому її, дану сукупність юридичних норм, автор 
розглядає лише як “комплексну галузь законодавства” и.

Інший відомий фахівець з цих питань, доктор юридичних наук, професор 
М.І.Піскотін, виступаючи в обговоренні цього проекту програми, називає 
такий висновок Г.А.Тосуняна “непомірною обережністю”13 і пропонує 
розглядати банківське право “в якості самостійної комплексної галузі 
права”14, зазначаючи навздогін, щоб лише не забути при цьому її “родовід”, 
її місце в загальній системі права. “Розрізнення в даному випадку галузі 
законодавства і галузі права,-резюмує хід своїх міркувань М.І.Піскотін, - 
видається штучним. Воно може лише затемнити суть справи”15.

В Україні представником под ібного підходу до розуміння понять 
“галузь права” і “галузь законодавства” та їх співвідношення між собою є
В.Б.Колесник. “Кажучи про систему права, - зазначає він в одній із своїх 
нових статей, - правильно було б представляти п як ієрархію різних за обсягом 
структур, в якій будь-який елемент одержуєможливість реалізувати свої нові 
сторони і властивості не тільки через механізм тієї структури, в якій він є 
елементом, але одночасно і через механізм всіх інших структур ієрархії,
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оскільки економічна потреба, формуючи сукупності норм права в певні 
структури галузей права, в той же час сприяє їх органічному проникненню 
однієї в іншу і створенню в місцях цього “синтезу” структур іншого рівня. 
Ці структури об’єднують у собі за тією чи іншою предметною, тематичною 
або цільовою ознакою юрид ично різнорідні правові норми, створюючи тим 
самим комплексні галузі права”.

“Юридичні норми, що входять у комплексні утворення, - продовжує
В.Б.Колесник, - залишаються за своїми висхідними моментами в головній 
структурі, в основних галузях і на них поширюються загальні положення 
відповідних галузей. У вторинну структуру вони входять, весь час 
залишаючись нормами цивільного, кримінального, адміністративного, 
трудового і т.д. права. 1 все ж це особлива юридична цілісність. Норми 
комплексного утворення за іншим предметом і за іншими, хай неголовними, 
юрид ичними особливостями вторинно, нічуть не порушуючи архітектоніки 
основних галузей і не виключаючи із їх складу ні єдиної норми, об’єднуються 
в особливу спільність. Юридичні особливості даної спільності, виражені 
в особливих принципах, загальних положеннях, окремих специфічних 
прийомахрегулювання, що свідчить про існування спеціального, хоча й 
не видового, юридичного режиму”16.

Резюмуючи хід своїх попередніх міркувань, В.Б.Колесник 
підкреслює: “Специфічні принципи, загальні положення, прийоми 
регулювання, встановлені в результаті комплексної кодифікації, мають 
значення своєрідного силового поля, яке не тільки об’єднує юридично 
різнорідний матеріал у певну цілісність, алейнадаєйому хоча йвторинний, 
але специфічний галузевий відтінок, особливе забарвлення. І в кінцевому 
підсумку виявляється, що хоч норми комплексної галузі чи інституту можна 
і потрібно “розподіляти” за основними галузями,' але “замкнути” їх тільки 
в рамках основних галузей неможливо.

Такою окремою, комплексною галуззю трава, що регулюєсусупільні 
відносини в процесі організації банківської системи і в процесі здійснення 
банківських операцій, і є банківськепправо”17.

Але погодьтеся, що зроблений автором висновок зовсім невипливає 
з усього попереднього ходу його міркувань. Він штучний, не обгрунтований. 
Ад же ж хто може поставити знак рівності між “вторинним” “специфічним 
галузевим відтінком”, “особливим забарвленням” правових норм і 
“окремою... галуззю права”? Не вдалося В.Б.Колеснику хоча б задовільно 
обгрунтувати свій основний висновок і в подальшому викладі статті. 
Основною хибою позиції даного автора, як і всіх інших прихильників 
концепції “комплексних” галузей права є, свідома підміна понять “галузь 
права”, “галузь законодавства”, та класичних наукових критеріїв виділення 
галузі права і галузі законодавства штучними, внутрішньо суперечливими 
суб'єктивістськими конструкціями на цю тему.

Зіткнення таких, йому подібних та багатьох інших підходів до
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розуміння проблеми співвідношення системи права і системи 
законодавства мають місце в науці фінансового права раз за разом. А 
періодично, приблизно через кожні 15-20 років, в правовій науці в цілому 
спалахують та розгоряються з цих питань гострі дискусії. Найбільш плідна 
з довоєнних дискусій про систему права та систему законодавства 
відбулась на рубежі 30-40-х років. Одним з найістотніших її наслідків 
стало остаточне оформлення як окремої галузі фінансового права, 
обгрунтування першої, ще з істотними внутрішніми пробілами, системи 
фінансового права.

З цього приводу основоположник радянського фінансового права 
Ю.А.Ровінський писав: “Фінансове право СРСР, як сукупність юридичних 
норм регулювання відносин в галузі державних фінансів, є самостійною 
галуззю права, що покликана регулювати д іяльність соціалістичної держави 
в сфері планової акумуляції' і планового розподілу державних грошових 
засобів з метою забезпечення будівництва комуністичного суспільства”18. 
“Внутрішню систему” “фінансового права СРСР” ЮА.Ровінський ділив 
на слідуючи основні структурні елементи:

1. Норми права, якими визначались принципи та організація єдиної 
фінансової системи країни. В цю групу включались норми, що 
встановлювалипринципиі організацію бюджетноїсистеми СРСР, податкової 
системи, державного кредиту і державної ощадної справи, державного 
страхування, банківськоїта грошової системи СРСР.

Джерелами цієї групи норм були КонстшуціяСРСРіконстиіуціїсоюзних 
республік; відповідні фінансові закони держави; положення про роботу 
окремих фінансових інститутів, затверджені в чинному порядку; інструкції 
фінансових органів, розроблені та введені в дію у відповідності з цими 
законами і положеннями.

2. Норми бюджетно-правового регулювання, що складали бюджеінеправо 
СРСР. В цю групу входили:

а) бюджетно-правові норми, що встановлювали обсяг єд иного державного 
бюджету і регулювали порядок одержання та розходування бюджетних 
коштів, розподілу доходів та розходів всередині бюджетної системи між 
різними рівнями бюджету - союзним, республіканським, місцевим;

б) бюджетно-правові норми, якими регулювався порядок складання, 
розгляду, затверд ження та виконання єд иного державного бюджету СРСР та 
його видів, порядок складання і затвердження звітності про виконання 
бюджетів і порядок контролю за виконанням бюджетів.

Джерелами для цієї групи норм служили Конституція СРСР та конституції 
союзних республік; закон про єдиний державний бюджет СРСР, який 
Щорічно готувався та затверджувавсь; закони, які регулювали бюджетні 
права органів державної влади з верху до низу; положення та інструкції, що 
регулювали бюджетний процес та визначали контрольні функції в галузі 
бюджету.
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3. Правові норми, що визначали податкову систему СРСР і регулювали 
відносини між фінансовими органами і підприємствами та організаціями 
народного господарства. Сюди включались норми:

а) якими визначалась податкова система СРСР;
б) що регулювали порядок розрахунку та стягненя податків 

і зборів з насеяеня;
в) які регулювали порядок розрахунку податків та зборів з підприємств 

та організацій народ ного господарства;
г) що визначали порядок фінансування народного господарства, 

управління та оборони країни.
Джерелами для цій групи норм були: Конституція СРСР; податкове 

законодавство СРСР та союзних республік; законодавство, що регулювало 
фінансування соціалістичного господарства; відповідні положення та 
інструкції фінансових органів такредитнихзакладів.

4. Норми, які встановлювали правові основи короткострокового 
кредитування, розрахунків і грошового обігу СРСР. В що групу включались 
норми, які:

а) регулювали процес складання, затвердження та виконання кредитних 
планів Держбанку СРСР;

б) встановлювали контрольні та регулюючі функції Держбанку країни як 
органу державної влади в сфері короткострокового кредитування і 
розрахунків;

в) регулювали касове виконання держбюджету СРСР;
г) встановлювали порядок і відповідальність Держбанку в справі 

регулювання грошового обігу СРСР;
д) регулювали валютні операції на території СРСР.
Джерелом д ля цій групи норм були: Консішуція СРСР; Статут Держбанку 

СРСР; валютне законодавство СРСР; положення та інструкції Держбанку в 
галузікредагуваннярозрахунків іпорядкурегулювання грошового обігу.

5. Норми, які встановлювали правові основи державного страхування, 
державного кредиту і ощадної справи в СРСР. В цю групу норм включались 
ті, які регулювали:

а) відносини між Держстрахом, з одного боку, та Наркомфіномі 
Держбанком, з іншого, що виникали на основі діяльності Держстраху як 
державного фінансового інституту по акумуляції коштів для потреб 
фінансування народного господарства;

б) порядок випуску, розміщення і погашення державних позик;
в) відносини між фінансовими органами, з одного боку, і державними 

органами, установами, кооперативними організаціями, з іншого боку, з 
приводу акумудяції частини їх заощаджень у формі державної позики;

г) відноейни між ощадкасами, з одного боку, і Наркомфіном та 
Держбанком, з іншого, які встановлювали порядок розміщення та зберігання 
коштів ощадних кас.
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Джерелом для цієї групи норм були: Конституція СРСР; законодавство, 
що регулювало діяльність Держсоцстраху, випуск, розміщення і погашення 
державних позик, а також д іяльність ощаднихкас; від повідні положення та 
інструкції, що встановлювали взаємовідносини всередині фінансової системи 
між перерахованими вище фінансовими інститутами.

6. Норми, які встановлювали систему і порядок здійснення фінансового 
контролю держави. Сюди відносились норми, які визначали:

а) систему фінансового контролю держави;
б) права та обов’язки органів державної влади і управління по 

здійсненню систематичного фінансового контролю.
Джерелами для цієї групи норм служили: Конституція СРСР; 

законодавство держави з питань фінансового контролю; положення та 
інструкції по фінансовому контролю19.

Як бачимо, поділу системи фінансового права на в загальну та особливу 
частину ще не було зроблено. Також тоді ще не завершились плід но д искусії 
щодо проблеми про систему фінансового законодавства країни20.

Приблизно в той же час сформувалася й інша концепція системи права 
- концепція системи права як системи принципів і навчальних дисциплін. 
Вона стала класичним проявом досить поширених в той час (і нині також) 
суб’єктивістських уявлень щодо суті системи права. Це видно хочаб этого, 
що загальноприйнятим вважалось тоді положення про можливість 
“побудовиі перекроювання” системи права в залежності відпотреб. Відомий 
тодішній теоретик і практик права АЛ.Вишинський дещо пізніше з цього 
приводу писав: “Побудувати систему права - це значить, по-перше, 
систематизувати ті принципи, на які спирається радянське право; по-друїе, 
класифікувати радянські юрид ичні д исципліни і, по-третє, дати вичерпний 
опис та визначення тих завдань, які стоять перед кожною з цих дисциплін, 
зокрема та перед усією наукою радянського права в цілому і тих метод ів, 
з допомогою яких ці завдання можуть бути розв’язані”21.

З цього приводу можна сказати лише одне, а саме: “принципи права”, 
“радянські юридичні дисципліни” і тому подібне, про що говорив
A.Я.Вишинський, лише відображають суіь та форму права, потреби його 
розвитку. Але нічуть не більше. Вони самі не є ні правом, ні його системою. 
Атому щоб ми з цими відображеннями не робили, об’єктивно існуючі самі 
по собі право та його система залишаються при цьому незмінними.

В 50-60-і роки радянська правова наука подолала чимало з хибних 
уявлень про сутність системи права і системи законодавства. Саме в цей час 
склалась концепція, що розглядала систему права як об’єктивну данність, 
як суспільну реальність. Яскравим її проявом в галузі фінансового права 
стали подальші теоретичні розробки Ю.А.Ровінського22, Р.О.Халфіної23,
B.Н.Іванова24, деяких інших дослідників25.

Особливо велике значення для подальшої розробки системи радянського 
фінансового права мало висунення та обгрунтування в 1952 р. Р.О.Халфіною
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пропозиції про необхідність виділення загальної та особливої частини при 
систематизації норм цієї галузі права. Така и пропозиція була підтримана 
та розвинута іншими дослідниками і дозволила науці фінансового права 
набути по суті сучасного її виду. Внаслідок цього стало можливим підняти 
на якісно вищий рівень як дослідження загальних проблем теорії фінансового 
права, так і розробку питань, пов’язаних з розвитком та вдосконаленням 
окремих правових інститутів на підставі врахування потреб суспільної 
практики. Інакше кажучи, виділення загальної та особливої частин у 
фінансовому праві сприяло істотньому поліпшенню пізнання цієї галузі права 
в цілому, полегшило користування відповідним законодавством, сприяло 
розв’язанню проблеми кодифікації фінансового законодавства.

Звичайно, фінансове право після цього ще не набуло класичних ознак 
викінченої наукової теорії. В трактуванні різних дослідників його зміст 
та особливості продовжували відображатись ще далеко не ідентично. 
Наприклад, уже згадувана нами Р.О.Халфіна виділяла в системі фінансового 
права такі інститути, як бюджетне право, податки і збори, мито, доходи з 
державного майна, організація кредиту, грошова система, фінансування 
народного господарства, культури, управління і оборони.

Ю.А.Ровінський відносив до інститутів фінансового права бюджетне 
право, обов’язкові платежі дфжавних під приємств, організацій, податкове 
право, державні позики і ощадну справу, державне страхування, державні 
видатки, кредитно-грошову систему26.

Значний різнобій у підходах до тлумачення суті та структури системи 
фінансового права має місце і в наші дні27. Це зумовлено сукупністю 
факторів. Очевидно, найбільшу роль серед них від іграє те, що концепція, 
яка розг лядала систему права як об’єктивну реальність, не одержала в свій 
час достатнього і послідовного розвитку в ' працях інших юристів- 
фінансистів, в дослідженнях представників інших галузевих наук 
правознавства. Більше того, деякі положення цієї концепції стали 
тлумачитись спрощенно і навіть перекручуватись, підмінятись по суті 
іншими.

За цих умов стара концепція системи права як системи навчальних 
дисциплін, яка сповідує довільну побудову системи права, і по наш день 
зберегла свої позиції. Під її впливом з’являються раз за разом спроби 
довільно “перебудувати” систему права, вносяться навіть “принципи” такої 
“перебудови”, формулюються критерії “достатності підстав для формування 
нових галузей права на основі другого, третього і т.д. поділу”. Серед 
останніх, тобто “достатніх критеріїв” такого поділу, називаються “специфіка 
предмету, наявність певної єдності в даному комплексі суспільних відносин, 
його суспільне значення та обсягвідповідного нормативного матеріалу”28. 
Як видно з перерахованого, вказані критерії настільки ж не конкретні, 
Наскільки і не об’єктивні.
; Заради справедливості відзначимо, що на практиці таке “будівництво”
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та “перебудова” різного роду галузей права в рамках цієї концепції не 
одержало більш або менш помітного розвитку. Однак цей “пробіл”, якщо 
його так можна назвати, був сповна компенсований в рамках іншої хибної 
концепції - концепції основних і комплексних галузей права. Першим 
висунув ідею про існування основних і комплексних галузей права
В.К.Райхерв 1947 р29. Однак протягом тривалого часу вона залишалась не 
затребуваною. Лише в 1957 р. ідея основних та комплексних галузей права 
була підтримана Ю .К.Толстим, а в 1961 р. - О.С.Іоффе та 
М.Д.Шаргородським. Проте вони, на відміну від В.К.Райхера, не 
визнавали комплексні галузі складовими частинами системи права, а 
розглядалиїхлишеякпродуктсисгематизаціїправовихнорм, яка, на їх 
думку, може здійснюватись з будь-якою метою30.

Це не завадило, проте, ряду дослідників віднести до числа гак званих 
комплекснихгалузейправаіфінансовеправо31,якедотого вже встигло 
навіть набути певних трад ицій як основна галузь права. Однак такий підхід 
в науці фінансового права не став домінуючим32, хоча й не знятий остаточно 
по наш час33. Нині, ж  підкреслювалось вище, більш поширеним став підхід 
відщеплювати від фінансового права під видом створення нових 
комплексних галузей права окремі фінансово-правові інститути34. 
Принагідно зазначимо, що найбільше “потерпає” від останнього галузь 
цивільного права, в якому фактично залишені не зачепленими таким 
чином лише декілька традиційних цивілістичних інститутів - делікти, 
спадкування та зберігання. Тільки в них ще не вдалося відшукати 
властивостей “комплексності” та інших істотних моментів, необхідних для 
конструювання “комплексних” галузей права.

Наскільки ж обгрунтовані висунуті прибічниками даної точки зору 
умозаключения? Щоб аргументовано та неупереджено відповісти на це 
питання, краще всього повернутися до витоків концепції основних і 
комплексних галузей права. Тим більше, що і представниками фінансово- 
правової науки, як й інших галузей права, вона була запозичена з єдиного 
джерела. Найбільш чітко і обгрунтовано теорія основних і комплексних 
галузей права вию іадена в працях Ю.К.Толстого, вченого-цивілісга. Він вивів 
наступні відмінності між основними і комплексними галузями права:

1. На його думку, кожна основна (самостійна) галузь права наділена 
предмегною єдністю, тоді як комплексна галузь права такої єдності 
позбавлена, оскільки регулює різнорідні відносини.

2. До складу основних галузей права не можуть входити норми інших 
галу зей. Комплексні ж галузі, навпаки, складаються з норм різних галузей 
права і чисто своїх норм не мають.

3. Кожній основній галузі права іманентно властивий свій специфічний 
метод регулювання, в той час як кожна комплексна галузь використовує 
одночасно декілька методів правового регулювання, запозичених з основних 
галузей.
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4. Основні галузі займають об’єктивно визначене місце в системі права. 
Комплексні ж галузі, навпаки, ніякого власного місця в системі права не 
мають. Для них відводиться лише умовне місце при систематиці права в 
залежності від мети систематизації35.

Тут будь-якому неупередженому досліднику відразу ж кидається в очі 
некоректне вживання термінології, а по суті її підміна, що веде до ще 
більшого ускладнення апріорно складних понять. В кінцевому' рахунку це 
фактично замінює науковий аналіз системи права і системи законодавства 
довільними побудовами. Адже ж навряд чи хто погодиться, що проста 
додача прикметника “комплексна” може змінювати сутність галузі права. 
Цим самим вульгаризується і саме поняття галузі права, оскільки воно 
внаслідок побічних маніпуляцій набирає якогось невизначеного, двоякого 
характеру. Виходить, ніби то комплексне, сформоване на підставі 
суб’єктивних уявлень, зібрання текстів правових норм відразу ж стає якщо 
й не основною, то хоча б комплексною галуззю права.

Дана концепція межує з іще довільнішою у своєму ставленні до 
об’єктивної дійсності концепцію системи права як системи інформації. Її 
поява зумовлена кількома факторами. Перш за все, очевидно, тим, що 
система права за своєю зовнішньою формою д ійсно моженагадувати систему 
внутрішньо впорядкованої інформації. По-друге, неістинністю багатьох 
тлумачень про власне систему права. По-трете, очевидно, не менш ісготня 
роль у цьому належить проникненню в юридичну науку понять, положень 
та принципів теорії систем. Деякі вчені навіть вважають теорію систем, в 
т.ч. і системно-структурний підхід, чи не єдиною теорією, здатною 
вивільнити юрид ичну науку від пр облем, що нагромад ились в ній за багато 
років, в тому числі придатною для елементарного розв’язання проблеми 
системи права36.

В чисто теоретичній площині останнє твердження особливих заперечень 
не викликає. Дійсно, досягнення та відкриття в галу зі одних наук нерідко 
дозволяли по-новому подивились на “старі” проблеми інших наук, а інколи 
навіть розв’язати їх. Щоб не теоретизувати чисто абстрактно, звернемось, 
наприклад, до того, як розуміє та тлумачить цю теорію стосовно права один 
з її прихильників Д.Р.Джалілов. “Можна назвати найбільш характерні ознаки, 
- пише він, - які доцільно було б відобразити у визначенні поняття системи 
права, а саме: цілісну множину елементів, які розглядаються як відносно 
(залежно від мети аналізу) в подальшому неподільні одиниці; 
системоутворюючі, системонабугі і системонейтральні відносини і зв’язки 
між цими елементами; взаємодія з середовищем, в результаті чого 
складаються і проявляються її властивості, включеність цієї системи в якості 
елемента в систему більш високого порядку; певна впорядкованість, будова 
(структура) дйної системи”37.
* Наведені міркування не що інше як так зване кібернетичне тлумачення 
системи прайа, коли остання конструюється довільно, залежно від мети
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аналізу. Автор мимоволі змішує, підмінаяє систему права системою 
інформації про право. Для підтвердження нашої оцінки наведемо ще од не 
висловлювання Д.Р.Джалілова. “Структура права, - відзначає він, - дуже 
складна і має різнохарактерні елементні багатотипні зв’язки. Зокрема, в 
неї входять як ідеальні (семантичні), так і матеріальні (семіотичні) елементи. 
Зміст (смисл) права організований у вигляд і системи, яка за своєю природою 
є ідеальною (семантичною). Ця ідеальна система закріплена (виражена) в 
іншій системі, матеріальній (семіотичній) за своєю природою і об’єднуючою 
нормативні акти.

Названі дві системи, їх органічний зв’язок та взаємозумовленість 
утворюють систему більш високого порядку, яка може іменуватись системою 
права”38.

Якщо перекласти на звичну нашу мову ряд вживаних вище термінів 
теорії інформації', керуючись при цьому випробуваним часом офіційним 
словником - довідником одного з послідовників теорії інформації КЛеррі39, 
то вийде, що запропонована вище система права являє собою не що інше, 
як впорядковану множину знаків, під якими розуміються засоби впливу 
одного суб’єкта на поведдасу або стан іншого в комунікативній системі. При 
цьому від істинної сутності права як об’єктивної спільності норм нічого не 
залишається. Наявні знаки, семіотика, семантика, інформація, комутація, 
але власне права, як і його системи, немає.

Що ж тоді все-таки є  в дійсності системою фінансового права, а що - 
системою фінансового законодавства? В нашому правознавстві фактично 
загальновизнаним стало положення про те, що фінансове право - це 
сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі мобілізації, 
розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів 
з метою забезпечення виконання завд ань і функцій держави. Звідси очевидно, 
що ключовим елементом в системі фінансового права виступає не що 
інше, як фінансово-правова норма. Однорідні сукупності цих норм 
утворюють фінансово-правові інститути, які, взаємодіючи між собою, 
складають в кінцевому рахунку галузь права. Таким чином, система 
фінансового права є за своєю сутпо об’єктивним сугшстним взаємозв’язком 
фінансово-правових норм.

Також загальноприйнято у нашому правознавстві, що законодавство- 
це вся сукупність нормативних форм права, тобто нормативних актів, якими 
встановлюються, змінюються чи відміняються окремі правові норми. 
Значить, і система законодавства є нічим іншим, як системою даних форм 
вираженняправовихнорм (а не системою самих норм). Галузь законодавства, 
таким чином, являє собою не сукупність галузевих норм права, а сукупність 
юридичних форм (в даному випадку актів), в яких певні норми права 
знаходять своє реальне вираження і закріплення. До числа таких форм 
перш за все відносяться закони, декрети, укази, постанови, інструкції, 
положення тощо. В силу цього первинним елементом системи законодавства
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є не норма права і тим більше не правовий інститут, а та конкретна 
правова форма (закон, декрет і т.д.), в якій виражена дана правова 
норма чи певна сукупність норм.

Кожній з нормативно-правових форм іманентна певна універсальність 
та самостійність. Це означає, що в будь-якому законі чи іншому 
нормативному акті можуть знаходитись (і, як правило, знаходяться) 
одночасно норми різних галузей права. І, навпаки, практика не знала 
випадку, щоб якась галузь права черпала свої норми виключно з одного 
виду юридичних форм. Тобто, в праві в принципі не існує жорсткої 
прив’язки якоїсь конкретної нормативно-правової форми тільки до якоїсь 
однієї галузі права. Це відбувається тому, що нормативно-правова форма, як 
і будь-яка інша форма, наділена відносною самостійністю. Завдяки 
цьомуі єнеможливимповнийвщрив форми від змісту. Арсенал нормативно- 
правових норм, їх поєднання на кожному якісно відмінному етапі розвитку 
суспільства є продуктом складної взаємодії об’єктивних чинників 
суспільного прогресу та суб’єктивної волі і можливостей законодавця.

Що ж стосується галузевої диференціації законодавства, то тут дії 
норматворчих органів повністю зумовлюються системою об’єктивно 
існуючих суспільних відносин, яка знаходить своє юридичне відображення 
в системі права. Форма права, яка б вона відносно самостійна і активна не 
була, не може бути відірвана від свого змісту - права, а тому і галузева 
диференціація законодавства об’єктивно не може бути іншою, ніж система 
самого права. Галузей законодавства завждарівно стільки, скільки галузей 
трава.

В протилежному випадку форма перестає бути формою свого змісту і, 
відповідно, перетвориться в щось нереальне - “юридичний міраж”, або, 
відірвавшись від “власного” змісту, неминуче стане обслуговувати інший - 
чужий зміст, по якому і необхідно в подібних випадках визначати галузеву 
належність такої “кочуючої” форми. Саме в силу цього немає не тільки 
“комплексних галузей” права, алей “комплекснихгалузей” законодавства.

А звідси банківське право - те, що Г.А.Тосунян визначив як “комплексну 
галузь законодавства”, а М.І.ШскотінтаВ.Б.Колесник- як “комплексну 
галузь права” - є не що інше як дуже важливий, вартий подальших наукових 
досліджень та спеціального вивчення його у вузах функціональний 
нормативний масив системи фінансового права і не більше. Він внутрішньо 
не об'єднаний ні предметом, ні методом правового регулювання. Цей 
приклад ще раз засвідчує, що в систематизації багатющого нормативного 
матеріалу неможливо відмовлятись від об’єктивних, вивірених критеріїв. В 
такій же мірі, як і в кодифікації законодавства.

Між цими;явищами також існує діалектичний взаємозв’язок, 
взаємозумовле&ність. Причому провідна роль тут знову ж таки належить 
змістовній стороні взаємодіючих чинників, тобто системі фінансового 
права. Один із корифеїв сучасного фінансового права, ГІоль Марі Годме, у
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своїй класичній праці “Фінансове право” з цього приводу зазначив: 
“Характерною для фінансового права, що відрізняє його від фінансового 
законодавства, є та обставина, що державні фінанси досліджуються не лише 
в їх теоретичному аспекті, не тільки з позиції правових норм, але і в 
динамічному аспекті, тобто з врахуванням операцій, які здійснюються по 
відношенню до фінансів. Фінансове право виходить за межі законодавства 
про фінанси і юридичного режиму державних фінансів”40.
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САНКЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Од ним із структурних елементів фінансово-правової норми є фінансово- 
правова санкція. Різні аспекти проблеми санкцій фінансово-правових 
норм частково досліджувались в юридичній літературі. До них, зокрема, 
звертались у своїх працях І.І.Розанов1, Н.І.Хімічева2, В.Т.Парасочка3,
В .М .Ф іліпов, В .А .Кайзерман, Є. С. Бєлінський4, Д .Н .Бахрах і 
Л.Ю.Кроліс5, ряд інших дослідників. Не втратила свого значення 
класифікація фінансово-правових санкцій за їх основними видами, 
здійснена ще на початку шістдесятих років патріархом радянського 
фінансового права Ю-А.Ровінським6. Цікаву трактовку цього питання, а 
також аналіз безпосередніх відносин з приводу накладання фінансово- 
правових санкцій зробив у своїй дисертації О.В.Андреєв7.

Чимало оцінок, узагальнень та висновків, зроблених ними, не втратили 
свого значення й по сьогодні. Водночас глибокі зміни у предметі 
регулювання фінансового права, в структурі фінансових пр авовідносин, 
у видах і характері власне фінансово-правових санкцій роблять 
необхідним та актуальним їх подальше дослідження з позицій осмислення 
та узагальнення нової суспільної практики, Особливий науковий і 
практичний інтерес становить нині аналіз практики застосування 
фінансових санкцій органами державної податкової служби України та 
органами Пенсійного фонду України, на долю яких разом припадає 
накладення понад дев’яносто процентів від усього обсягу фінансово- 
правових санкцій в Україні.

.Юридична природа фінансово-правової санкції полягає в тому, щоб 
перш за все не допустити неправомірних дій суб’єктами фінансових 
правовідносин шляхом профілактики правопорушень. Саме тому санкція 
фінансово-правової норми містить в категоричній формі виражені суворі 
вказівки на неминучі невигідні фінансові наслідки для будь-якого 
потенційного порушника цієї норми, х

Наприклад, порядок реєстрації штатів, ставок, фондів зарплати 
передбачає слідуюче обов’язкове правило: якщо при реєстрації штатів 
буде встановлено, що зміни в структурі апарату і перейменування посад 
зроблені лише з метою підвищення посадових окладів, то в такому випадку 
штати не реєструються до ліквідації виявлених правопорушень. Розходні 
розписи, що складаються розпорядниками кредитів з порушенням 
встановлених вимог, також повертаються для перероблення з вказанням 
причин повернення.

Якщо ж все-таки з різних причин порушення фінансово-правової норми 
мало місце - а подібні випадки трапляються надзвичайно часто - то в цьому 
разі фінансово-правова санкція спрямована на обов’язкове відновлення 
порушеного права суб’єкта фінансово-правових відносин і на
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відшкодування збитків. При ньому фінансово-правова санкція передбачає, 
крім невигідних наслідків для осіб, що здійснили правопорушення, також 
признання, повністю чи частково, протиправними, нечинними здійснені 
операціїЛ
ДІас™ 116 всього до платників податків та інших обов’язкових платежів 

чи внесків до бюджетів і державних цільових фондів за порушення 
фінансового законодавства застосовуються фінсово-правові санкції, 
передбачені статтею 11 Закону України “Про систему оподаткування”, 
крім випадків, коли чинним законодавством України встановлено інші 
види чи розміри фінансових санкцій. Порядок їх застосування детально 
регламентований “Інструкцією про порядок застосування та стягнення 
фінансових санкцій органам и державної податкової служби”, 
затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України 
від 20.04.1995 р. № 28 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 
6 травня 1995 р. № 127/663Д
Г у відповідності з пунктом 7 частини першої статті 11 Закону України 
“Про державну податкову службу в Україні державним податковим 
інспекціям надано право застосовувати до підприємств, установ, 
організацій і громадян фінансові санкції у вигляді стягнення:

- двократного розміру донарахованої за результатами перевірки суми 
податку, іншого платежу до бюджетів, внеску до державного цільового 
фонду, а в разі повторного порушення протягом року після встановлення 
порушення попередньою перевіркою - у п ’ятикратному розмірі 
донарахованої за результатами перевірки суми податку, платежу чи 
внеску;

- десяти відсотків належних до сплати сум податків або інших платежів 
до бюджетів чи внесків до державних цільових фондів за неподання або 
несвоєчасне подання державним податковим інспекціям податкових 
декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, 
необхідних для обчислення податків, обов’язкових платежів і внесків, а 
також за неподання установам банків платіжних доручень на сплату 
податків, інших платежів до бюджетів, внесків до державних цільових 
фондів^

Вище зазначені фінансові санкції застосовуються щодо податків, 
платежів і внесків, за якими встановлено обов’язкове подання державним 
податковим інспекціям податкових декларацій і рохрахунків.

Фінансові санкціїзастосовуються незалежно від причин, з яких сталося 
зниження платником суми податку, іншого платежу чи внеску в податкових 
деклараціях або розрахунках. Для застосування фінансових санкцій не 
м ає значення і наявність умислу в діях відповідних працівників 
підприємства, установи, організації чи громадянина-платника. Зазначена 
відповідальність настає і в тому разі, якщо порушення сталося через 
помилкове застосування законодавства про оподаткування, недбалість, 
недосвідченість чи розрахункову помилку.

При застосуванні фінансових санкцій за неподання або несвоєчасне 
подання податковим органам податкових декларацій, розрахунків або за
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неподання чи несвоєчасне подання до установ банків платіжних доручень 
на сплату податків та інших обов’язкових платежів і внесків підзаконні 
нормативні акти передбачають обов’язкове врахування наявності або 
відсутності переплати з конкретного виду платежу8. Якщо порушення 
встановленого строку подання державним податковим інспекціям 
податкових декларацій, розрахунків не призвело до несвоєчасного 
надходження податків або інших обов’язкових платежів до бюджетів або 
державних цільових фондів, то фінансова санкція в розмірі десяти відсотків 
не застосовується.

Також не застосовується зазначена фінансова санкція за неподання чи 
несвоєчасне подання державним податковим інспекціям податкових 
декларацій, розрахунків, якщо платник своєчасно подав до установи банку 
платіжне доручення на сплату до бюд жету або державного цільового фонду 
податків чи інших обов’язкових платежів у розмірах, зазначених у 
податковій декларації, розрахунку незалежно від наявності коштів на 
рахунку платника.

Фінансова санкція в розмірі десяти відсотків належних до сплати 
платежів за неподання або несвоєчасне подання до державної податкової 
інспекції аудиторських висновків застосовується за умови неподання або 
несвоєчасного подання аудиторського висновку з вини господарюючого 
суб’єкта. При цьому сума фінансової санкції обчислюється виходячи із 
десяти відсотків належної до сплати лише суми податку на прибуток чи 
дохід за річними розрахунками.

Не застосовуються зазначені вище фіїтансові санкції у випадках, коли 
підприємство, установа, організація чи громадянин-платник до початку 
перевірки державною податковою інспекцією самостійно виявили 
порушення в обчисленні податку, іншого обов’язкового платежу і 
письмово повідомили про це державну податкову іїтспекцію (подали 
уточнену податкову декларацію, розрахунок або врахували суми 
недовнесених податків, інших обов’язкових платежів у поданих до 
державної податкової інспекції податкових деклараціях, розрахунках за 
наступні звітні періоди) та здійснили відповідні розрахунки з бюджетом і 
державним цільовим фондом (подали до установи банку платіжне 
доручення на сплату належної суми податку, іншого обов’язкового 
платежу).

Факти порушень податкового законодавства службова особа державної 
податкової іїіспекції обов’язково оформляє актом документальної 
перевірки, в якому чітко викладається зміст порушення з обгрунтуванням 
порушених норм законодавчими актами та вказуються конкретні їх пункти 
і статті.

Керівники і відповідні службові особи підприємств, установ, організацій 
та громадяни під час перевірки, що проводиться державними податковими 
інспекціями, зобов’язані давати письмові пояснення з усіх питань, що 
виникають, підписувати акти про проведення перевірок і виконувати 
вимоги державних податкових інспекцій щодо усунення виявлених 
порушень законодавства про податки та іїшгі обов’язкові платежі до 
бюджетів і внески до державних цільових фондів.
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У разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства, 
установи або організації, а також громадянина-платника від підписання 
акта перевірки службовими особами державної податкової інспекції 
складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови. При 
цьому в акті необхідно зазначити про ознайомлення керівника іголовного 
бухгалтера підприємства, установи чи організації, громадянина із змістом 
акту перевірки, обов’язками, правами і відповідальністю платників 
податків, передбачених статтями 9,10 і 11 Закону України ’’Про систему 
оподаткування” та порядком оскарження дій службових осіб державних 
податкових іїіспекцій.

Рішення про застосування та стягнення фіїїансових санкцій за наслід ками 
розгляду матеріалів перевірки приймає начальник державної податкової 
інспекції або його заступник (керівник, який розглядав матеріали 
перевірки) за встановленою формою у двох примірниках. Реєстрація рішень 
провадиться у спеціальному журналі відповідної форми, починаючи з 
першого номера, в межах календарного року. Після номера рішення через 
тире зазначається індекс структурного підрозділу, працівник якого 
здійснював перевірку, ідентифікаційний код підприємства, установи, 
організації, громадянина-платника, а через дріб вказується реєстраційний 
номер вихід ної кореспонденції. Ведення журналу обліку прийнятих рішень 
про застосування фінансових санкцій покладається на структурний 
підрозділ чи працівника, до функцій якого входить реєстрація вхідної та 
вихід ної кореспонденції державної податкової інспекції.

Перший примірник рішення про застосування та стягнення фінансових 
санкцій надсилається керівнику перевіреного під приємства, установи, 
організації або громадянину для внесення відповідних сум до бюджетів, 
державних цільових фондів і на спеціальний рахунок державної податкової 
інспекції. Другий примірник ріїпення передається через керівника 
структурного підрозділу, працівник якого здійснював перевірку, 
начальнику управління (відділу) обліку та звітності для вчинення 
відповідних записів у картках особових рахунків платників податків, 
інших платежів чи внесків і здійснення контролю за надходженням сум 
фінансових санкцій до бюджетів і державних цільових фондів.

Працівник по обліку вчиняє записи у відовідних картках особових 
рахунків платників залежно від виду податку, іншого платежу чи внеску, 
за якими застосовано фінансові санкції, дотримуючись вимог інструкції 
про порядок ведення державними податковими іїюпекціями оперативно- 
бухгалтерського обліку податків і непод аткових платежів, затвердженої 
наказом Головної державної податкової інспекції України від 12 травня 
1994 р. № 37 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 
1994 р. за № 114/323. Вказане рішення передається в бухгалтерію 
державної податкової інспекції і після обліку сум 30-процентних 
відрахувань, що піддягають перерахуванню на спеціальний рахунок 
державної податкової інспекції, повертається до управління (відділу) 
обліку і звітності.
* Після повного надходження сум фінансових санкцій до бюджетів
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(державних цільових фондів) і на спеціальний рахунок державної 
податкової інспекції працівник по обліку вчиняє відповідні відмітки на 
рішенні (вказує назву документа, що підтверджує сплату, його дату, номер 
і суму) та передає рішення керівнику структурного підрозділу, в якому 
зберігається справа про оподаткування платника. Виконане рішення про 
застосування фінансових санкцій зберігається у справі по оподаткуванню 
даного ппатникаразом з актом документальної перевірки, за наслідками 
розгляду якого воно було прийняте.

Відповідальність за повноту і своєчасність сплати фінансових санкцій 
несуть керівники підприємств, установ, організацій та громадяни. 
Фінансові санкції за порушення законодавства про оподаткування 
підлягають перерахуванню до бюджетів і державних цільових фондів та 
на спеціальний рахунок державної податкової інспекції підприємствами, 
установами і організаціями у десятиденний термін з дня складання акту 
перевірки, а громадянами - у п’ятнадцятиденний термін з дня прийняття 
державною податковою інспекцією відповідного рішення.

Сплата інтпих фінансових санкцій, застосування і стягнення яких чинним 
законодавством віднесено до компетенції органів державної податкової 
служби, проводиться у терміїш, зазначені безпосередньо в законодавчому 
акті. У випадках, коли законодавчим актом, яким встановлено зазначені 
фіїїансові санкції, не визначено конкретних термінів їх внесення, терміїш 
сплати по вказаних санкціях передбачаються, як правило, безпосеред ньо 
в рішенні про застосування фінансових санкцій, враховуючи при цьому7 
вимога пункту 5 статті 11 Закону України “Про систему оподаткування”.

Суми фіїтансових санкцій, не внесені у встановлений терміїї, стягуються 
державними податковими інспекціями з підприємств, установ і організацій 
незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської 
діяльності у безспірному порядку, а з громадян - за рнпенням суду або за 
виконавчими написами нотаріусів.

Скарги на дії службових осіб державних податкових інспекцій 
подаються до тих податкових іїтспекцій, яким вони безпосередньо 
підпорядковані. Скарга розглядаються і ріїпення приймаються у місячний 
терміїї з дня їх надходження, Рішення за скаргами можуть апелюватися 
протягом місяця до вшцесгоячої податкової іїїспекції. Зазначений порядок 
не виключає можливості підприємств, установ, організацій та громадян 
оскаржувати дії службових осіб державних податкових іїтспекцій у 
судовому порядку. Однак тут діє принцип, за якого подання скарги до її 
задоволення судом не припиняє оскаржуваної дії службових осіб 
державних податкових інспекцій.

У випадках скасування судом прийнятих податковими інспекціями 
рішень про застосування фінансових санкцій стягнуті суми фінансових 
санкцій підлягають поверненню з тих бюджетів, державних цільових 
фондів і спеціальних рахунків державних податкових іїтспекцій, до яких 
вони над ійшли, за умови, що не минув річний терміїї з дня їх надходження, 
крім випадків, коли законодавством передбачено інший порядок 
повернення зайво стягнутих коштів з підприємств, установ, організацій і 
громадян.
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Г 3 метою поліпшення стану готівкового обігу, визначення єдиних 
підходів до встановлення відповідальності за порушення суб’єктами 
підприємницької діяльності норм з регулювання обігу готівки та 
запобігання зловживанням під час здійснення операцій з готівкою, 
приховуванню доход », Президент України видав Указ “Про застосування 
штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” від 12 
червня 1995 р. за № 436/95. Ним встановлено, що при порушенні суб’єктами 
підприємницької діяльності всіх форм власності, а також фізичними 
особами - громадянами України, іноземними громадянами, особами без 
громадянства, які є суб’єктами пьідприємницької діяльності, норм з 
регулювання обігу готівки, що встановлюються Національним банком 
України, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: 

за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в актах - у 
двократному розмірі сум виявленоі понад лімітної готівки;

за перевищення норм витрачання готівки на поточні потреби - у розмірі 
сум їх перевищення;

за неоприбуткування (неповне оприбуткування) у касах готівки - у 
п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

за невсгановлення лімітів залишків кас - у п’ятдесягикратному розмірі 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок.

Припис указу гласить, що відповідальність за невсгановлення лімітів 
залишку готівки в касах поклад ається на установи комерційних банків, 
до яких застосовуються передбачені цією статтею фінансові санкції. 
Порядок лімітування готівки та організація контролю за його додержанням 
визначається Національним банком України. Штрафи, передбачені цією 
статтею, стягуються до державного бюджету у безспірному порядку.

Указ передбачає, що штрафні санкції, встановлені ним, застосовуються 
до суб’єктів підприємницької діяльності державними податковими 
інспекціями на підставі матеріалів проведених ними перевірок і подань 
комерційних банків, державної контрольно-ревізійної служби, органів 
Міністерства внутрішніх справ України, Національного банку України 
шляхом надання банку за місцем знаходження розрахункового рахунку 
платника безакцентної платіжної вимоги-доручення9.

Фінансові санкції в галузі обов’язкових страхових внесків та інших 
платежів до пенсійного фонду України, їх види, розміри та порядок 
стягнення регулюються Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 
1993 р. № 8-93 “Про стягнення не внесених в строк податків та 
неподаткових платежів” та інструкцією “Про стягнення не внесених в 
строк обов’язкових страхових внесків та інших платежів до пенсійного 
фонду України”, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду 
України 26.09.1995 р. №  6-5 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції 
України 6 лютого 1996 р. за № 50/1075і®.

На відміну від законодавства Російської Федерації, де законодавець 
не дав однозначного чіткого визначення поняття недоїмки і чим самим 
істотно ускладнив її чітке стягнення з боржників'1, у фінансовому праві 
України аналогічного недоліку немає. Відповідно до постанови Верховної 
Ради України від 17 червня 1993 р. № 3290-ХП “Про порядок введення в
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дію Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України 
“Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про пенсійне 
забезпечення” та “Інструкції про порядок обчислення і сплати страхових 
внесків підприємствами, установами, організаціями, громадянами до 
Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання 
його коштів”, затвердженої постановою правління Пенсійного фоцду від 
10 червня 1994 р. № 5-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
9 вересня і 994 р. № 217/427, сума нарахованих страхових внесків (в 
розмірі установленого тарифу та одного відсотка, що утримується із 
заробітної плати працівника), не внесених на рахунок Пенсійного фонду 
одночасно з одержанням в установах банків коштів на виплату належних 
громадянам сум заробітної плати і перерахуванням прибуткового податку 
з громадян та коштів на покриття витрат на виплату пенсій відповідно до 
пунктів “б”-”з” статті 13 закону України “Про пенсійне забезпечення”, 
вважається простроченою заборгованістю (недоїмкою) і стягується з 
нарахуванням пені в розмірі 0,3 відсотка за кожний день прострочення, 
враховуючи день сплати.

Платники страхових внесків (громадяни - підприємці, адвокати), які не 
мають рахунків в установах банків, а також ті, що виплачують заробітну 
плату з виручки від реалізації продукції і надання послуг чи отримують її 
в натуральній формі, перераховують внески готівкою до пенсійного фонду 
через установи банків та зв’язку наступного дня після виплати належних 
працівникам сум. Не внесена в цей строк зазначеною категорією сума 
страхових внесків вважається простроченою заборгованістю (недоїмкою) 
і стягується з нарахуванням пені в розмірі 0,3 відсотка за кожний день 
прострочки.

В тому разі, коли заробітна плата не виплачувалась через відсутність 
коштів на рахунку платника або через відсутність готівки в банку, не 
внесена сума нарахованих страхових внесків не вважається простроченою 
заборгованістю (недоїмкою). Її, у відповідності з Інструкцією Пенсійного 
фоцду України “Про стягнення не внесених в строк обов’язкових страхових 
внесків та інших платежів до Пенсійного фонду України”, необхідно 
відносити до внесків, строк сплати яких не наступив.

Нарахування пені на прострочені платежі підприємств, установ, 
організацій, громадян - підприємців, адвокатів, а також іноземних 
юридичних осіб проводиться відповідними органами Пенсійного фонду. 
Пеня нараховується: а) на пеню; б) на штрафи, які накладаються за 
адміністративні правопорушення поряд ку обрахування і сплати внесків 
на державне соціальне страхування.

У випадках затримки зарахування грошових надходжень на рахунок 
органу Пенсійного фонду з вини обслуговуючого банку одержувачкошгів 
відповідно до Постанови Верховної Рада України від 24 грудня 1993 року 
№ 3811-ХП “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових 
зобов’язань” отримує від банку пеню в розмірі 0,5 відсотка за кожний 
день прострочки, якщо більший розмір пені не передбачено угодою про 
проведення касово-розрахункових операцій.

При надходженні сум по сплаті недоїмки у першу чергу погашається
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недоїмка, а потім - пеня. У тому разі, коли за платниками до наступного 
чергового строку сплати внесків значиться недоїмка по цих внесках, то 
вона погашається у такому порядку: спочатку погашається недоїмка 
минулих років, потім послідовно: пеня за цю недоїмку, недоїмка за перший 
строк платежу поточного року, пеня за цю недоїмку і т.д., після цього 
погашаються платежі за чергові строки сплати, які не надійшли в 
поточному році. При стягненні недоїмки за рішенням суду в першу чергу 
покриваються витрати на її стягнення.

Пеня, нарахована на суми недоїмки, зараховується в доход бюджету 
Пенсійного фонду. Днем сплати вважається: при перерахуванні платежу з 
рахунку платника в установи банку - день списання установою банку суми 
платежу з рахунку платника, незалежно від часу її зарахування на рахунок 
Фонду; б) при перерахуванні готівки поштою - день внесення готівки на 
пошту.

Нарахуванням пені починається з наступного дня після настання строку 
сплати внесків по день сплати включено. Наприклад, строк сплати 
відповідно до одержання заробітної плати в банку і перерахування 
прибуткового податку -10 червня 1996 року, списано з рахунку платника 
-19 червня 1996 року; пеня нараховується за 9 днів (з 11 по 19 червня 1996 
року включно). У випадку, коли строк сплати збігається з вихідним або 
святковим днем, пеня нараховується починаючи з наступного робочого 
дня після вихідного чи святкового дня. Якщо недоїмка стягується в 
судовому порядку, нарахування пені зупиняється з дня винесення судом 
рішення про вилучення майна платників (при оберненні стягнення на суми, 
що їх мають повернути платнику від інших осіб), а також з моменту 
визнання боржника банкрутом. Надмірно перераховані суми пені 
підлягають поверненню платникові.

Суми недоїмки по страхових внесках та інших платежах з підприємств, 
установ, організацій та іноземнихюридичних,осіб, незалежно від форм 
власності та результатів фінансово-господарської діяльності стягуються 
у безспірному порядку за розпорядженням органів Пенсійного фонду за 
весь час ухилення від сплати внесків, крім випад ків, передбачених чинним 
законодавством. Розпорядження про безспірне стягнення сум недоїмки не 
видаються: якщо підприємства, установи, організації, іноземні юридичні 
особи своєчасно подали в установи банків платіжні доручення на 
перерахування страхових внесків. Підприємства, установи та організації 
після закінчення строку сплати належних платежів не мають права без 
згоди відповід них органів Пенсійного фонду від кликати з установ банків 
невиконані платіжні доручення на перерахування цих платежів. Стягнення 
недоїмки у разі відсутності коштів може бути звернено на майно 
підприємств, установ та організацій відповідно до чинного законодавства.

До підприємств, установ та організацій в Україні застосовуються 
наступні заходи безспірного стягнення недоїмки:

а) стягнення'В доход бюджету Пенсійного фонду сум, які є на 
розрахунковому"(поточному) рахунку платника в установі банку чи на 
окремих рахунках, відкритих на рахунок платника. Списання сум, що є 
н а  рахунках платника, на погашення недоїмки і пені проводиться
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установою банку на підставі розпорядження, яке дається органом 
Пенсійного фонду на бланку платіжної вимоги і виконується в порядку, 
встановленому законодавством України;

б) звернення стягнення на суми, що їх належить одержати платникові 
від своїх дебіторів, якщо це не суперечить чинному законодавству. 
Підставою для звернення стягнення на рахунок дебіторів недоїмника є 
бухгалтерська звітність останнього, що випливає з бухгалтерських записів 
і визнається ним правильною та лист-звернення цього підприємства до 
Пенсійного фонду на стягнення зазначених сум дебіторської 
заборгованості При зверненні стягнення на рахунок дебіторів недоїмника 
органи Пенсійного фонду зобов’язані зазначиш в розпорядженні на бланку 
платіжної вимоги суму дебіторської заборгованості, номери і дати 
документів, що її підтверджують. У разі виникнення претензії з боку 
дебіторів недоїмника зацікавлена сторона у встановлені законодавством 
терміни передає нео бхідні матеріали на рахунок органам, уповноваженим 
вирішувати такі шори.

При зверненні стягнення на суми дебіторської заборгованості після 
подання в установу банку розпорядження про стягнення з платників всієї 
суми недоїмки це розпорядження має бути відкликане і замінене 
розпорядженням на стягнення з платника суми недоїмки, яка залишилася. 
Розпорядження про стягнення з дебіторів сум, які належать платнику, 
подаються в установи банку за місцем знаходження платника. Стягнені з 
дебітора платника суми зараховуються безпосередньо в бюджет 
Пенсійного фоцду, минаючи розрахунковий рахунок платника.

Стягнення сум дебіторської заборгованості з підприємств, установ і 
організацій, яким виділяється бюджетне фінансування, здійснюється за 
рішенням Міністерства фінансів України або місцевих фінансових органів, 
номер і дата якого вказуються в платіжній вимозі. При надходженні суми 
дебіторської заборгованості на погашення недоїмки органи Пенсійного 
фонду зобов’язані письмово повідомити про це платника не пізніше 
наступного дня після отримання документів про зарахування суми на 
розрахунковийрахунок відповідного органу Пенсійного фонду.

Стягнення з громадян України, іноземних громадян і осіб без 
громадянства недоїмки по платежах з державного обов’язкового 
страхування може проводитись органами Пенсійного фонду тільки за 
рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

Повернення неправильно сплачених внесків здійснюється органами 
Пенсійного фонду не більше як за один рік до виявлення неправильної 
сплати, якщо інше не передбачено законодавством. При перегляді 
неправильно проведеного стягнення страхових внесків, за якими 
відповідно до законодавства такий перегляд допускається більше ніж за 
од инрік, надмірно сплачені суми повертаються платникові за переглянутий 
час. Суми, внесені на розрахунковийрахунок Пенсійного фонду внаслідок
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неправильності обчислення чи з порушенням встановленого порядку 
стягнення, зараховуються в рахунок майбутніх платежів чи повертаються 
платнику у 5-денний строк з дня одержання його письмової заяви.

Заява про повернення переплачених сум подається до відповідного 
органу Пенсійного фонду до настання строків сплати чергових платежів. 
Органи пенсійного фонду на підставі особистих розрахунків платника у 
трьохденний сірок з дня отримання заяви готують висновок-розрахунок 
про наявність переплати по страхових внесках та недоїмці, якщо вона є. 
Заява платника і висновок подаються до органу фонду для прийняття 
протягом двох днів рішення про повернення платнику переплаченої суми 
чи для заліку переплати в рахунок майбутніх платежів. Про прийняте 
рішення повернути переплату органи Фонду повідомляють платника у 
трьохденний строк після одержання висновку-розрахунку про наявність 
переплати. Повернення переплачених сум проводиться установами банків 
за пред’явленням відповідних документів у порядку, встановленому чинним 
законодавством.

При поверненні сум переплати по платежах громадянам-підприємцям 
через відділення зв’язку працівник Пенсійного фонду після оформлення 
висновку-розрахунку заповнює на кожного одержувача бланк поштового 
переказу і складає до цих переказів список (реєстр) у двох примірниках, в 
якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові одержувача, його адреса, 
назва платежу і номер особового рахунку, сума, яка повертається, поштові 
витрати, загальний підсумок всієї суми переказу. На бланку поштового 
переказу зазначається точна адреса платника, а на звороті талона до 
переказу повідомляється, яка сума і за які внески повертається.

Скарги на неправильні дії посадових осіб органів Пенсійного фонду, 
що мали місце при стягненні платежів, надсилаються у вищестоящі органи 
Пенсійного фонду, яким вони безпосередньо підпорядковані. Скарги 
розглядаються і рішення по них приймаються не пізніше місячного строку. 
Рішення по скаргах можуть бути апельовані в обласному управлінні 
Пенсійного фонду, якому підпорядковується районний чи міський від діл 
Фонду. Подання скарги не зупиняє виконання стягнення органами 
Пенсійного фонду. Право зупинити стягнення належної суми платежів має 
орган, який розглядає скарги, до прийняття рішення по скарзі. В разі 
незгоди платника з прийнятим рішенням дії посадових осіб Пенсійного 
фонду можуть бути оскаржені в суд і.
/В ж е з вище викладеного матеріалу переконливо видно, що фінансово- 

правовим санкціям характерні різноманітні специфічні види примусу. 
Санкції, що застосовуються у фінансовому праві, як правило, не 
застосовуються (крім штрафів і пені) в інших галузях права. До суто 
специфічнихВидів фінансово-правових санкцій відносяться, наприклад, 

«припинення фінансування, відмова в прийнятті до фінансування, 
дострокове стягнення позик, обмеження кредитування, підвищення розміру
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ставки за користування кредитом, переведення на попередній акцепт, 
заборона витрачання готівки із виручки на термін до трьох місяців тощо.

Ці та чимало інших особливостей санкцій фінансово-правових норм 
зумовлюються дією багатьох чинників. Головними з них є слідуючі: 

фінансово-правові від носини одночасно з грошовими є організаційними, 
державно-владними і для них характерний планомірний спосіб збирання, 
розподілу та витрачання державою грошових коштів;

фінансово-правові відносини включають в себе велике коло суб’єктів, 
в число яких входять органи державної влади, органи державного 
управління, державні підприємства, установи, заклади, кредитні та 
фінансові органи, громадяни України, іноземні юридичні та фізичні особи, 
особи без громадянства тощо;

д ля фінансової д іяльності держави притаманні такі специфічні методи, 
ж  встановлення обов’язкових платежів, податків, мита, зборів і т.д.;

в ряді випадків фінансово-правові санкції застосовуються на розсуд 
того, хто уповноважений законом на це (наприклад, інспектор державної 
податкової інспекції може накласти штраф по вищій або нижчій шкалі), в 
інших випадках вид і величина санкції однозначно сформульовані в нормі 
закону;

в деяких випадках фінансово-правові санкції застосовуються за умови 
обов’язкової згоди вищого господарського органу (наприклад, у випадку 
переводу банком на кредитування під гарантію вищої організації), в інших 
випадках такої згоди не потрібно;

у більшості випадків застосування фінансово-правової санкції вимагає 
обов’язкового процесуального оформлення. Це залежить не тільки від міри 
правопорушення, алей від суб’єкта, щодо жого вона застосовується;

фінансово-правові санкції нерідко застосовуються через 10-30 днів після 
винесення попередження про усунення виявлених недоліків і, як правило, 
на розсуд правозастосовуючого органу;

коло правозастосовуючих органів у фінансовому праві більш 
різнобічне, ніж, наприклад, в цивільному, господарському чи 
кримінальному;

реалізація фінансово-правових санкцій здебільшого має протяжний 
характер і її припинення залежить, ж  правило, від активних позитивних 
дій правопорушників, від їх виконавського сумління та вчасної ліквідації 
виявлених недоліків. При завчасному відновлені в повному обсязі 
правовідносин, передбачених нормою фінансового права, фінансово- 
правова санкція не застосовується взагалі.

Таким чином, санкція фінансово-правової норми перш за все спрямована 
на підтримання в належному, передбаченому законом, виді фінансово- 
правових відносин. І тільки у випадку їх порушення одним із суб’єктів чи 
обома вона починає реалізува тись ж  каральний засіб за протиправний 
вчинок. ,
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З ІСТОРІЇ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 
В УКРАЇНІ

В XX ст. у всьому світі прискорився процес розвитку демократичних 
принц ипів у державному устрої та управлінні. В багатьох країнах, і Україна 
в цьому відношенні не є виключенням, обов’язковим компонентом 
демократичного державного ладу є місцеве самоврядування, головна риса 
якого полягає в тому, що воно здійснюється населенням самостійно, через 
вільно обрані ним представницькі органи. Самоврядні представницькі та 
виконавчі органи для виконання своїх функцій наділяються певними 
майновими та фінансово-бюджетними правами.

Останнім часом спостерігається регіоналізація економічних і соціальних 
процесів. Все більше функції регулювання цих процесів переходять від 
центральних рівнів державної влади до регіональних і місцевих. У зв ’язку з 
цим зростає значення регіональних і місцевих фінансів, сфера їх застосування 
розширюється. Основною складовою частиною цих фінансів є місцеві 
бюджети, до яких відносяться обласні, міські, районні, районні в містах, 
селищні та сільські бюджети.

Головним джерелом формування місцевих бюджетів України є місцеві 
податкиі збори, передбачені Законом України “Про систему оподаткування” 
(в редакції між 2.02.94 р.) і конкретизовані Декретом Кабінету Міністрів 
України “Про місцеві податкиі збори” від 20.05.93 р. Система місцевих 
податків і зборів, що склалася на сьогод нішній день, є результатом тривалого 
процесу розвитку. Тому, перш ніж приступити до характеристики 
сучасного стану місцевого оподаткування, доцільно здійснити погляд на 
те, як проходило його становлення та розвиток в різні часи існування 
суспільств а. Звичайно, в рамках окремої статті не можливо дослідити всі 
аспекти питання, яке може бути предметом окремого дослідження. Тому в 
даній статті зупинимось на основних етапах розвитку законод авства про 
місцеві податки і збори. Україна понад триста років розвивалася в 
правовому полі Російської імперії, а потіми СРСР. Природно, що після 
проголошення незалежності законодавство України, в тому числі і 
податкове, зберегло багато рис, характерних для правових систем 
попередніх державних формувань.

Місцеві податей і збори виникли давно і вже до 17-19 ст. стали 
об гяжливими для населення. Так, С.М.Каштанов зазначає, що вжев першій 
половині ХУ1 ст. існували: 1) дорожні повинності (будівництво мостів та 
гаток) і специфічні повинності міського населення (служба у вуличних 
сторожах); 2) княжі повинності (косіння сіна для княжих коней, годівля 
мисливських собак та ін.); 3) повинності на користь місцевої адміністрації'
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(будування намісницьких, волостільних дворів та ін.); 4) повинності 
загальнодержавного значення (посошна служба, городова справа)1.
С.К.Богоявленський, описуючи міщанську свободу м.Москви, зазначав, 
що населення слобода для задоволення місцевих потреб у 1684 р . сплатило 
тягло в сумі 228 руб. 21 коп., або в середньому по 27 коп. з кожного, що на 
той час було досить великою сумою1.

Виникнення власне місцевих повинностей належить початку XIX ст., коли 
було прийняте “Попереднє положення про земські повинності” 1805 р. До 
цього також існували повинності, подібні до земських, але вони були ще 
більш невизначені: були відсутні точні відомості про розміри та підстави 
повинностей; звичним явищем була різноманітність строків податків, 
нерівномірність розкладки та довільне стягнення їх. У зв’язку з цим 
Олександр 1 дав вказівку' сенату зібрати точні відомості і прийняти загальне 
положення про повинності. В травні 1805 р. був створений комітет із 
сенаторів, якому було доручено, на підставі зібраних відомостей, зробити 
загальне обчислення повинностей, розподілити загальний збір на всі губернії 
відповідно до їх населення та відносних вигод. В результаті діяльності цього 
комітету і було прийняте назване положення, яке повинно було діяти до 
остаточного врегулювання земськихповинностей. Земськими повинностями 
за цим положенням вважалися ті, що відбувалися кожною губернією окремо4.

На практиці застосування Попереднього положення 1805 р. викликало 
різного роду непорозуміння, оскільки в ньому не були вказані предмети 
грошових земських повинностей. Це питання вимагало додаткової 
регламентації і в 1816 р. було затверджено розпис загальних предметів 
грошових зборів на земські повинності. За цим розписом земські повинності 
поділялися на загальні та приватні. До першої групи належали: утримання 
пошти, мостів, доріг ; опалення та освітлення військових споруд, що 
утримувались за рахунок земських повинностей; ремонт будівель. До 
приватних повинностей панських маєтків відносились утримання 
канцелярій при предводителях дворянства та ремонт і освітлення будинків 
депутатських зборів; до повинностей казенних маєтків - утримання 
волосного та сільського управління, утримання підвод для земського суду 
та утримання сільських запасних магазинів. Будь-які інші повинності, не 
передбачені розписом, не вважалися земськими5.

Так як земські повинності лягли важким тягарем на бідні малозаселені 
губернії, то в 1834р. був введений загальний допоміжний земський збір, 
якиймав сприяти більшрівномірнійрозкладді земських зборів по губерніях6. 
Однак, стан справ мало змінився і 13 червня 1851р. були прийняті нові 
правила про земські збори7. За правилами 1851 р . повинності ділилися на 
загальні (державні), які виконувались для задоволення спільних потреб, і 
місцеві (поділялися на губернські та станові). Місцевими називались 
повинності, які призначались для задоволення потреб однієї або кількох 
губерній і для покриття яких збір встановлювався лише з населення, яке 
проживало на їх території, або з певних станів. До місцевих повинносгей 
належали: дорожна (утримання доріг гу бернського значення), утримання
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місцевого управління, опалення та освітлення приміщень губернських 
начальників та ін.

Основним джерелом покриття земських потреб були земські збори з 
предметів оподаткування. За правилами 1851 р. оподаткуванню під лягали 
торгівельні та промислові свідоцтва, земля і податні особи. Торіівельні та 
промислові посвідчення оподатковувалися в розмірі 10% з суми, яка 
сплачувалась в казну у вигляді мита за видачу посвідчень. При цьому 
процентним відношенням визначалась величина збору з губернії, яка потім 
розпод ілялась між містами, залежно від їх становища та поділу на розряди. 
Збір з земель сплачувався з кожної десятини, в наперед встановленому 
твердому розмірі. В більшості випадків цей розмір не мав ніякого відношення 
до прибутковості землі. Та ж частина сум, яка залишалась непокритою, 
розподілялась подушно між податними станами. У зв’язку з обмеженням 
оподаткування торгівлі, промисловості та землі земські потреби 
задовольнялися в основному зарахунокподушноїподаті. Т ак, при доході 
земського бюджету на 1860-1962 рр. в розмірі 23 млн. 614 тис. руб. від 
подушного податку надійшло 20 млн. 759 тис. руб. (87,9%). Зазначимо також, 
що за правилами 1851 р. державні земські повинності в земському бюджеті 
займалинайбільшу частину. На 1860-1862рр. їх розмір у земельному бюджеті 
становив 19 млн. 381 тис. руб. (82%)8.

Відміна кріпосного права викликала необхідність перегляду правил про 
земські повинності. Ця робота була доручена комісії' по перегляду системи 
податків і зборів (податна комісія). Комісією були зроблені висновки, які 
лягли в основу законопроектів, що були прийняті пізніше. 1 січня 1864р. 
було прийняте Положення про земські установи. За цим положенням до 
земських повинностей відносились лише місцеві. Державні земські 
повинності були виключені з земських бюджетів і передані в відання 
губернаторів, а в 1874 р. були внесені в державний розпис. Станові ж 
повинності були передані становим товариствам9.

За Тимчасовими правилами, що були прийняті одночасно з Положенням 
про земські установи, і які діяли з змінами і доповненнями до осганніхроків 
Російськоїімперп, земські повинності поділялися на обов’язкові, задоволення 
яких за рахунок земських зборів встановлювалось законом, і необов ’язкові, 
які встановлювались на розсуд самих земських установ10.

В першу групу потрапили повинності, які були обтяжливими для 
бюрократії і вона переклала їх на плечі місцевому самоуправлінню: 
утримання арештантських приміщень і квартир для чинів поліції; етапна 
повинність; спорудження і ремонт доріг державного значення; виділення 
підвод для переміщення поліцейських, жандармів та ін. державних чинів; 
утримання мирових суддів та ін. Ці повинності не мали нічого спільного з 
місцевим господарством, але були необхідні уряду і тому для земських 
установ вважалися обов ’язковими. В початковій редакції" Тимчасових правил 
предметами оподаткування визнавались землі, фабрики, заводи, промислові 
і торгівельні заклади та інше нерухоме майно в повітах і містах, а також 
посвідчення на право торгівлі. Загальною підставою оподаткування стали
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доходність і цінність майна.
В 1864-1865 рр., коли перші земські збори вирішували питання про 

покриття видатків, не було ніяких відомостей про доходність майна, не 
говорячи вже про методику обчислення.' Тому прийоми обчислення 
доходаості та цінності в різних земствах були різні. Оцінка проводилась за 
грунтовими умовами, за зручністю збуту продуктів, за оцінками банку, за 
особистими заявами, за відстанню землі від міста та ін. Найбільші труд нощі 
викликало питання оподаткування торгівельних і промислових закладів та 
посвідчень направо торгівлі Земські установи старалися застосовувати такі 
способи оцінки доходаості цих закладів, які б забезпечували якомога більші 
надходження в бюджет. Цевикликало багато скарг торговців та фабрикантів 
і Законом від 21 листопада 1866 р. було забороною опод аткування торгівлі 
і промисловості залежно від доходу підприємства. Закон також передбачав, 
що при оподаткуванні фабричних, заводських і торгівельних приміщень в 
розрахунок повинні прийматися лише цінність і доходність самих приміщень, 
без введення в оцінку предметів торгу або промислу, що в них знаходяться, 
а також торгівельних і промислових оборотів. Розмір збору з торгівельних 
документів і патентів обмежувався 10-25% з ціни, що сплачувалась в казну 
(дані ставки в подальшому змінювались у 1884 та 1898 роках)11.

Для усунення недоліків оцінки духодаості нерухомого майна 8 червня 1893 
р. були прийняті “Правила оцінки нерухомого майна для обкладення 
земськими зборами”. За цим законом були створені оціночні комісії, які мали 
забезпечити правильність оцінки майна. Заснування цих органів було 
викликане бажанням створити такі умови, при яких хід оціночних робіт 
якомога менше залежав від складу земських установ, що постійно змінювався, 
і результати робота сприяли б правильному обгрунтуванню розкладки 
земських зборів і державних под атків12.

На відміну від Тимчасових правил 1864 р., новий закон встановив, що 
нерухоме майно оцінюється за серед нім розміром чистого доходу від всього 
нерухомого майна. При цьому допускалося обчислення чистого доходу в 
певному відношенні до цінності, але лише в тих випадках, коли не було 
можливості обчислити його безпосередньо. Землі за цим законом 
оцінювались за місцевостями та угіддям, а все інше майно підлягало 
індивідуальній оцінці.

12 червня 1900 року були прийняті “Примірні правила встановлення 
граничного земського оподаткування”. Цей закон поставив ріст земського 
бюджету в тісні рамки. При складанні земського кошторису, збори з 
нерухомого майна не могли бути збільшені, ніж на 3% в рік, за винятком 
збільшення збору за рахунок додаткового числа або розміру майна. 
Збільшення кошторису дозволялося лише в тому випадку, коли видатки з 
повітового кошторису переносились в губернський і навпаки. Якщо ж на 
протязі року або кількох років збільшення збору було нижче 3%, то в 
наступні роки розмір збору можна було підвищити понад встановлену 
нррму при умові, що загальний розмір підвищення оподаткування за період 
з І 900 р. не буде більше норми і щоб одноразове збільшення окладів не
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перевищувало 10% проти минулого року13.
Тяким чином, основними джерелами формування земських бюджетів у 

Російській імперії були збори з нерухомого майна, збори з фабрично- 
заводських і торгівеяьно-промислових закладів та збори з міського 
нерухомого майна, які становили в 1903 р. відповідно 51,6,17,Зі 6,8%% 
земського бюджету.

Щож стосується фінансів міст, то згідно з Міським положенням 1870 р. 
вони мали права стягували слідуючі збори:

1) оціночний з нерухомого майна (становив не більше 10% чистого доходу 
або 1% вартості цього майна);

2) з документів на право торгівлі та здійснення промислів (не більше 15% 
з піїти посвідчень купців 1 та 2 гільдії та не більше 10% з іїт. торгівельних і 
промислових документів; з патентів на виготовлення напоїв та їх реалізаціїо 
- не більше 25%;

3) з закладів корчмарського промислу (сума корчмарського збору 
визначалась шляхом множенням середнього окладу на число закладів 
корчмарського промислу , а потімкорчмарі самостійно здаснювалирозкпадку 
цієї суми між собою);

4) з кучерського промислу (не більше 10 руб. в рік з кожного коня);
5) з коней і екіпажів, що утримувались приватними особами;
6) з собак;
7) з перевізного промислу;
8) квартирний податок (не отримав широкого розповсюдження, оскільки 

суми, що поступали від його сплати були незначними).
На користь міст поступали також деякі дрібні збори: 1) за використання 

мір та ваг на торгівельних місцях (не більше 1 коп. з пуда або відра предметів, 
що зважуються); 2) за клеймування мір та ваг; 3) з аукціонного продажу 
рухомого майна (до 2% ціни); 4) збори, що стягуються при вчиненні, 
засвідченні протесту і пред’явленні до виконання різних актів14.

Крім вказаних податків і зборів законодавством дозволялося окремим 
містам вводити й іїппі збори. Так, в 1829 р. у Варшаві існував рогатий збір, 
в деяких містах були встановлені збори з товарів, що ввозяться і вивозяться 
таіїт.

На характеристиці волосних і мирських зборів ми зупинятися не будемо, 
зазначимо лише, що єдиними їх платниками були селяни. Податки, які мав 
сплатити селянин, і порядок їх шпати встановлювались казенними палатами, 
які розсилали по волосних правліїшях окладні листи, складені на підставі 
даних останньої ревізії. Волосні правління до цих окладних листів додавали 
ще збори на земську пошту і на утримання волосного правліїтня, а сільські 
сходана підставі цих документів розкладали податки і збори між платниками, 
додаючищезборина виграти громади (сільського сходу):на заробітну штату 
сільському та церковному старостам, вчителю школи, пастухам та іїт.

Революція 1917р., знищивши земське і міське самоуправління, на перших 
порах зберегла систему місцевих бюджетів. Основним джерелом їх 
поповнення в перший період революції були податки, які, у зв’язку з
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недостатністю коштів, були досить різноманітними як за об’єктами 
оподаткування, так і за формами та методами їх проведення. Місцеві ради, 
які володіли податковими правами, вводили податки на грамофони, боброві 
шапки та коміри, на коней і екіпажі, на квартири, які складалися більш як з 
трьох кімнат, на неодружених та ін.15. За своєю суттю всі ці податки носили 
характер контрибуцій.

В 1918 р. була зроблена перша спроба регламентувати законодавчим 
шляхом стяі нсння місцевих податків. Дасретом від 31 жовтня було дозволено 
стягувати місцеві одноразові надзвичайні революційні под атки. Ці податки 
могли стягуватися лише з буржуазії, переважно готівкою і лише в межах 
сум, недостатніх для збалансування місцевих бюджетів.

У зв’язку з гострою нестачею контгів для місцевих бюджетів 3 грудня 1918 
р. було затверджене “Положення про грошові кошти і видатки місцевих рад”. 
Це положення містило перелік податків і зборів, що могли вводитись 
місцевими р адами. Але основна мета цього положення не була досягнута 
тому, що за місцевими радами були закріплені ті податки, які в подальшому 
втратили свої об’єкти в зв’язку з націоналізацією господарства. Для того, 
щоб вирішити дану проблему, в 1919 р. був введений додатковий збір до 
державного промислового податку спеціально для потреб місцевихрад16.

Однак, подальше знецінення рубля звело нанівець ефективність такого 
заходу. В 1920 р. був відмінений поділ бюджетів на загальнодержавний і 
місцевий. Місі іеві видатки і доходи повністю включалися в загальнод ержавні 
розписи. Разом з тим, в умовах швидкого обезцінення паперових грошей, 
йшов процес поступового від мирання грошовихподатків. Внаслідок цього 
на початку 1921 р. була запропонована повна відміна всіх грошовихподатків 
і припинено їх стягнення. Грошові податки були замінені різними 
натуральними повинностями (трудова, дров’яна таін.)17.

Першим кроком на шляху відновлення місцевих бюджетів та місцевих 
податків став декрет РНК РРФСР від 22 серпня 1921р. про місцеві грошові 
кошти. Однак, в цьому декреті закріплювались лише основи майбутнього 
місцевого бюджету. В ньому не було вказівки ні на відокремлення місцевого 
бюджету від загальнодержавного, ні на ті податки і збори, які могли б стати 
джерелами місцевих коштів. Своє оформлення місцеві бюджети і система 
місцевих податків отримала тільки на початку 1922року. До цього часу було 
введено в дію три законодавчих акти, датованих 10.12.1921 р.: декрет про 
місцеві бюджети, декрет про місцеві под атки і збори та перелік витрат, що 
відносяться на рахунок місцевих коштів18.

Декрет про місцеві податки і збори встановлював відрахування в місцеві 
к о ш т  від промислового податку в розмірі 25%, над бавки до цього податку 
в розмірі не більше 100% і перелік місцевих податків і зборів, який містив 
15 різних податків і зборів в міських поселеннях та 9 -заїхмежами. Однак, 
надані місцевим радам доходні джерела не забезпечили бездефіцитність 
місцевих бюджетів. Тому в 1922 р. були встановлені нові податки - 
грошовий подвірний податок поза міськими поселеннями та податок з 
публічних видовищ, а також збільшені відрахування від промислового
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податку до 75%. 29 серпня цього ж року був встановлений новий перелік 
місцевих податків і зборів, який містив 24 різних податків і зборів у міських 
поселеннях і 17 - за їх межами. В подальшому перелік місцевих доходів 
піддавався перегляду ще кілька раз, але він ішов, головним чином, в 
напрямку уточнення і спрощення системи місцевого оподаткування та 
можливої уніфікації видів місцевих податків і зборів.

У листопаді 1923 р. було прийняте Тимчасове положення про місцеві 
фінанси, яке об’єднало всі нормативні акти з цього питання. Воно 
перед бачало вже 22 види місцевих под атків і зборів, а зі змінами від 29 жовтня 
1924 р. - тільки 17 19.

На Україні в цей же період кількісний об’єм місцевих податків і зборів 
також піддавався неодноразовим змінам. Спочатку (січень 1922 р.) було 
встановлено 19 податків і зборів, потім (1923 р.) їх кількість розширено до 
31, і, накінець в 1924 р. скорочено до 20. За питомою вагою найбільш 
великими місцевими податками були: податок з будівель, разовий, попудаий, 
біржових і позабіржових угод, з деревини, Збір по ЗАГСу. Не дивлячись на 
досить великий перелік місцевих податків і зборів, надходження від них були 
досить скромними і на 1924-1925 рр. становили 5,5% всіх надходжень 
місцевих бюджетів.

25 квітня 1926 р. було прийняте нове Положення про місцеві фінанси, 
яке передбачало в загальносоюзному масштабі спочатку лише чотири 
місцевих податки:

1) податок з будівель. Даний податок стягувавсяв розмірі не більше од нієї 
четвертої процента матеріальноївартості будівель, яка обчислювалась за 
правилами НКФ СРСРвід8.03.1927р. Спочатку до будівель були віднесені: 
жилі будинки, фабрики, заводи, склади, торгівель ні приміщення, театри та 
ін. будівлі та споруди, разом з будовами, що їх обслуговують, незалежно від 
форм власності. Податок сплачувався власником будівлі або фактичним 
користувачем. В 1926 р. від сплати були звільнені будівлі, що належали 
бюджетним установам, житловим кооперативам всіх видів, профспілковим, 
партійним та ін. громадським організаціям;

2) податок з вантажів, що привозяться і вивозяться залізничними та водними 
шляхами сполучення. Так званий “попудаий збір” стягувався на залізничних 
станціях, пристанях і в портах. Категорії пунктів, в яких дозволялося 
стягнення ць ого збору, встановлювались РНК союзної республіки. Ставки 
податку з вантажів, що перевозились морськими і внутрішніми водними 
шляхами сполучень, встановлювались з таким розрахунком, щоб не 
перевищували 60% ставок встановлених відповідною місцевою радою для 
аналогічних вантажів, що перевозяться залізницею. Від податку звільнялись 
вантажі, що слідували транзитом або поступали для переробки в певних 
пунктах, хлібні вантажі, що експортуються за кордон, військові, поштові, 
арештанські перевезення, дипломатична пошта та деякі ін. вантажі;

3) податок з угод, що укладалися або реєструвалися на біржі. Вказаний 
податок стягувався біржовими комітетами при укладенні або реєстрації
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угод і не міг бути більше: а) з угод, що проходять через товарні відділи - 
0,1% суми угоди; б) з угод, що укладалися на фондових відділах товарних 
бірж - 0,5% суми угоди. Не підлягали оподаткуванню угоди з облігаціями 
державних позик і платіжними зобов’язаннями Ценгрокаси НКФ СРСР. 
Пізніше податок був скасований у зв’язку з ліквідацією самих бірж;

4) податок з золотопромислових підприємств. Цей податок стягувався з 
усіх підприємств, що мали своєю метою пошук, розвідку та добування золота, 
в розмірі не більше 2%вартості фактично видобутого ними золота. Вказані 
підприємства не повинні були оподатковуватись іншими місцевими 
податкамита зборами20.

В 1927 р. надходження в місцеві бюджети збільшилися в зв’язку з 
введенням нового порядку сплати ренти. Замість однієї ст авки з усієї площі 
земельної ділянки ренту почали стягувати за диференційованими ставками 
у залежності від способу використання тієї чи іншої частини земельної 
ділянки міста. Крім цього, було введено цільовий квартирний податок на 
потреби буд івництва робітничого житла.

Названі вище податки регламентувались в загальносоюзному масштабі. 
Уряди союзних республік мали право давати дозвіл місцевим радам вводиш 
на відповід ній території і інші місцеві податки і збори при одній лише умові, 
що об ’єкіи, які ними обкладаються, не оподатковуються загальнод ержавними 
податками. Про введення таких додаткових податків уряди союзних республік 
зобов’язані були негайно повідомляти ЦВК СРСР.

У зв’язку з цим на території УРСР були введені слідуючі місцеві под атки 
і збори: збір з деревини; збір за ветеринарно-санітарний огляд худоби та 
сирих тваринних продуктів; податок з транспортних засобів; податок з 
худоби; збір з рахунків; податок з плакатів, афіш, реклам і оголошень; 
курортний збір; разовий збір; збір з осіб, які позбавлені права бути 
сільськими виконавцями; податок на собак на деякі ін.

Така правотворчість у сфері встановлення місцевих податків і зборів 
призвела до того, що регулювання даного питання в загальносоюзному 
масштабі почало втрачати своє значення, а також ускладнювала роботу 
місцєвихрад. Податковий апарат був перевантаженийроботою по стягненню 
дрібних і неефективних місцевих платежів з громізд кою системою ставок. 
Тому в 1942р. була проведена перебудова системи місцевих податків і зборів.
10 квітня цього року був прийнятий Указ Президії Верховної Ради СРСР про 
місцеві податки і збори, згідно з яким місцеві ради були зобов’язаніщорічно 
накладати податок на буд івлі, стягувати земельну ренту' і разовий збір на 
ринках. Крім того, ш  надавалось право на власний розсуд вводити на своїй 
території збір з власників транспортних засобів і збір з власників худоби. 
Дана система місцевих податків і зборів з певними змінами і доповненнями 
(було скасовано збір з власників худоби, а натомість введено самообкладання 
сільського населення, курортний збір, плату' з власників собак) залишилась 
і після прийняття нового Положення про місцеві податки в 1981 р.31.

Як бачимо, врадянськийперіодчасткакоштів, що надходила зарахунок 
місцевих податків і зборів, була незначною. Основне джерело поповнення
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коштів місцевого бюджету становили надбавки та відрахування від 
загальнодержавних податків, що було закономірним результатом жорсткої 
централізації економіки та суспільства в цілому.
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Б Ю Д Ж Е Т Н И Й  П Р О Ц Е С  У  С Ш А

За роки існування незалежної держави виникло дуже багато 
питань, пов’язаних із бюджетом та забезпеченням бюджетного процесу 
в державі. Ще й досі вони залишаються невирішсними. Але ж важко 
відшукати в світі країну, яка ніколи не стикалася б з проблемами у цій 
сфері. Кожна з них впродовж багатьох років намагалася розробити 
найраціональніші способи, процедури для усунення конфлікту між 
численними учасниками формування та виконання бюджету. І вони, так 
чи інакше, досягай своєї мети. Тому доцільно вивчити досвід розвинутих 
країн з питань бюджеготворення, проблем, що стосуються цього процесу.

Отже, розглянемо на прикладі Сполучених Штатів Америки 
поняття бюджету, його формуванняролі та взаємовідносини учасників 
бюджетного процесу, характерні риси цього процесу; пов’язані з ним 
документи та процедури, від яких залежить, скільки збирати податків, 
витрачати коштів, і хто скільки отримає.

Слово “бюджет” має багато значень. В домашньому господарстві 
бюджет є записом витрат, які здійснювались на протязі певного періоду 
часу. Бюджет федерального уряду-ціла фінансова структура федерального 
уряду, комбінація надходжень і витрат. У політичному сенсі термін 
“бюджет” передбачає документ, який Президент подає Конгресу на 
розгляд на початку року. У широкому розумінні бюджет є програмою 
чи планом діяльності уряду на визначений фінансовий період, що 
включає різні напрямки діяльності, на які державна влада пропонує 
витратити надходження в державні фінансові ресурси.

Правове призначення бюджету в тому, що він надає органам 
влада, що його затверджують, можливість вищого постійного керівництва 
у галузі фінансової діяльності, контролю діяльності виконавчо- 
розпорядчих органів, які складають і виконують бюджет.

Формування бюджету є процесом узгодження, через який 
законодавці, державні посадові особи вступають у дискусію з приводу 
відносних позитивних якостей цих різноманітних поглядів, яка 
закінчується виділенням ресурсів. Формування бюджету є також 
процесом, який регулює поведінку посадових осіб, коли вони планують 
і надають допомогу та послуги суспільству,а потім звітують про 
використані державні кошти і досягнуті результати. Тому формування 
бюджету для'федерального уряду є надзвичайно складним процесом. 
Він потребуй активної участі Президента та більшості членів конгресу 

*і зусиль десятків тисяч членів персоналу законодавчої та виконавчої
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влади. Він також породжує тисячі великих і малих рішень, що 
стосуються регламентів і процедур.

Термін “бюджетна процедура” об’єднує юридичні і не юридичні 
принципи, що регулюють розробку і прийняття бюджету з однієї 
сторони, його виконання - з другої, та контроль за його виконанням - 
з третьої. Бюджетні процедури регулюють спірні питання шляхом 
розмежування завдань та ролей учасників бюджеготворення, визначення 
кінцевих строків для кожного завдання, обмеження набору питань, що 
розглядаються. Бюджетні правила впливають на кінцеві результати. 
Ставки податків та витрати, платники та одержувачі, яка програма 
розширюватиметься, а яка звужуватиметься, - ці та інші питання 
вирішуються формальними процедурами. Робота над федеральним 
бюджетом має циклічний характер. У всіх країнах світу бюджет 
складається на один р ік .1

Бюджетний процес в США починається з формування 
президентського бюджету у виконавчій владі, потім він направляється до 
Конгресу, який має 4-ри окремих процедури для вироблення бюджетних 
рішень, і після цього - до федеральних міністерств і відомств в міру 
того , як вони виконують прийнятий бюджет. Цей цикл завершується 
розглядом та аудитом витрат. У таб. 1 (див. кінець) наведено порядок та 
терміни здійснення основних етапів цього процесу.2

Передбачалося, що кожний етап має проводитись згідно з 
розкладом,що дуже рідко відбувалося за останні 15 років. Але основні 
стадії повторюються з року в рік лише з незначними відхиленнями, хоча 
деякі процедури можуть змінюватися в залежності від стилю роботи 
Президента, його відносин з Конгресом, змін у політичних або 
економічних умовах.

Розглянемо трохи детальніше егапи бюджетного процесу в США. 
На жаль, брак місця не дає можливості детально розглянути всі етапи 
бюджетного процесу, тому зупинемося на двох початкових - етапах 
формування виконавчого і законодавчого бюджету: Президентський варіант 
проекту бюджету; Робота Конгресу над бюджетом.

До підготовки бюджету виконавчої влади 
(президентського проекту залучені три ланки учасників: федеральні 
міністерства і відомства, що потребують ресурсів; Адміністративно- 
бюджетне управління, що займається аналізом запитів та складанням 
бюджету; Президент, який відповідає за подання бюджету Конгресу на 
початку лютого кожного року. Цей виконавчий бюджет визначає виграти, 
надходження, позики та борги на наступний фінансовий рік; містить 
напрямки діяльності та законодавчі рекомендації у відповідності до цих 
оцінок; надає інформацію про реальний та прогнозований стан економіки 
га забезпечує конкретною інформацією про фінанси федеральних 
міністерств і відомств та програм. Хоча американська Конституція не
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вимаг ає від Президента давати рекомендації, що стосуються доходів 
і видатків уряду, бюджет став одним з найбільш важливих інструментів 
впливу Президента на суспільні процеси, засобом встановлення 
законодавчих та програмних цілей і визначення економічного курсу 
нації.

Закон про державний бюджет 1921 року забезпечив правову основу для 
президентської бюджетної системи, що працювала наступні 70 років. До 
прийняття цього закону федеральний уряд не мав повноцінного 
президентського бюджетного процесу. Цей Закон зробив Президентів 
відповідальними за національний бюджет, залучивши їхдо підготовки та 
подання складу видатків і доходів Конгресу. На його основі було 
запроваджено Бюджетне Бюро (нині Адміністративно-бюджетне 
управління) для допомоги у формуванні та реалізації виконавчого 
бюджету. З часом були внесені численні поправки до цього документу, 
однак він ще йдосі є правовим джерелом бюджетної влади і Президента. 
Закон 1921 року встановлює форму та зміст бюджету і визначає роль 
Президента та міністерств і відомств, що потребують асигнувань. В той 
час бюджет є тільки запитом до Конгресу, який не зобов’язаний 
затверджувати ці рекомендації і який вносить досить багато змін до 
нього. Але ці запити часто є початком для розрахунків Конгресом 
видатків і доходів. Ступінь Президентського впливу змінюється з роками 
і залежить швидше від політичних і економічних умов, а не від правового 
статусу бюджету.

Підготовка бюджету починається весною (чи раніше), за 9 місяців 
до подання його Конресу, за 18 місяців до початку фінансового року, який 
в США встановлений з першого жовтня одного року по ЗО вересня 
наступного року, та за ЗО місяців до закінчення фінансового року4. Бюджет 
в СІЛА розробляється децентралізовано. Кожна організація має свою 
власну процедуру і орієнтири для розробки свого запиту. Цей процес 
займає біля 8-10 місяців. В цей час (під час підготовки нового бюджету) 
міністерства і відомства виконують бюджет поточного року та шукають 
ресурси на наступний фінансовий рік.

Організації складають нові бюджети із значною непевністю щодо умов, 
які будуть переважати на момент отримання коштів (економічних умов, 
президентської політики, діяльності Конгресу), оскільки 9-місячний період 
до початку фінансового року є дуже великим. А ж  вони справляються з цим 
завданням, залишаючи можливість до останнього моменту та беручи за 
основу майбутніх попередні. Підготовка бюджету є періодом з численними 
перевірками та значною потребою в інформації. Робота міністерств та 
відомств триває весною і літом року, що передує поданню проекту на розгляд 
Конгресу. Ця робота починається з нижчих рівнів, спроможних 
сформулювати свої запити, до вищих, поки всі заявки не консолідуються у 
Іагальний бюджет федеральних міністерств і відомств. Запити передаються
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до Адміністративно-бюджетного управління наприкінці літа або восени. 
Вони розглядаються персоналом цього управління та помічниками 
Президента. Цей розгляд має декілька окремих стадій: 1) розгляд 
персоналом, на протязі якої експерти Адміністративно-бюджетного 
управління вивчають запити, консультуються з офіційними особами 
міністерств і відомств, та готують рекомендації; 2) розгляд директором, 
на якій вирішуються основні бюджетні питання; експерти цього управління 
відстоюють свої рекомендації і його директор Адміністративно- 
бюджетного упраління приймає бюджетне рішення; 3) схвалення, на якій 
міністерствам і відомствам повідомляється про порушення директора і 
вони мають можливість подати апеляцію щодо аспектів, з якими воїш не 
погоджуються; 4) подання апеляцій, які можуть спочатку подаватись до 
Адмінисгративно-бюджетного управління, а в разі не вирішення справи 
- до Президента або його помічників; 5) прийняття заключних рішень, 
коїш бюджетні документи передаються. Згідно з заключними рішеннями, 
міністерства і відомства приводять свої запити у відповідність з 
президентським бюджетом, який друкується й доводиться до відома 
громадськості. Закон про державний бюджет 1921 року звільняє 
міністерства і відомства від подання їхніх бюджетних запитів прямо до 
Конгресу. Більш того, правила Адміністративно-бюджетного управління 
забеспечують конфіденційність всіх бюджетних запитів та рекомендацій 
до передачі президентського бюджету Конгресу. Але внутрішні бюджетні 
документа часто стають поки бюджет ще формується. За формою ізмістом 
бюджет частково визначений законодавчо, але Закон 1921 року 
уповноважує Президента складати бюджет у формі, що визначаєшся ним 
самим. Президент має надати Конгресу президентський бюд жет до 15 липня 
кожного року. Крім цього, він має можливість переглянути та внести зміни 
до нього на протязі року. Після цього президентський бюджет має бути 
проведено через Конгрес.

Згідно із Законом України “Про бюджетну систему України” від 
29.06.95 функції Президента в Україні значно вужчі. Вони обмежуються 
розглядом підготовленого Кабінетом Міністрів України проекту бюджету 
і, в разі згоди з ним, - внесенням його на розгляд Верховної Ради 
України; представленням проекту на засіданні Верховної Ради України; 
підписанням Закону про Державний бюджет; поданням звіту про 
виконання; представленням його на засіданні Верховної Ради України; 
підписанням Звіту про виконання державного бюджету. Тобто, він не 
займається виробленням політики в галузі розробки бюджету, не може 
вносиш у бюджет поправки і зміни, повідомляти про скасування окремих 
статей бюджету. Цими повноваженнями наділений тільки законодавчий 
орган- Верховна Рада України.

У США прцес роботи Конгресу над бюджетом починається після 
подання президентом свого проекту щорічного бюджету. До нього залучені
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основні комітети Конгресу: комітет з надання дозволу на використання 
бюджетних коштів, комітет з розподілу бюджетних асигнувань, комітет з 
бюджетних надходжень, комітет з розгляду проекту бюджету, які 
відповідають за здійснення однієї з 4-ох бюджетних операцій Конгресу, 
що стосуються щорічної бюджетної резолюції, меж доходів, 
санкціонуючого законодавства та законопроектів про асигнування. Існують 
також допоміжні служби Конгресу, до яких належать Бюджетна служба 
Конгресу, Головна конрольна служба Конгресу та Дослідницька служба 
Конгресу.

В Україні до основних служб у складі Верховної Ради України, що 
відають питаннями бюджету, відносяться постійна комісія по фінансах і 
банківській діяльності. Також Законом “Про бюджетну систему України” 
передбачена організація казначейства у структурі Міністерства фінансів.

У СІЛА першим кроком у роботі Конгресу є розробка резолюції 
про бюджет. Вона ухвалюється до 15 квітня і передбачає рівні доходів і 
витрат на 5 фінансових років, але обов’язковими до виконання є лише 
показники на перший рік. Ця резолюція не передається Президентові на 
підпис або накладання вето, вона є спільною і не має сили закону. На ії 
підставі не можна стягувати ніяких под атків і витрачати ніяких коштів.

Резолюція про бюджет є засобом, за допомогою якого К отреє  
визначає бюджету політику. Вона складається з доох-трьох основних частин: 
узагальнених показників, асигнувань на витрати, розподілених за 
функціональними напрямками і іноді положень про узгод ження. Узагальнені 
показники включають в себе суму всіх доходів (а також суму, на яку ці доходи 
повинні бути збільшені або зменшені), сукупність нових бюджетних 
повноважень, суму усіх видатків, позитивне або негативне сальдо бюджету, 
межі заборгованості, а також суму нових зобов’язань щодо прямих позик і 
нових первісних зобов’язань стосовно гарантованих позик. В резолюції 
розподіляютьсяпо 20 напрямках нові бюджетіповноваження, видатки, прямі 
і гарантовані позики. Положення про узгодження мають проводити у 
відповідність із поточною політикою розміри в т р а т , доходів або меж 
заборгованості.

У резолюції про бюджет не йдеться про конкретні програми або 
рахунки, однак узагальнені показники, функціональний р озподіл коштів та 
положення про узгодження грунтуються, як правило, на припущеннях 
стосовно окремих програм.

Конгрес має обов’язково ухвалити резолюцію про бюджет перед 
розглядом заходів щодо доходів, витрат або межі заборгованості. Втім, це 
не завжди вдасться зробити до 15 квітня. (Цей термін є визначений Законом 
Конгресу про,бюджетні повноваження і контроль Конгресу над 
ви к о р и стан н і бюджетних коштів 1974 року, яким регламентується 
бюджетний процес Конгесу й започатковані бюджетні ком ітет Палати 
Представників і Сенату та Бюджетна Служба Конгресу).
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В Україні Законом “Про бюджетну систему України” 1995 року 
було введено положення щодо формування бюджету з дотриманням вимог 
нового для бюджетного законодавства документу - бюджетноїрезолюції. 
Згідно з цим Законом, іїпроектрозробляєгься постійною комісією з питань 
бюджету і вноситься на розгляд Верховної Ради України, який після 
затвердження надсилає її Президенту України не пізніше 15 червня. Але 
на відміну від американського документу Конгресу, вона тільки в 
загальному вигляді окреслює пріоритети бюд жетної політики на наступний 
період та служить орієнтиром для Уряду при розробці проекту державного 
бюджету і для Верховної Ради при розгляді проекту бюджету і законів, 
що впливають на доходи і видатки бюджету.

Тоді як бюджетна резолюція в США є засобом розгляду цілого 
бюджеіу в узагальнених показниках, всі інші операції, пов’язані з бюджетом, 
стосуються конкретних доходів та видатків. Після прийняття бюджетної 
резолюції Конгрес розпочинає роботу з розгляду і затвердження 
законопроектів про щорічні асигнування. Але регламенти Палати 
Представників та Сенату вимагають управомочення за законом програм та 
міністерств і відомств ще до виділення асигнувань. Це санкціонування може 
бути щорічним, дискреційним та на постійній основі. Тільки після цього 
починається робота над законопроектами про щорічні асигнування у 
підкомісіях комісій з бюджетних асигнувань. Ці підкомісії спочатку 
аналізують детальні бюджетні документи, під готовлені міністерствами та 
відомствами, та проводять обговорення, а потім подають св ої рекомендації 
щодо рівнів витрат в межах встановлених лімітів5 комісіям та Палаті 
Представників і, нарешті, після схвалення Палатою Представників 
законопроекти про асигнування передають до Сенату, де до них 
застосовується аналогічна процедура затвердження. Якщо між палатами 
Коїзгресу виникають розбіжності, то узгоджувальнийкоміїег, до складу якого 
входять члени обохпалат, виробляє узгоджувальний варіант законопроекту. 
Якщо цей варіант схвалено, він подається на підпис Президента і в разі його 
схвалення стає законом.

1 Більшість країн здійснюють і довгострокове планування, звичайно на 
3 -5  років.
2 За законодавством України бюджетний цикл охоплює приблизно 2 
роки. Починається він у травні року, що передує бюджетному та 
закінчу ється затвердженням Звіту про виконання бюджету до 1-го травня 
року, наступного за звітним.
3 Allen Shik. Federal budget üi the USA. Wash. D. С., 1995,p.44.
4 У нашій державі ці терміни дорівнюють відповідно 4,8 та 20 місяцям.
5 Комісія по Асигнуваннях Конгресу розподіляє загальну суму витрат 
між 13 підкомісіями.
Таб.1 Етапи бюджетного процесу у  США у  1995 фінансовому році
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КОНТРОЛЬНА ФУНКЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БАНКУ УКРАЇНИ

В умовах перехідного етапу розвитку нашої молодої держави України 
проблема фінансового контролю є досить важливою і актуальною. Надто 
помітне місце в структурі органів фінансового контролю посідає 
Національний банк України. Це пов’язано передусім з його правовим 
статусом. З одного боку, Національний банк, як і інші банки -це юридична 
особа, яка вступає у цивільно-правові відносини. А з другого боку - це орган 
державного управління, наділений владними повноваженнями.

Зокрема, НБУ здійснює банківське регулювання і нагляд за діяльністю 
комерційних банків, їх відділень, філій, представництв, а також інших 
кредитних установ на території України. Це не єдина його функція, але 
одна із найголовніших. Зміст нагляду визначається повноваженнями, 
встановленими Законом України “Про банки і банківську діяльність”1. 
Система нагляду НБУ спрямована на забезпечення стабільності банківської 
системи, захист інтересів вклад ників ікредаторів шляхом змешпеннярюиків 
в дальності комерційних банків.

На превеликий жаль, ця склад на і важлива для реформування української 
економіки проблема поки ще не стала об’єктом спеціальних досліджень 
іноземних спеціалістів з банківської справи. Хоч зовам не є секретом їх 
великий практичний інтерес до банківської справи України в цілому і до 
НБУ особливо. Ті ж дослідження, які все-таки з’явились з банківської 
проблематики, в переважній більшості належать перу вчених-економіетів2. 
І тільки останнім часом з’явились нечисельні поки-що публікації вчених 
- юристів, в яких аналізуються різні аспекти правового статусу та функцій 
НБУ3.

Враховуючи ступінь наукової розробки проблеми та висвітлення ц в 
літературі в цілому, особливо в юридичний науковій літературі, а також 
наявнісіь ще в багатьох аспектах не проаналізованого великого нормативного 
масиву з даної проблеми, автор ставить собі завд анням проаналізувати суть 
та дати послідовний виклад правової природи і змісту контрольноїфункції 
НБУ. Розуміючи, що це одна із перших спроб наукового аналізу цієї 
проблеми, ми непрегаядуємо на повну істиннісіь наших оцінок, узагальнень, 
висновків, що подаються нижче.

Теоретично і  на практиці розрізняють внутрішні і зовнішні банківські 
ризики. До зовнішніх ризиків відносять ризик ліквідності (нездатність 
банку забезпечити безперебійну оплату своїх зобов”язань перед клієнтами); 
валютний ризик (збитки від несприятливих змін валютного курсу в умовах
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наявності відкритої валютної позиції); ризик облікової ставки (збитки 
від змін процентної ставки, що встановлюються по кредитах НБУ, в 
умовахфіксованоїпроцентноїставкипонаданихкредитах); ризик з цінних 
паперів (збитки від зміни курсу цінних паперів, що знаходят ься в портфелі 
банку)4.

Як свідчить практика роботи НБУ по нагляду, основна увага акцентується 
на зниженні ризику ліквідності4. Оскільки можливості здійснення 
комерційними банками валютних операцій за свій рахунок обмежені, то і 
відповідно валютний ризик незначний. Недостатня розвиненість фондового 
ринку в Україні позначається на ризику з цінними паперами, а низька ступінь 
ризику облікової ставки зумовлена її встановленням НБУ на рівні, набагато 
нижчому від темпів інфляції6.

До внутрішніх ризиків відносяться “комерційніризики”, пов’язані з 
людським фактором (кваліфікація персоналу і ділові якості керівників, 
дисципліна, якість аудиторської служби і тд.), а також “операційно-технічні 
ризики”, що відображають ступінь працездатності систем і забезпечують 
внутрішню роботу банку: системи безпеки, бухгалтерського обліку, 
матеріально-технічних засобів, засобів зв”язку і т.д.7. Зниженню 
внутрішніх ризиків сприяють направлені процедури реєстрації банків, їх 
ліцензування, аудигорськихперевірок, інспектування діягдносгікомерційних 
банків співробітниками НБУ.

Проект Закону України “Про Національний банк України” передбачає, 
що до складу наглядових і регулюючих функцій НБУ входять:
- вступний контроль, змістом якого є чітке і повне визначення вимог д ля 
реєстрації і дотримання банками та кредитними установами ліцензії на 
проведення банківських операцій, порядок їх отримання;
- попереднійконтроль, змістом якого є встановлення вимог до ведення справ 
банками та кредитними установами з оптимальним ризиком, заборона або 
обмеження здійснення ними окремих вида д іяльності, застосування санкцій 
адміністративного і фінансового характеру відповідно до чинного 
законодавства України, перевірка повноти відрахувань до резервів 
страхування активних операцій, які гарантують безпеку і стабільність банків 
та кредитних установ;
-поточний контроль, змістом якого є визначення методів перевірки для 
забезпечення належного нагляду і їх використання при іспектуванні банків 
та кредитних установ і розроблення заходів по оздоровленню їх фінансового
стану3.

Національний банк України здійснює постійний нагляд за додержанням 
банками та кредитними установами банківського законодавства, 
нормативних актів НБУ і економічних нормативів. Функцію нагляду 
здійснює Департамент банківського нагляду НБУ. Операції по нагляду 
практично забезпечують регіональні управління НБУ у відповідності з 
заданою їм програмою, а також окремими завданнями Департаменту
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банківського нагляду.
Згідно чинних нормативних актів комерційні банки зобов’язані 

щомісячно надавати НБУ таку звітну інформацію: баланс з розрахунками 
економічних нормативів; звіт про кредитний портфель, звіт про портфель 
ціннихгаперів;звігпровалютуівалютні позиції; звіт про ризик процентної 
ставки; звіт про надання і погашення кредиту банку. А також не пізніше 
п ’я т  днів після оформлення висновків місячної чи річної перевірки надати 
НБУ звіт про роботу зовнішнього аудиту, а на наступний день після 
оформлення відповідної кредитної угоди - звіт про “великі” кредити. 
Департамент банківського нагляду також вправі вимагати від банку надання 
буд ь-якої іншої інформації, необхід ної для виконання його обв”язків, а також 
роз’яснень щодо отриманої інформації, навіть якщо вона віднесена до 
банківської, службової чи комерційної таємниці. Причому остання не може 
бутрозголошена без згоди комерційного банку9.

Робота по банківському нагляду диференційована по трьохосновних 
напрямках: загальний нагляд, інтенсивний нагляді нагляд високого ступеня. 
Загальний нагляд поширюється на стабільно працюючі банки, які 
фінансово стійкі, дотримуються економічних нормативів, норм діючого 
законодавства і вказівок НБУ, мають позитивну ділову репутацію. Його 
здійснюють регіональні відділення Національного банку. Суть загального 
нагляду в контролі за дотриманням економічнихнормативів іперекфокінших 
звітів, що подаються банками. Інформація про виявлені порушення 
направляється Правлінню НБУ для прийняття відповідних рішень10.

Інтенсивний нагляд поширюється на банки, які періодично порушують 
економічні нормативи, атакож допускають інші незначні порушення11.

Нагляд високого ступеня застосовується у відношенні банків, які 
систематично (два і більше разів у квартал) - порушують економічні 
нормативи і допускають інші грубі порушення або мають незадовільний 
фінансовий стан.

Статистика НБУ свідчить, щов 1995роцікожентретшкомерційний банк 
мав серйозні фінансові труднощі і пращовав в режимі інтенсивного нагляду 
з боку НБУ, 21 банк був реоганізований, 12 - стали банкрутами, ще 17 - 
знаходяться на стадії закриття. В 77 комерційних банках проводилась санація, 
“режим фінансового оздоровлення” пройшли 13 банків12. Внаслідок такої 
ситуації в НБУ підготовлено цілий ряд нових нормативних актів про 
створення страхових і ризикових фондів, що дозволить укріпити 
платоспроможність комерційних банків України13.

Приймаючи рішення про застосування інтенсивного нагляду і нагляду 
високого ступеня, Департамент банківського нагляду НБУ проводить 
інспектування банків, їх відділів, філій, представництв, покликаний виявити 
причини порушень і недоліків в роботі банку. Інспектори НБУ перевіряють 
законність банківських операцій, діяльність внутрішнього і зовнішнього 
аудиту, стан обліку, достовірність звітів, установчих та інших
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документів. За підсумками інспектування керівництву банку подається 
інформація, в якій вказуються причини виявлених недоліків, оцінюються 
фінансовий стан банку, його можливості і шляхи виходу із ситуації. Вимоги 
НБУ обов’язкові для виконання.

На основі отриманої інформації про порушення в діяльності комерційних 
банків Національний банк організовує нараду з керівництвом банків, яка 
переслідує мету визначення причин недоліків і вироблення конкретних 
заходів по їх усуненню. Про зміст заходів і строків їх реалізації керівництво 
банку інформуєтьсяписьмово.

Відповідний комерційний банк зобов’язаний протягом двох тижнів 
інформувати НБУ про застосовані заходи по реалізації отриманих 
приписів.В разі неприйняття ним певних мір, Департамент банківського 
нагляду направляє відповід ну інформацію Головірада банку. Якщо внаслідок 
цих дій становище банку не покращується, НБУ застосовує санкції у 
відповідності з Законом України “Пробанкиібанківську діяльність”, які 
передбачаютьгпроведення заходів фінансового оздоровлення; призначення 
тимчасової адміністрації по управлінню банком на період фінансового 
оздоровлення; стягнення грошового штрафу в розмірі доходу, отриманого 
внаслідок неправомірних дій комерційного банку; підвищення норм 
обов'язкових резервів; виключення комерційного банку із Державної 
книги реєстрації банків14.

Тимчасову адміністрацію призначають при невиконанні приписів НБУ, 
наданні недостовірної інформації або неподанні передбаченої звітності, 
збиткової діяльності, виникненні інших загроз інтересам вкладників і 
кредиторів комерційного банку, протидії антимонопольним заходам. 
Адміністратор призначається Правлінням НБУ. Він здійснює діяльність 
протягом певного строку у відповід ності із затвердженою програмою в межах 
наданих йому повноважень і може здійснювати як постійний нагляд, так і 
безпосереднє управління поточними справами банку, не підмінюючи при 
цьому виконавчі органи комерційного банку.

Адміністратор має право перевіряти канцелярську, касову, бухгалтерську, 
звітну і договірну документацію, матеріали правління, оціночнуіревізійну 
комісії банку. Він може брати участь на загальних зборах акціонерів 
банку, засіданнях Правління, оціночної і ревізійної комісій. У присутності 
членів Правління адміністратор може перевіряти касу, збереженість інших 
цінностей банку.

Адміністратор зобов”язаний інформувати Департамент банківського 
нагляду і Правління комерційного банку про д ії, що суперечать статуту банку, 
чинному законодавству, рішенням Правління НБУ. Він також повідомляє 
про свою незгоду з діями посадових осіб по видачі позичок, оцінці застави, 
яка забезпечує кредит. Однак головним в його роботі є пошук законних 
безконфліктних заходів, спрямованих на недопущення порушень і 
покращення фінансового стану банку. До обов'язків адміністратора
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відносяться зебезпечення належної реалізації правовідносин, стороною яких 
є банк. Зокрема, він повинен:
- здійснювати контроль за тим, щоб загальна сума гарантій і поручительств 
у відношенні третіх осіб не перевищувала розміру, визначеного статутом 
комерційного банку чи встановленого НБУ;
- перевіряти умови надання позичок з метою недопущення порушень 
встановлених показників ліквідності, бстресурсної видачі кредитів, надання 
передбачених пільг при кредитуванні, дотримання інших норм і традицій 
банківської практики;
- брати участь в оцінці майна, що закладатиметься, перевіряти дотримання 
інших умов забезпечення кредиту;
- здійснювати контроль за прийняттям передбачених законодавством 
заход ів по стягненню простроченої заборгованості, зверненням стягнення 
на майно клієнтів-боржншгів та iH .ls.

Повноваження адміністратора зупиняються із закінченням терміну, 
встановленого НБУ, при достроковому покращенні фінансового стану 
банку, а також у випадку прийняття арбітражним судом до розгляду справи 
про припинення д іяльності комерційного банку.

НБУ здійснює також контроль за дотриманням законодавства про валютне 
регулювання і грошовий обіг, правил виконання касових операцій 
комерційними банками. Крім того, Національний банк здійснює контроль 
за діяльністю своїх установ, перевіряє фінансово-господарську діяльність 
підвідомчих йому підприємств і організацій.

Таким чином, наяву достатні підстави розглядати контрольну функцію 
Національного банку, з одного боку, якрезультатіміруринковихпереїворень 
в Україні, реформування відносин власності взагалі. З іншого боку, 
контрольна функція НБУ сама виступає надзвичайно важливим чинником 
цих перетворень, є свого роду гарантом того, що кредщно-грошовівідносини 
в Україні в цілому знаходяться і будуть будуватись в межах її правового 
поля.
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ІСТОРИЧНА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМАГАТЕЛЬСТВА

Одним із видів злочинної діяльності, яка останнім часом привертає 
особливу увагу через її підвищену соціальну небезпеку і широкий резонанс 
у громадській думці, є вимагательство, що отримало в широкій пресі та 
повсягденному вживанні назву “рекет”.

Склад злочину - “вимагательство” давно відомий кримінальному праву. 
Тому, на наш погляд, доцільно приступити до розгляду даної теми з її 
історичного аспекту.

У кримінальному законодавстві царської Росїї таке поняття як 
вимагательство не вживалося, але змістом статей Уголовного уложения”1 
відцовідальнісгь за такий злочин передбачалася. Відомий російський юрист 
П.П.Пусторослев запропонував таке визначення: “Злочин майнового 
вимагательства є казуїстично визначений і заборонений кримінальним 
законом, винне, умисне примушування людини іншою людиною, який у 
стані осудності, до віддачі рухомого майна (Ул. 1545; 1546/6; 1547-1548), 
або до укладення збиткового, цілкомчи часткового майнового зобов’язання, 
або до збиткової від мови від цілком або частини майнового права (1545; 
1546/6; 1547-1548; 1687), вчинене за допомогою усної чи письмової погрози 
вбивством або насильницькою дією чи підпалом, яка не підлягає 
терміновому виконаною (1545; 1546/6; 1547-1548) або засобом фізичної шли 
чи погр ози з терміновим застосуванням (1683/6; І687)2.

Окремо від такого складу злочину як вимагательство дореволюційним 
кримінальним законодавством передбачалася відповідальність за 
“шантаж”3. Російський юрист Г.Я.Зак дав таке визначення шантажу на основі 
діючого тоді законодавства: “...цей злочин являє собою заборонене 
кримінальним кодексом “збудження” людини іншою людиною, яка 
знаходиться в стані осудності, до передачі майна, або до усгупки права на 
майно, або до вступу в інший невигідний зговір щодо майна, вчинений 
винувато, умисно, з метою отримання майнової вигоди собі або третій 
бажаній особі, іпритому вчинено засобом погрозирозголошенням вигаданих 
чи істинних свідчень: про обставину, яка ганьбить честь потерпілого або 
члена його сім’ї, хоч би і померлого, або про вчинення тяжкого чи нетяжкого 
злочину потерпілим або членом його сім’ї, хоч би вже його і не було серед 
живих під час цій погрози, чи про обставину, яка підриває торговий кредит 
потерпілого”4.
* У юридичній літературі того часу виникло багато суперечок, до якої 

категорії злочинів віднести такий злочин, як шантаж. Зокрема, той же
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Г.Я.Зак відзначав, що “...з аналізу окремих ознак шантажу і вимагання в 
тій обрисовці, яку дає цим деліктам Уголовное уложение (кримінальний 
кодекс), випливає, що “Уголовное уложение” розглядає шантаж, як 
навмисний злочин..., різко відокремлюючи цей злочин від 
вимагательства”5.

У зарубіжній юридичній науці того часу також багато увага від водилось 
цим видам злочину, які були достатньо відомі і досить розповсюджені. 
Ось що з цього приводу пшпе російськийюрист М.М.Плец: “...шантаж був 
предметом обговорення на передостанньому міжнародному з ’їзді 
криміналістів у Брюсселі... незважаючи на вказані розходження на з’їзді, 
шантаж у цілому був вотований в значенні майнового посягання і виду 
вимагательства”6.

Незважаючи на чисельність різних точок зору, юридична думка того 
часу знаход ила багато спільного між такими поняттями, як вимагательство і 
шантаж. Зокрема, в однійізсвоїхпромов відомий юрист А.Ф.Коні говорив: 
“Діючийкодексскладенийтоді,колинетількинаше, алей, очевидно,західне 
життя ще не знало одного із найогидніших злочинів, надзвичайно 
розповсюджених останнім часом, -цетакзванийшантаж,тобтовимагання 
грошей чи інших послуг під загрозою повідомлення комусь чи доведення 
до відома всіх обставин, які можуть руйнівно вплинути на честь, майно 
чи сімейний спокій тих, хто піддається вимагательству”.

Із розглянутих вище поглядів відомих російських юристів видно, що 
такі злочини, як вимагательство і шантаж, були досить розповсюджені й 
відомі. Практика застосування кримінального законодавства і теоретичні 
розробки юридичної науки, що стосуються даних злочинів, незважаючи 
на безліч точок зору, вже підходили до того, щоб розглядати шантаж як 
видвимагательства.

У радянському кримінальному праві вперше кримінальна 
від повідальність за вимагательство була встановлена кримінальним кодексом 
РСФСР1922 року, де були сформульовані самостійні складові злочину: ст. 
194 - вимагательство і ст. 195 - шантаж. Вимагательством визнавалося 
висування майнової вимога під страхом вчинення насильства чи знищення 
майна. Шантажем визнавалася майнова угода, поєднана з погрозою 
розголосити відомості, що ганьблять, чи повідомити владі про протиправну 
діяльність потерпілого.

Потім у 1926 - 1935 рр. приймаються і вступають у дію кримінальні 
кодекси у різних союзних республіках. У них також передбачається 
кримінальна відповідальність за вимагательство, причому у переважній 
більшості кримінальних кодексів такі злочини як вимагательство і шантаж 
були об’єднані в одне.

Таким чином, у ході розвитку кримінального законодавства, отримали 
втілення погляди, які намітилися в юридичній науці ще до революції, і сталося 
остаточне об’єднання в єдиний злочин вимагательства і шантажу. Цей
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підхід до даної проблеми залишився незмінним і до нашого часу.
Донедавна питома вага вимагательства в структурі злочинності була 

незначною. Кримінальна відповід альність передбачалася за вимагательство 
особистого майна громадян (ст. 144 КК України).

Кримінальна ситуація в країні, що не змінилася в останні роки, колирізко 
зросла кількість злочинів, пов’язаних з вимагательством, змусила законодавця 
внести зміни до КК України. Указом Верховної Ради УРСР від 6 березня 
1989 р. кримінальний кодекс доповнено сг. 86.2 - вимагательство державного 
або колективного майна і внесено зміни до ст. 144 - вимагательство.

Для повнішого розуміння вимагательства необхідно розглянути його 
кримінально-правову характеристику. Тим більше, що саме її зміст багато 
в чому визначає перелік елементів криміналістичної характеристики 
вимагання.

За діючим кримінальним законодавством вимагательством вважається 
вимога передачі державного або колективного майна або прав на майно 
під погрозою насильства над особою, у віданні чи під охороною якого 
знаходиться це майно, насильство над його близькими, розголошення 
відомостей, що ганьблять його чийого близьких, пошкодження чи знищення 
їх особистого майна чи державного або колективного майна, що знаход иться 
в їх віданні чи під охороною сг. 86.2 КК України і вимога передачі 
особистого майна громадян чи права на майно або вчинення будь-яких дій 
майнового характеру під погрозою насильства над особистістю потерпілого 
чи його близьких, розголошення відомостей, що ганьблять його чийого 
близьких, або знищення їх майна (сг. 144 КК України).

Вимагательство є повнооб’єктшш злочином, оскільки здійснення 
даного злочину заподіє шкоду не тільки відносинам власності, але й 
додатковому об’єкту: особистій безпеці потерпілого7; життю, здоров’ю, 
свободі, честі, гідності та недоторканості особи;8 громадській (суспільній) 
безпеці9; громадському порядку10.

Предмет вимагательства законодавець вказав досить конкретно. Ним є: 
майно (державне, колективне, інд ивідуальне) як таке; право на майно (цілком 
правильно зазначав В.Н.Куц: говорячи про право на майно як про предмет 
вимагательства варто мати на увазі не стільки суб’єктивне право у власному 
значенні слова, скільки його вираження, зовнішній прояв, тобто право на 
майно завжди виражається в документах”)11. Це може бути занесення до 
відомості на отримання грошей за невиконану роботу, боргова розписка і 
т.ін.; діїмайнового характеру (чи майнової вигоди, яквизначаєїх В.Н.Куц: 
“це не є власним майном і правом на майно втілені у речах матеріального 
світу результати певної поведінки потерпілого, які приносять чи здатні 
принести матеріальну користь - вимагателю чи іншим особам”12. Це може 
бути проведеншьбезштатного ремонту квартири, машини і так далі).

J об’єктивної сторони вимагательство виражається у вимозі передачі 
жавного, колективного чи особистого майна чи права на майно, або
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вчинення будь-яких дій майнового характеру під погрозою насильства 
над особою, у віданні, під охороною чи у власності якого знаходиться 
майно, насильство над його близькими, розголошення відомостей, які 
ганьблять його чийого близьких, пошкодження чи знищення вказаного 
майна.

Отже, дії винного при вчиненні вимагательства носять складний 
характер і складаються з двох самостійних дій: висунення майнової вимоги 
і, пов’язаної з ним в обов’язковому порядку погрози спричинити певне зло 
(певні збитки), а в деяких випадках із застосуванням насильства, 
небезпечного чи безпечного для життя і здоров’я потерпілого або його 
близьких.

Для подальшого аналізу проблеми вимагательства набуває значення 
розгляддеякихважливих понять, і, перш за все таких, як “вимога”, “погроза” 
і “насильство”, бо без них буде важко зрозуміти суть вимагательства, що 
складеться з дій, виконуваних злочинцем для досягнення своєї протиправної 
мели.

“Вимога - категорична заява, яка стосується потерпілого, про 
протизаконну передачу майна, права на майно чи здійснення дій майнового 
характеру”13.

“Погроза - залякування, обіцянкаспричинитикомусь неприємність, зло”14.
Як відзначає Б.С.Никифиров, “зло, яким вимагач погрожує потерпілому, 

повинно бути об’єктивним, а також за задумом винуватця із точки зору 
потерпілого, більшим, ніж ті прикрощі, на які повинен піти потерпілий, 
щоби позбутися зла, яке йому загрожує. У пртипежному випад ку було би 
відсутнім характерне для вимагательства примушування потерпілого до 
відповід ного волевиявлення на користь винуватця”15.

“Насильство - дія обтяжлива, образлива, незаконна та свавільна”16. 
Цілком правильно відзначав А.А.Піонгковський, що ‘‘насильницькийвплив 
на особистість полягає в усякому примушуванні її до дій, що протирічать її 
бажанням”17.

Отже, суть вимагательства полягає в категоричній заяві про незаконну 
майнову вимогу в сполученні із залякуванням, погрозою заподіяти зло, яке 
може супроводжуватися застосуванням протиправного примусу щодо 
потерпілого чи його близьких.

Необхідно враховувати, що питання про те, чи є та чи ішпа людина 
близькою потерпілому, вирішується самим потерпілим.

Будь-яка погроза повинна бути протиправною, реальною і сприйматися 
потерпілим як цілком зд ійснима не тільки щодо себе, а й своїх близьких. Зі 
змісту закону випливає, що д їївимагатепя для досягнення своєї протиправної 
мети носять складний характер і проявляються у вигляді:

-фізичного насильства;
- психічного насильства.
Під фізичним насильством при вчиненні вимагательства треба розуміти
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активні протиправні дії безпосередньо щодо особи потерпілого чи його 
близьких, якими посяг ають на їх житія, здоров’я, свободу, а також честь 
і гідність. Ці активні протиправні дії можуть здійснюватися не тільки самим 
вимагателем, але й за його вказівкою й іншими особами.

Зміст насильства, передбаченого ч. 1 сг. 86.2 КК України щодо близьких 
потерпілого носить невизначений характер, не конкретизується, але і не 
повинен відповідати кваліфікуючим ознакам.

Частини друп ст.ст. 86.2 і 144 КК України вказують на кваліфікуючу 
ознаку вимагательства, коли ступень насильства носить конкретний 
характер: воно повинно бути не небезпечним для життя і здоров’я 
потерпілого та його близьких. У даному випадку насильством, не 
небезпечним для життя і здоров’я, можна вважати нанесення потерпілому 
та його близьким легких тілесних ушкоджень, що не спричинили 
короткочасного розладу здоров’я, відповідальність за які передбачена ч. 2 
сг. 106 ККУкраїни. Цеможуїь бути удари, побої, синці, тобто пошкодження 
незначного характеру дуже под ібного до замаху на насильницький грабіж 
(ч. 2 ст. 82 і ч. 2 ст. 41 КК України) Частина третя статей 86.2; 144 КК 
України мають особливо кваліфікуючу ознаку, яка передбачає вчинення 
вимагательства, поєднаного з насильством, небезпечним для життя і здоров’я. 
У даному разі насильство, небезпечне для життя і здоров’я потерпілого та 
його близьких, охоплює заподіяння легких тілесних ушкоджень, а оскільки 
ці види тілесних ушкоджень є ознаками більш небепечного злочину, їх 
заподіянняневимагаєдодатковоїкваліфнеаціїзач. 1 сг. 101, сг. 102іч. 1 сг. 
106 ККУкраїни. У даному випадку вимагательство за зовнішніми ознаками 
близьке до розбійного нападу.

Убивство потерпілого та нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень, 
що спричинили його смерть, повинні кваліфікуватися за сукупністю взднених 
злочинів, передбачених ч.З. ст. 86.2; ч.З ст. 144; п “а” ст. 93; ч. 2 сг. 101 КК 
України18.

Основною проблемою новоїредакції статей 86.2; 144ККУкраїнивиступає 
розмежування складу вимагательства від суміжних складів розбою, 
насильницького грабежу за об ’єктивною стороною злочину.

Уміння чітко розмежувати склади злочинів має велике практичне значення. 
Воно дає можливість визначити сгупінь суспільної небезпеки даних злочинів 
та індивідуалізацію покарання. Разом із тим є безліч точок зору на питання 
розмежуваннявимагательсіваірозбою та грабежу, поєд наного з насильством.
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ТАКТИЧШ ПРИЙОМИ ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО 
У ВЧИНЕННІ ВИМАГАТЕЛЬСТВА

Збирання доказів в процесі розслідування здійснюється всіма 
слідуючими діями, вказаними в кримінально -пр оцесу альному законі. Разом 
з тим, криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів, 
розділяє їх у відповідності з характером злочину. Оскільки окремі злочини 
характеризуються особливостями обставин, що підлягають доказуванню, 
постільки і слідчі да для їх встановлення отримують специфічне заб арвлення.

Затрим ання п ідозрю ваного за  вим агательство - одна із 
найрозповсюдженіших слідчих дій, що зв’язано з характером злочину і 
особою злочинця.

Затримання являється не тільки засобом збирання доказів, воно також 
позбавляє підозрюваного можливості сховатися або перешкодити ходу 
розслідування, створюєспідчомуумовидаянегайногойого допиіу і фіксації 
обставин, дає можливість своєчасно вирішиш питання запобіжного заходу.

Методика розслідування вимагательства передбачає дві ситуації 
затримання:

1) затримання з предметом вимагательства;
2) затримання в процесі розшуку.
Затримання з предметом вимагательства проводиться, як правило, за 

заявою потерпілого і тут можливі д ва варіанта:
- затримання злочинця під час передачі йому предмета вимагательства;
- затримання після передачі предмета або виконання умов.
Звичайно, що потерпілий може сповістити відомості про предмет

вимагательства і тому слідчий має можливість використати прикмети 
предмета вимагательства при затриманні, вилученні і першому допиті 
злочинця. Як свідчить практика, частіше всіх предметом вимагательства 
виступають гроші В зв’язку з цим гроші, котрі потерпілий повинен передати 
вимагателю, попередньо оглядаються в присутності понятих, переписують 
номера купюр іт.п., про що складається протокол.

Як правило затримання вимагателя проводиться тоді, коли він вже 
од ержав предмет вимагательства.

Одною із основних умов, яка забезпечує успішне проведення вказаної 
тактичної операції, виступаєретеяьнатацілешрямованаїїщдготовка. Для 
цього вивчаються в першу чергу можливості членів слідчо-оперативної 
групи, якою гайнується проводити затримання, умови, в яких буде 
проводитись дана операція, і особливо психологічні та фізичні особливості 
підозрюваного. Встановлюються його анкетні дані, особливі прикмет та
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прикмети зовнішньості, одягу і манери його носіння. Необхідно вияснити 
життєвий досвід підозрюваного чи піддавався раніше затриманню або 
арештам, як поводив себе під час їх проведення, чи володіє спеціальною 
підготовкою, чи має в наявності зброю або інші засоби для заподіяння 
тілесних ушкоджень.

В ході вивчення особистості затримуваного необхідно зібративідомосгі 
про його злочинні зв’язки, взаємовідносини з родичами і сусідами, 
можливості надання йому допомоги з боку перехожих в місці проведення 
операції. Для одержання таких відомостей можуть бути використані всі 
можливі сили і засоби органів внутрішніх справ1.

Вказана інформація необхідна д ля достовірного прогнозування поведінки 
затримуваного до, під час і після проведення олперації.

Після вирішення вказаних проблем визначається кількісний і 
персональний склад учасників слідчо-оперативної групи. Особовий склад 
розприділяється по підгрупах, а саме:

- захоплення;
- забезпечення операції;
- забезпечення процесуальних дій;
- застосування технічних засобів;
■переслідування.
Комплекс прийомів, слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які 

провод яться з врахуванням конкретної слідчої ситуації, складають тактичну 
операцію, котра при затриманні підозрюваного дозволяє вирішити 
багатопланові завдання розслідування3.

Не менш важливою, після затримання підозрюваного вважається така 
слідча дія як обшук. Вона виступає як продовження вказаної тактичної 
операції і дає можливість документально закріпити віднайдені предмети 
вимагательства, а також засоби вчинення злочину, що стануть речовими 
доказами. Проведення обшуку необхідно планувати в комплексі з 
затриманням підозрюваного, виходячи з конкретних умов. Вважається 
доцільним при цьому використовувати такі технічні засоби як 
фотографування і від еозйомка.

Попередній особистий обшук повинен бути проведений швидко і якісно, 
і, якщо це дозволяють обставини, безпосередньо на місці затримання.

Після завершення вказаних заходів негайно слід провести огляд місця 
затримання, і якщо вони не співпадають, огляд місця передачі предмета 
вимагательства.

Як свід чить практика, при проведенні огляду місця затримання і місця 
передачі предмета вимагательства, рекомендовано, поряд з залученням 
криміналістів, використовувати також і технічні засоби з метою повної, 
об’єктивної і всебічної фіксації вказаної слідчої дії'

Підставою для порушення кримінальних справ даної категорії, як 
правило, виступають дані, що зафіксовані в заявах керівників, співробітників
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організацій, підприємств та окремих громадян про незаконні вимоги 
передачі ними майна або права на майно, під погрозою насильства над 
ними особисто, їх близькими, пошкодження або знищення їх особистого 
або державного чи колективного майна.

Цей вид розкрадання в більшості випадків скоюється групами злочинців, 
а такий його вид як “рекет”, фактично виступає одним із видів злочинної 
діяльності, який скоюється організованими злочинними угрупуваннями. При 
цьому в сучасних умовах формування ринкових відносин потерпілими від 
такої злочинної дальності все більше виступають шдприємці-власники 
та керівники приватних та акціонерних підприємств4.

Способи розкрадання шляхом вимагательства організованими групами 
практично завжди включають в себе ретельну підготовку, що виражається в 
збиранні інформації про особу, розприділення ролей серед членів 
угрупування, підготовці транспортних засобів, розробці плану підходу і 
відходу і т.п. При вимозі незаконної перед ачі майна (або права на майно) 
найбільш розповсюдженою є погроза вбивством або заподіяння тяжких 
тілесних ушкоджень власнику майна.

Аналізуючи слідчу та судову практику в справах про вимагательство 
можна зробиш висновок, що на першому етапі розслідуваннявиникають, 
як правило, дві типові слідчі ситуаці. Перша - заява про вимагательство 
поступила в момент, коли потерпілому тільки виставлені незаконні вимоги 
про передачу майна вимагателям и призначена зустріч для передачі грошей 
або іншого майна. В такій ситуації слідчому відома інформація про суму 
грошей або вид майна, умови його передачі а, інколи, і зовнішні прикмети 
вимагателів. Друга - заява про вимагательство поступила вже після того, як 
злочинцям були передані гроші або інше майно, а місце знаходження їх 
невідоме. В такій сшуації слідчому відомі особливості і кількість переданого 
майна, умови і обставини, при яких проводилась передача, прикмети 
вимагателів, характер їхпогроз.

На основі аналізу інформаційних даних вказаних ситуацій висуваються 
найбільш перспективні слідчі версії про те, до якої групи вимагательства 
слід віднести кожний конкретний випадок і про те, яка особистість 
вимагатепя5.

Перша ситуація найбільш сприятлива для успіху розслідування, тому, 
що в ній присутні відомості, які дають можливість затримати злочинця з 
предметом вимагательства. Виходячи з досвіду слідчої практики, всі 
затримання вимагателів з предметом вимагательства проходять в момент 
передачі - одержання грошей або іншого майна. Крім того, успіх реалізації 
цієї можливості в багатьохвипадкахзалежить від сшганованосгі тактичної 
операції по затриманню вимагатєля, так як в цій операції має місце 
криміналістичний ризик тактичного і стратегічного характеру.

]Разом з там, при плануванні і організації вказаної операції слід мати на 
увдзі наступне: Якщо вимагательством в даному випадку займається
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організована група вимагатеяів, то на зустріч дня одержання майна, як 
правило, приходять рядові виконавці, а організаторів і інших членів 
організованої групи не завжди вдається розшукати і затримати в процесі 
розслідування. Успіх затримання основних членів угрупування в більшій 
мірі залежить від уміння слідчого працювати з затриманими вимагатепями, 
наявністю оперативно-розшукових даних про діяльність даної злочинної 
групи і відповідно відлагодженості взаємодії слідчого з оперативно- 
розшуковими органами.

Типовий набір слідчих і інших заходів в першій ситуації буде наступним:
- затримання з предметом вимагательства;
- слідчий огляд;
- особистий обшук затриманих;
- обшук за місцем проживання;
- допит підозрюваних, свідків, потерпілих:
- пред’явлення для впізнання.

Подальші слідчі і опееративно-розшукові заходи залежать від 
результативності вказаного комплексу дій.

Друга ситуація більш складна для розслідування. Для неї характерний 
наступний типовий набір слідчихі оперативно-розшукових заходів:

- допит потерпілих і свідків;
- складання фотороботів вимагатеяя;
- ознайомлення з даними інформаційного центру МВС;
- проведення веяшсомаштабної оперативно-розшуковоїроботи.

Слідчі ситуації на подальших етапах розслідування вимагательства
аналогічні сиіуапіям в справах про розкрадання шляхом шахрайсгва.

Вказані заходи по першій і другій слідчих ситуаціях повинні бути 
ретельно підготовлені спільно з оперативно-розшуковими органами. В 
операції затримання злочинців з предметом вимагательства головним 
виступає продумана тактика захоплення, яка може бути зв’язана з 
застосуванням зброї. В операції пошуку злочинця по прикметах 
зовнішньості основу складає серія одночасних пошукових дій слідчого і 
оперативно-розшукових органів.

Ці та інші можливі тактичні операції, а також слід чі та оперативно- 
розшукові заходи, які проводяться в процесі даних операцій, становлять 
основу розкриття і подальшого успішного розслідування вимагательства.

Сутність обшуку як слідчої дії виражається в примусовому обстеженні 
тіла і одежі людини, приміщали, дільниці місцевості, транспортних засобів 
для відшукання знарядь злочину і розшуку злочинця, предметів, 
коштовностей, інших об’єктів, які можуть мати значення для справи.

Згідно з ст. 177 КПК України, підставами для проведення обшуку 
виступають достатні дані вважати, що знаряддя злочину, речі і цінності, 
здобуті злочинним шляхом, а також інші пред мети і документи, які мають 
значення для встановлення істини в справі, заховані в певному приміщенні

245



або місці чи в якої-небудь особи. Крім цього, згідно з ч. 2 ст. 177 КПК 
України слідчий повинен проводити общук і в тому випад ку, коли він має 
достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці переховується 
злочинець- Обшук, як правило, може проводишся за постановою слідчого 
і тільки з санкції прокурора або його заступника. І тільки у невід кладних 
випадках обшук може бути проведений без санкції прокурора, але з 
наступним повідомленням прокурора в добовий сірок6.

Метою проведення обшуку при вимагательстві виступає від шукання, 
в першу чергу предметів вимагательства і засобів його вчинення. Зрозуміло, 
що в процесі обшуку шукають грощі і матеріальні цінності, а не послуги, 
так як послуга - це діяльність, яка може бути зафіксована в документах 
(право на пай, право на земельну д ілянку, право на майно і т.п.).

Специфіка обшуку в справах про вимагательство складається з чіткого 
визначення мети, прогнозуванняконкретних розшукуваних предметів і їх 
слідів, вивчення характеру можливих матеріальних слідів, надання послуг 
на користь вимагалгелям.

Підготовка до обшуку також має свою специфіку. Особливо, якщо 
вимагательство вчинено організованою злочинною групою, в якій 
відлагоджений механізм взаємовідносин, підстраховки і інших дій на 
випадок провалу. В таких випадках важливу роль відіграє вибір часу 
проведення обшуку. При ньому необхідно виходиш з попередньо проведених 
слідчих дій і оперативно-розшукових міроприємств. Обшук проводиться 
невід клад но, як тільки в ньому виникла необхідність. Основна вимога, яка 
ставиться до такого обшуку -раптовість, що позбавляє злочинців можливості 
сховатися, сховати або зншцига речові докази, сповістити співучасників.

В такій ситуації необхідно вирішити питання про склад слідчо- 
оперативної групи, скласти ш ин обшуку, розприділига обов’язки між 
учасниками обшуку.

При підготовці до групового обшуку слід передбачиш засоби зв’язку між 
учасниками обшуку, єдине керівництво і порядок обміну оперативною 
інформацією між членами групи, а також передбачиш, що обшуки 
провод ились одночасно. Одночасно не завжди означає одмоментно, але в 
кожному випадку необхідно виключиш можливість перед ачі інформації про 
проведений або можливий обшук.

Безпосередня робота при проведенні обшуку складається з чотирьох 
стадій - попередньої, оглядової, детальної і фіксуючої.

Застосування методу психологічного насильства в ході проведення обшуку 
заборонено законом. Однак, посилаючись на закон (сг. 183 КПК України) 
слідчий повинен запропонувати видати зазначені в постанові предмети або 
документи, а також вказати місця, де переховується злочинець, добровільно.

Крім того, на' думку науковців і практичних працівників, слідчому 
необхідно на протязі всього обшуку утримувати обшуковуваного у 
внутрішній напрузі, що може дати можливість по зовнішньому вигляді
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останнього визначити місце знаходження відшуковуванихпредметів.
ЯкпишеВ.Е. Коновалова, у обшуковуваного на подразник (в даному 

випадку поведінка слідчого) може виникати така зовнішня реакція, 
наприклад зміна кольору шкіри обличчя, тремтіннярук, потіння тіла і т.п., 
що сховати від уваги присутніх неможливо7.

Визначальне значення може мати також і такий психолопчний прийом, 
як демонстрація високої освідомленості слідчого про умови життя 
обшуковуваного. Це можливо при проведенні попередньої оперативно- 
розшукової роботи. Разом з тим, необхідно бути обережним при 
використанні такої інформації, щоб не розкрити методів оперативної 
роботи і джерела інформації.

В ході обшуку слід звертати увагу не тільки на предмети, які мають 
відношення до справи, по якій проводиться дана слідча дія, але і на 
предмети, котрі можуть мати від ношення до інших злочинів, в тому числі 
нерозкритих.

1. Бородич А. А. Актуальные проблемы организации и тактики задержания 
вооруженного преступника И Автореф. дисс. канд. юрид. наук. - Свердловск, 
1982.-С. 12

2. Янушко В.М. Тактика задержания подозреваемых. Лекция. - Минск,
1981.-С. 16-17.

3. Драпкин Л Я . Тактические приемыв структуре следственных действий 
и тактических операций П Научная информация по вопросам борьбы с 
преступностью. - М., 1983. - С. 22-24.

4.Яблоков Н.П. Криминалистика // Учебное пособие.-М., 1995.-С. 
581.

5. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, 
взаемодействие, тактика. - М., 1992. - С. 134.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України //Науково-практичний 
коментар. - К.: Юрінком, 1995. - С. 933-934.

7. Див.: Коновалова В.Е. Психология при расследовании преступлений. 
- К.: Вшца школа, 1978. - С. 79.

247



Кухннж Д., аспірант,
Київський університет 
ім. Т. Шевченка

СУДОВЕ ПРАВОТВОРЕННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ 
В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

У наш час Україна стала незалежною державою, що визнана світовим 
співтовариством та прийнята до Рад и Європи. Вона сприйнята доктрини 
правової держави, розподілу владних функцій, сучасного парламентаризму, 
приорітету прав людини та загальнолюдських цінностей, які у своїй 
сукупності сприяють процесам національного відродження та формування 
нового правового мислення. Одним зважливихнапрямківправовоїреформи 
в Україні є реформування судової системи. Держава не може існувати без 
судів- органів, які призначені вирішувати у відповідності з правом конфлікти, 
що виникають у суспільстві. Створення самостійної, незалежної судової 
системи є невід’ємною умовою побудови правової держави.

При розгляді та вирішенні конкретної справи суд застосовує закон. Але 
судова діяльність не є пасивною, суто механічною. Кожна справа має 
стільки індивідуальних рис, що суддя повинен мати високий рівень 
правосвідомості, щоб встановити, який закон може застосовуватись у 
конкретному випадку. До того ж можуть приєднатися труднощі, що 
виникають з недоліків самого законод авства: його неясності, суперечливості, 
неповноти. Тому з’ясування смислу закону у відношенні до окремої судової 
справи складає собою один з етапів правозастосовчої діяльності.

Однак тлумачення закону необхідно пов’язувати не лише з йог о неясністю 
або суперечливістю правозасгосування. Позбавити суд права тлумачення 
значило б позбавити його можливості застосовувати закон.

Життя складне та багатоманітне, а спроби врегулювати нормами права 
всі можливі ситуації, що складаються в ньому, неминучо потерплять невдачу. 
Розглядаючи спори та вирішуючи різноманітні справи, суд так чи інакше 
знаходить прогалини у законодавстві Дуже часто виникають ситуації, коли, 
з одаого боку, немає достатніх правових підстав для вирішення конфліктів, 
що виникають за існуючих прогалин у законодавстві, а з іншого-неможливо 
відкласти судовий розгляд справи до усунення неповноти законодавчої 
регламентації відповідних правовід носин, та тим більше неприпустимо 
відмовити у правосудді, реалізаціїправа на судовий захист.

Правозастосовча практика судів демократичних країн виробила 
своєрідний рецепт виходу з подібних ситуацій, створивши судовий 
прецедент. Суть його полягає в тому, що рішення судів вищої інстанції з 
конкретної справи стає обов’язковим для судів тієї ж або більш низької 
інстанції при вирішенні схожих справ чи служить зразком тлумачення 
закону, який не має обов’язкової сили.
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Право та обов’язок застосовувати закон належить всім судам, без 
урахування їх інстанцій. Наприклад, кримінальна справа не може бути 
залишена без розгляду з підстав неясності, неповноти або інших недоліків 
закону. І це відноситься до всіх судів, що входять до судової системи.

Необхідно відрізняти поняття: “прецедент тлумачення норм права ” та 
“судовий прецедент”. Судовий прецедент веде до створення судами нової 
правової норми. Прецедент тлумачення пов’язаний з роз’ясненням вже 
існуючоїнорми права, зрозробкою певного відношення до використання 
даної норми1.

Розвиток суспільства значно в и п е р е д ж а є  розвиток права. Внаслідок цього 
виникає потреба періодично адаптувати право до процесу соціальних змін. 
Цеможливо зробиш шляхом правотворення судців. Прийняття нових законів 
потребує великих з атрат праці та часу. Крім того, до цього буде потрібно 
частіше звертатись. Тому діяльність законодавчого органу доцільно 
спрямовувати на створення найбільш важливих правовихнорм, що матимуть 
стабільний характер. У процесі застосування цих правових норм судді 
можуть творити норми інтерпретаційного характеру. Тобто судове 
правотворення у межах закону необхідне тому, що цього вимагають потреби 
життя.

Для країн, де судовий прецедент є джерелом права, судове правотворення 
цілком закономірне. Але воно властиве і тим країнам, які не визнають 
офіційно наявність прецедентного права. Інакше необхідно було б 
від мовляти в розгляді конкретної справи за відсутності необхідного для цього 
випадку закону. А це суперечило б самому духу правосуддя. Якщо 
прогалини в законі породжують конфлікт, то правове регулювання в даній 
сфері необхідне і його неможливо компенсувати іншим видом соціального 
регулювання. Об’єктивно право існує незалежно від суб’єктивного 
ставлення до нього законодавця. Судове правотворення - це своєрідна форма 
вже встановлених правовідносин.

У радянській правозастосовчій практиці існування судового прецеденту 
повністю заперечувалося, а в юридичній науці пов’язувалося з судовим 
свавіллям та порушенням соціалістичної законності. Фактично ж судовий 
прецедент та судова правотворчість існували урізних замаскованих формах.

По-перше, пленумам Верховного Суду СРСР та Верховних судів 
союзних республік було надано .право давати керівні роз’яснення з питань 
правильного та одноманітного застосування законодавства, які були 
обов’язковими для суда, інших органів та посадових осіб, що застосовували 
закон, до якого було дано роз’яснення (ст. 40 Закону України “Про 
судоустрій”).

Однак у роз’ясненнях пленумів часто містились тлумачення законів, 
заповнення прогалин, що мали місце в них, усунення протиріч, а також, 
інколи, нові норми права. Тобто пленуми здійснювали судове 
правотворення, не уповноважені на те державою.
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По-друге, використовувався безпосередньо судовий прецедент, як 
рішення пленумів колегій Верховного Суду СРСР та Верховних судів 
союзних республік та рішення вищих судових інстанцій з конкретних 
справ. Ці рішення, що публікувалися у юридичних періодичних виданнях, 
були своєрідним еталоном для суддів нижчестоячих судів при винесенні 
відповідних судових рішень. У більшості випадків це було цілком 
обгрунтовано. Оскільки навіть у англійському праві прецедент розгляд ається 
не тільки як народження нової правової норми, але і як своєрідна 
конкретизація відповідної правової норми, що застосовується судом 
(так звана деклараторна теорія судового прецеденту)2.

Про судовий прецедент Українське законодавство не згадує. Але для 
багатоьхкраїн він є найважливішим джерелом права. Прецедент за час 
свого існування вийщов далеко за національні межі, набув міжнародного 
характеру та став величезною ціннщстю правових систем багатьохкраїн 
світу.

Майже для всіх правових систем відправним є положення, що було 
закріплене ще у Д игестах Ю стиніана, відповідно де судове 
правовстановлення визнавалось, якщо воно під тверджувалось кількома 
судовими рішеннями. Такий підхід передбачав, що тільки декілька судових 
рішень можуть встановлювати правоположення. Внаслідок цього 
сформувалось поняття “усталеної судової практики”. Якщо у країнах, де 
судовий прецедент є джерелом права, судді повинні слідувати встановленим 
прецедентам на основі принципу прецедента, то у країнах, де судовий 
прецедент не визнається, судд і намагаються слідувати своїм рішенням. Крім 
того, розробляються різноманітні обмеження, що перешкод жають суддям 
відходитивід “усталеноїпрактики”3. Тобто у країнах, де судовий прецедент 
не є джерелом права практика іде у напрямку обмеження можливостей 
суд дів відходити від усталеної судової практики.

Відповідно до принципу розподілу владних функцій, роль, місце та 
функції судової влади не обмежуються лише здійсненням правосуддя. У 
демократичній державі третя влада реалізує також і функції контролю за 
констиіуційнісгю актів та дій інших гілок влади, займає своє місце в системі 
“стримувань та противаг”, дає тлумачення Конституції, законів, має 
повноваження заповнювати прогалини у законодавстві, якщо це необхід но 
д ля зд ійснення правосуддя.

Враховуючи вшценаведене, потрібно змінити ставлення до судового 
правотворення в Україні. При цьому у процесі формування нової судової 
влади та  її повноважень доцільно розробити доктрину судового 
правотворення та законодавчо закріпити принципи судового прецеденту, 
що вироблені у процесі судової діяльності та обов’язкові д ля виконання 
при здійсненні правосуддя. Такими принципами є:

- правотворення прецеденту як норма поведінки тільки суддів;
-Прецедент яклорма прояву та виразу тільки права;
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- допоміжна роль прецедентного права, що обмежена вирішенням 
конкретної справи, конфлікту;

-обов’язковість вирішення подібних справ та конфліктів аналогічним 
чином;

- поважне ставлення суддів до прецедентного права;
-використання досягнень юриспруденції у судовому правотворення4.
Необхідно зазначиш, що норми прецедентного права закріплюються

та відображуються в актах правосуддя. До них належать рішення, вироки, 
ухвали та постанови. Форма, зміст та структура актів правосуддя повинні 
відповідати вимогам закону.

Сили прецеденту набуває не судове рішення в цілому, а лише та його 
частина, де формулюється та обгрунтовується норма права, дається 
тлумачення закону, відображає юридичну позицію суду з конкретної справи. 
У від повідності із законом, що встановлює форму, структуру та зміст судових 
рішень, такою їх частиною є мотивувальна або описово-мотивувальна 
частина. Саме в ній викладається позиція суддів у справі, наводяться 
обгрунтування та мотиви прийняття рішення. Відмова від застосування 
прецеденту також повинна бути мотивована.

Якщо буде розроблена доктрина судового правотворення та її основи 
будуть закладеш у новій Конституції, майбутня правова система України 
зможе ожержати у вигляд і судового прецеденту авторитетне джерело права, 
що під тверджуватиме справед ливість акту правосудд я.

1. Вибило В.Н. Социально-правовые основы правосудця по уголовным 
делам. Дисс. докт. юрид. наук. - Минск, 1995. - С. 190.

2. Кросс Р. Прецедент в английском праве. - М., 1985. - С. 45-47.
3. Богдановская И.Ю. Судейское право пего современная роль. Минск, 

1995.-С. 36.
4. Мартынчик Е., Колокова Э. Прецедентное право: от советской 

идеологии кмеждународаой практике // Российская юстиция. - 1994. - N12.
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МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНО ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ

Вірне обумовлення місця прокуратури в системі державно- 
правових інститутів України має ключове значення для визначення сутності 
прокурорської системи, функцій прокуратури, п правового статусу, 
організаційної побудови, форм і методів діяльності. Прорахунки у 
встановленні місця прокуратури можуть призвести до небезпечних наслідків 
як для функціонування правоохоронної системи, так і для суспільства в 
цілому.

Прокуратура э однією з ключових структур в правоохоронній 
системі. І від того, як буде визначено її статус в новій Конституції і 
прийнятому на її основі Конституційному законі про прокуратуру, головним 
чином залежить, чи зможе прокуратура бути дійсним гарантом законності.

Цілком ймовірно, що обговорення розділу УІІ Проекту 
КонсіитуцїїУкраїїти “Прокуратура”' буде зацікавленим і жвавим стосовно 
правового становища прокуратури. Слід відзначити, що таке обговорення 
Йде з 1988 року, коли вперше ще в умовах існування Союзу PCP була 
реабілітована ідея правової держави, якараніше засуджувалася як буржуазна, 
була офіційно визнана необхідність правової реформи.

В ході обговорення викристалізувались два основних погляди на 
майбутнє прокуратури.

По-перше, погляд на прокуратуру як на складову частину судової 
влади, якна придаток правосуддя, функцією якої повинно бути не здійснення 
нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів, а тільки 
порушення кримінального
переслідування і під тримання державного обвинувачення в суді2.

По-друге, впевненість в тому, що прокуратура повинна в 
майбутньому зберегти свою роль гаранта законності, шо обумовлює і 
збереження її наглядової функції' при умові звільнення прокуратури від 
невластивих їй обов’язків3.

Основний аргумент прихильників першого варіанту - це 
необхідність вкластися в систему розподілу влад на законодавчу, виконавчу 
і судову. Не менш важливо, на їх думку, добитися якнайвищого рівня 
уніфікаціїправової системи України і держав Європи та Північної Америки 
зы сталими демократичними традиціями. При цьому рітцуче відкидається 
можливість поширення наглядової компетенції прокуратури на суд и, так як 
це* на їх думку, підриває принцип незалежності суду як “третьої” влади. 
Але найбільше заперечень у прихильників цієї точки зору викликає
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існування загального нагляду прокуратури, котрий є знаряддям 
командно-адміністративної системи і тому повинен вмертиразомзнею.

Ще один вагомий аргумент на користь зміни правового статусу 
прокуратури, на їх думку, полягає в тому, що прокуратура колишньої 
Російської Імперії, складовою частиною котрої, як відомо, була і Україна, 
після судовоїреформи 1864рокуіз органу нагляду за дотриманням законів 
була перетворена на складову частину судової влади4. При цьому, однак, 
забувають, що переїворенняпрокуратурив судовий інститут було здійснено 
не одразу, а проходило на протязі декільнох десятиріч5.

Автор є прихильником збереження прокуратурияк органу вищого 
нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів, рахуючи, 
що іїппе вирішення питання тільки поглибить проблему, пов’язану з 
дезінтеграцією правоохоронної системи в Україні.

Погоджуючись з тим, що в умовах тоталітаризму прокуратура дійсно 
являла собою інструмент командно-адміністративної системи, ми не 
можемо не констатувати, що в такій же мірі це стосується і інших державних 
структур. Неможливо при цьому забувати, що при створенні прокуратури 
радянського періоду на початку 20-хроків, в період НЕПу, перед нею такі 
завдання не ставились. Навпаки, передбачалось, що прокуратура буде 
забезпечувати єдність законності в країні, протистояти судовому та 
відомчому свавіллю, сприяти своєю діяльністю підвищенню рівня правової 
культури посадових осіб та громадян.

Але розвиток нашого суспільства пішов по шляху обмеженням 
потім і повного придушення демократа. Всевладдя партійного апарату 
перетворило у фікцію основоположний принцип організаціїі діяльності 
прокуратури - незалежність прокурорів при здійсненні нагляду. Тому 
остаточні висновки про життєздатність прокуратури як органу вищого 
нагляду за додержанням законів можна буде зробити тільки після того, як її 
органи і посадові особи адаптуються до нових умов, що породжені 
демократизацією держави і суспільства в незалежній Україїгі. Вже це одне 
повинно побудити законодавця до того,щоб проявити максимальну 
обережність у вирішенні питання про зміст і темпи реорганізації прокуратури.

Необхідно, на нашу думку, задуматися над причинами того, що в 
більшості розвинутих країн прокуратура не зд ійснює нагляд за дотриманням 
законів і її діяльність обмежена допоміжними функціями в сфері 
правосуддя. До їх переліку належать: відносно високий рівень 
правосвідомості посадових осіб і громадян; високий авторитет судових 
установ; розгалуженість юридичних служб і адвокатури, чітка структура 
позавідомчих контролюючих органів, що позбавлені від безкінечних 
реорганізацій і організаційних перетрушувань, як це має місце у нас. В 
такій ситуації стає зрозумілим, чомувцихкраїнахпорахувалинепотрібним 
нагляд прокуратури за дотриманням законівів першу чергу так званий 
“заіальний нагляд”.
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Відомо, що в правовій державі діє система противаг, яка забезпечує 
взаємодію і взаємозв’язок гілок влади і не дозволяє жодній з них 
підпорядковувати собі іншу. Поділ влад в державному механізмі України 
визначає необгрунтованість претензій ряду вчених на сприйняття 
прокуратури як самостійної гілки влади поряд з законодавчою, виконавчою 
і судовою. Однак необгрунтовані, на нашу думку, і спроби найбільш 
радикальних опонентів прокуратури обгрунтувати тезу, що принцип поділу 
влад не залишає місця для самостійної наглядової ролі прокурорської 
системи, і зробити висновок про місце прокуратури або в рамках судової 
системи, або в структурі виконавчої влада (Мінюсту України).

Фундаментальні гілки влади - законодавча, виконавча і судова - 
уособлюють собою єдину верховну державну владу і її поділ, але зовсім не 
виключають можливість існування інших функціонально самостійних 
правових інститутів . їх наявність визначається реальними потребами 
державно-правового життя, необхідністю демократичного контролю і 
“стримування” будь-якої із основних гілок влада.

Внинішніх умовах прокуратура і виконує функції одного з елементів 
“стримувань і противаг”. Вона встановлює і вживає заходищодо усунення 
будь-яких порушень законів, від кого би вони не виходили. Разом з тим 
прокуратура всією своєю діяльністю сприяє взаємодії поділених влад, їх 
сукупному погодженому функціонуванню як єдиної державної влади. Всі 
вони зацікавлені в збереженні і зміцненні законності, забезпечити котру 
покликана прокуратура.

До підписання Конституційної угод и між Президентом і Верховної 
Радою України4, прокуратура була свого роду контрольним органом 
законодавчої влади. Цьому відповідав порядок призначення Генерального 
прокурора України на посаду Верховною Радою України, його під звітність 
тільки вищому законодавчому органу (сг. 2 Закону про прокуратуру). Таким 
чином, прокурор був орієнтований на співпрацю з од нією гілкою влади - 
законод авчою, тількиш повинен був бути підконтрольним. Це не відповідало 
вимогам сучасного етапу розвитку правової системи, реальному 
співвід ношенню функцій гілок влади. Згідно із сг. 119 проекту Конституції 
України Прокуратура України складає єдину систему, на яку покладається:

1) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно- 
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

2) розслідування злочинів у випадках,визначених законом;

3) державне обвинувачення в суді;

4) йагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
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характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) представництво інтересів держави або громад янина в судах у випадках, 
визначених законом.

Як ми бачимо, з властивих нині прокурарурі функцій повністю 
виключаються такі, як участь в розгляді справ в судах і арбітражних судах, 
за виключенням підтримання державного обвинувачення в кримінальних 
справах, і загальний нагляд. Необхід но визнати, що згідно з діїчим Законом 
про прокуратуру роль прокурора в розгляді цивільних справ судами і 
господарських справ арбітражними судами, яка полягала “у сприянні 
виконанню вимог закону про всебічне, повнеі об’єктивне провад ження справ 
і постановлению судових рішень у відповідності до закону”, виражена 
недостатньо чітко. Але автори проекту Консттлуцц вирішили, як видно 
“розрубати” цей вузол більш простим шляхом, визнавши непотрібність 
участі представників прокуратури в розгляді судами цивільних справ і справ 
про адміністративні правопорушення. Це, відповідно, потягне за собою і 
неможливість опротестування прокурорами судових актів. Навряд чи стан 
законності в сфері правосуддя дозволяє йти на такий рад икальний крок, 
якщо не керуватися бажанням абсолютизувати самостійність суд ів.

На нашу думку, зовсім невиправдане виключення загального напад)' 
з компетенції прокуратури. Так, прокуратура здійснює нагляд незалежний, 
не пов’язаний з егоїстичними інтересами регіональних, відомчих органів, 
політичних партій та рухів, соціальних груп. З цієї точки зору вона може 
розглядатися як достатньо об’єкгивнийі нейтральний орган, основнамега 
котрого - забезпечення прав і свобод громадян, законних інтересів держави 
та інших суб’єктів права. В діючому державному контролюючому механізмі 
нема органів, здатних здійснювати ефективний незалежний (невідомчий) 
соціально-необхідний нагляд за:
— додержанням законів в сфері державного управління, економічної 
діяльності і охорони прав і свобод громадян (загальний нагляд);
— відповідності закону судових актів;
— виконання законів органами військового управління, військовими 
частинами та установами.

Інтереси забезпечення життєздатності прокуратури 
підкреслюють необхідність збереженняугіх галузей прокурорського нагляду, 
що склались. При цьому слідмати на увазі, що прокурорськийнагляд єдиний. 
Напрямки, що охоплюються ним, взаємопов’язані між собою і утворюють 
єдину систему. Проект Конституції України не містить установок на 
поглинання прокуратури судовоювладою, про що свідчить збереження 
прокуратури як єдиної централізованої системи на чолі з Генеральним 
прокурором, особливий порядок призначення і звільнення останнього від 
посади. Таким чином, можна зробити висновок, що підпорядкування
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прокуратури виконавчій або судовій владі може зруйнувати систему 
“противаг”, що склалася в державно-правовому механізмі України, посилиш 
небезпечність порушення законів.
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ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИЩОГО ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ О ОРГАНУ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Світова державно-правова доктрина і практика виходять з того, що в 
сучасних умовах “інформаційного вибуху” компетентність і ефективність 
роботи парламенту вирішальним чином залежать від наявності в ньому 
допоміжних структур, укомплектованих висококваліфікованим експертно- 
аналітичним і технічним персоналом. Ці структури надають наукову, 
організаційну і технічну допомогу в їроботі парламенту в цілому, його 
палатам, комітетам (комісіям) і парламентаріїв. Вони самі не приймають 
ніяких ухвал від імені парламенту або його підрозділів, проте ці допоміжні 
служби здійснюють експертизу законодавчого матеріалу, забезпечують 
розв’язання багаточисельних процедурних і технічних питань, пов’язаних 
із функціонуванням парламенту як самостійного суб’єкту державної влади.

Зарубіжні парламенти, які діють у демократичних суспільствах, вже 
нагромад или чималий досвід в організації та д іяльності парламентських 
служб різного виду. Частково практика д іяльності різних служб зарубіжних 
парламентів узагальнена в публікаціях вітчизняних і зарубіжних дослідників1. 
Проблемам побудови та функціонування парламентських служб в 
представницьких органах влади країн Центральної та Східної Європи 
була присвячена конференція Парламентської дослідницької організації, що 
відбулась у червні 1992 р. у Варшаві2.

Проблеми модернізації парламентських служб, їх розвиток і шляхи 
вдосконалення вельми актуальні для України в зв’язку з існуючою 
необхідністю змінювання системи для забезпечення нормальної діяльності 
її вищого представницького органу - Верховної Ради. Адже глибинні 
демократичні перетворення, що сталися у державному будівництві, визнання 
принципу розподілу влад, перехід до справжнього парламентаризму, 
розвиток конституційного процесу вже призвело або веде до докорінних 
змін самої вищої представницької установи, її перетворенню з “підлеглої” в 
“керуючу”, з органу, який лише легітимує ухвали уряду, в реальний орган 
влади. Саме ці обставини не тільки стали причинами перегляду 
організаційних принципів побудови парламентських служб, але й 
обгрунтували нові підходи до їх організації.

Провести аналіз роботи парламентських служб на прикладі діяльності 
Верховної Рада України в даний час неможливо, оскільки пройшло занадто 
мало часу і немає достатнього матеріалу. В цьому зв’язку особливо цікавим 
і корисним, на наш погляд, є досвід формування, зміст і форми роботи,
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структура допоміжних служб парламентів зарубіжних країн. У багатьох 
країнах парламентської демократії існує розвинуте законодавтсво, яке 
регулює цю сферу діяльності, і нагромаджено значний досвід роботи.

Порядок формування допоміжних парламентських структур. З точки зору 
теорії конституційного права парламент будь-якої країни є незалежною 
організацією. В межах повноважень, наданих йому конституцією, вищий 
представницький орган сам визначає, які інтелектуальні та матеріальні 
ресурси необхід ні йому для забезпечення свого нормального функц іонування. 
Отже, типи і види парламентських служб, як і статус їх персоналу, є 
похідними від волі самих депутатів і завжди визначаються ними.

Аналіз нормативних актів різних держав, якими регулюються ці питання, 
свідчить, що будь-якого єдиного порядку формування допоміжних 
парламентських служб не існує. За загальним правилом, їх статус 
регулюється підзаконними актами.

У переважній більшості країн порядок формування і діяльності 
допоміжних структур (залежно від рівня служби або органу) визначається 
регламентами палат парламентів, регламентами бюро палати, комітету, 
статутами, положеннями про помічників депутатів тощо. Так, у Регламенті 
Державної Думи Федеральних Зборів - парламенту Російської Федерації, 
цьому питанню відводиться спеціальний IXрозділ “Забезпечення діяльності 
Державної Думи”3. А ст.67 Регламенту палати депутатів парламенту Італії 
встановлює, що служби палати утворюються регламетггарними постановами 
бюро палати, керівництво ними здійснюється генеральним секретарш, який 
несе відповід альність перед головою палати за їх діяльність4. Аналогічні 
положення містяться в регламентах палат інших держав (14 Регламенту 
Національної рад и Австрії5, сг. 15 Регламенту парламенту Фінляндії6).

Однак є й окремі винятки. Наприклад, дві науково-інформаційні служби 
Конгресу США - Управління оцінки технології та Бюджетне управління 
Конгресу-були утворені на виконання законів відповідно 1972р.і 1974р.7. 
Дещо алогічною слід визнати і спробу визначення правового статусу 
помічників депутата в Російській Федерації: спочатку був виданий 
Федеральний Закон “Про статус депутата Ради Федерації і депутата 
Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації”, в якому цьому 
питанню присвячено чотири статті, а потім-відповідні постанови палат8, 
які регулювали трудові відносини з цією категорією допоміжного персоналу.

Питання призначення службовців апарату парламенту та їх звільнення 
увіходять до компетенції голів палат. В Російській Федерації, наприклад, 
згідно зі ст.70 Регламенту Державної Думи керівники апаратів комітетів і 
комісій, фракцій і депутатських груп призначаються на посаду і звільняться 
від неї розпорядженням Керівника Апарату Держдуми за поданням голів 
відповідних структур. Фракції і депутатські групи здійснюють підбір і 
розстановку кадрів свого апарату, керівництво і контроль за їх діяльністю, а 
також визначають службові обов’язки співробітників апарату відповід но до
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укладених з ними контрактами. Щодо персональних помічників депутата, 
то вони призначаються і звільняються за поданням парламентарія, тобто 
самого депутата. Досить рідко, проте іноді робота по формуванню 
допоміжних служб здійснюється під контролем спеціальної депутатської 
комісії. Зокрема, Управління оцінки технології Конгресу США очолюється 
колегіальним органом - Радою, яка формується з 6 сенаторів і 6 членів 
Палати представників. Тринадцятим членом Ради є директор Управління, 
проте він в ній немає права голосу, оскільки не є членом Конгресу9.

Головною особливістю правового статусу фактично всіх працівників 
адміністративно-допоміжних служб є те, що вони визначаються як 
парламентські службовці і займають свої посади за наймом. Наприклад, у 
Франціївстановлено.щослужбовціпалатє державними службовцями, при 
цьому: 1)їх статус визначається бюро палати (після одержання висновку 
профспілок персоналу; 2) умови конкурсу при вступі на службу 
встановлюються відповід ними органами палат; 3) забороняється постійне 
співробітництво державних службовців управлінських органів з 
парламентом (за деякими винятками); 4) питання розповсюдження на 
службовців принципів і гарантій, які надаю ться державним 
службовцям,розглядаються органами ад міністративноїюстиції10.

Дещо осторонь стоять постаті керівників таких служб, які виконують 
далеко не технічну роботу. Старшим за посадою серед чиновників 
вважається генеральний секретар палати (в англо-саксонських країнах 
його називають клерком), директор тощо. Ця особа є радником голови 
палата з усіх юрид ичних, процедурних питань. На цю важливу посаду 
призначається, за загальним правилом, досвідчений юрист, який має велику 
практик}'роботи в канцелярії парламенту. В Італії, Франції, ФРН та в ряді 
інших країн ухвалу про заміщення такса посади приймає голова палати або ії 
колегіальний орган. В Бельгії, Нідерландах і в Скандінавськихкрашах 
керівник адміністративно-допоміжних служб обирається самою палатою. В 
деяких країнах керівник парламентських служб призначається виконавчою 
владою: в Монако - князем, у Великобританії - монархом за участю 
парламенту. їх призначають безстроково10.

Можна зробити такий висновок. В зарубіжних країнах діє 
диференціальний підхід до регулювання порядку формування 
парламентських служб. Цей процес (починаючи з видання нормативного акту 
і закінчуючи звільненням службовців) знаходиться в руках депутатів, це 
дозволяє забезпечувати врахування особливостей кожної палата, 
комітетів, депутатських груп. Такий підхід поєднання політичної 
діяльності депутатів із досвідом адміністративної роботи співробітників 
апарату дозволяє оперативно вирішувати завдання, які стоять перед 
парламентом.

Напрямки піяльності службового персоналу, який обслуговує парламент.
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Більшість держав визнали за необхідне створити для своїх парламентів 
окремий адміністративний апарат. Саме допоміжний апарат забезпечує 
професіоналізм роботи парламентаріїв. Сьогодні жодна людина не в 
змозі бути в рівніймірі обізнаною у всіх сферах життя суспільства. Тут і 
приходить парламентарію на допомогу професійний допоміжний апарат, 
який складається з кваліфікованих спеціалістів різного профилю. До того 
ж, розв’язуючи допоміжні, забезпечувальні завдання, цей апарат дає 
можливість парламентаріям зосередитись на кваліфікованому здійснені 
передусім законодавчої, а також і контрольної діяльності.

Парламентське право зарубіжних країн містить норми, які визначають 
зміст і форми роботи допоміжних служб. Насамперед, різними документами 
визначено, що замовниками законопроектів, досліджень та інших видів 
роботи апарату є депутати; ім же належить право оцінки якості проведеної 
роботи. Наприклад, наукова дослідницька служба Конгресу США за 
дорученням членів конгресу і постійних комітетів палат виконує такі види 
робіт: готує аналітичні довідки та висновки по законопроектах, дає 
консультації, здійснює переклади, надає сприяння в проведенні 
парламентських слухань, проводить семінари для членів конгресу ікоорданує 
програминауково-дослідницькихробіт11. Президент Національної ради 
(нижня палата парламенту Австрії - Авт.) може виділити службовців 
Парламентської дирекції навіть в розпорядженні парламентських клубів 
для надання необхідної організаційно-технічної допомоги13.

Законодавство зарубіжних країн закріплює за співробітниками 
парламентських служб виконання головним чином допоміжних функцій, 
деякі з яких мають чисто технічний характер (стенографування виступів, 
дотримання порядку на спеціальних галереях для публіки, виклик на 
засідання свідків та експертів тощо). Так, в Законі про парламент Японії є 
спеціальні положення про те, що всі виступи і ремарки в ході роботи 
парламенту, як на засіданнях палат, так і комісій обов’язково заносятьсядо 
стенограми14. Ст.64.4, 64.5 Регламенту палати депута т  Італіїрегулюють 
функціональні обов’язки службовців, які наглядають за порядком на 
спеціальних галереях для публіки. В парламентах, в яких застосовуються 
дві або більше мов (Бельгія, Канада, Фінляндія, Швейцарія), відповідні 
нормативні акти зобов’язують адміністративну службу представницького 
органу вести синхронний або усний переклад виступів.

Проте головну роль в діяльності допоміжного апарату належить тій його 
частині, яка здійснює експертне обслуговування парламентаріїв. Це можна 
прослідкувати на прикладі згаданої вже вище Дослідницької служби 
Конгресу США. Зокрема, служба зобов’язана “радити і допомагати 
комітетам палати представників і сенату, а також об’єднаних комітетів 
конгресу в аналізі, якісній та кількісній оцінці законодавчих пропозицій та 
рекомендацій, (А) надавати допомоіу в розв’язанні питання про доцільність 
упровадження ві дію конкретних пропозицій і рекомендацій, (В)в оцінці
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можливих наслідків, яке викликає запровадження таких пропозицій, а 
також ймовірність наслідків альтернативних варіантів пропозицій і (С) 
в оцінці витрат на реалізацію альтернативних варіантів досягнення цілей, 
передбаченихзаконом, який обговорюється” Ч

Не менш важливим є такий напрямок діяльності допоміжного апарату, 
як підгримування зв’язку із виконавчою владою та сприяння контролю за 
нею. Завдання службового персоналу парламенту полягає в тому, щоб 
донести до уряду наміри законодавця,
сприяти узгодженню підходів обох гілок влад и щодо проблеми. Особливе 
значення ця його роль набуває в таких державах, які обрали президентську 
форму правління (США, Бразилія, Мексика та ін.). Наприклад, у США 
частина персоналу Конгресу спеціалізована на підгримуванняконтакгів з 
виконавчою владою, ці люди щоденно зустрічаються з людьми з апарату 
Президента та окремихвідомств. Через цей канал, за загальним правилом, 
відбувається узгодження позицій законодавчої та виконавчоївлади16.

Ще один напрямок д іяльності допоміжних служб парламенту - контакти 
з так званими групами інтересів: профспілками, організаціями фермерів і 
підприємців та ін. Ці контакти здійснюються як через лобістів, так і 
безпосередньо.

При кожному парламенті існує спеціальна служба зв’язку із засобами 
масової інформації. Прес-служба забезпечує організацію інтерв’ю, прес- 
конференцій і брифінгів парламентарів, трансляцію засідань і 
парламентських слухань тощо. В більшості парламентах забезпечується 
вільний доступ представників преси, радіо і телебачення на засіданнях 
представницького органу. Ніхто не висгавлює ніяких умов представникам 
засобів масової інформації щодо висвітлення пленарних засідань. 
Цікаво зазначиш в цьомузв’язку, щоу ФРНіснуєакціальнаконсіигуційна 
норма, яка захищає права журналістів: “За повідомлення з правдивими 
звітами про відкриті засідання бундестаїу та його комітетів ніхто не може 
бути притягненим до будь-якої відповід альності” (п.З ст.42)17.

Чільне місце в діяльності тієї частини службового персоналу, яка 
обслуговує безпосердньо парламентаріїв займає робота з виборцями. 
Зауважимо, що в кожній країні є свої особливості виконання цієї робота. 
Наприклад, д епутати парламентів Великобританії, Канади, Франції мають 
від двох до п’яти працівників, а в США кількість помічників у одного 
депутата коливається від 18 до 40 осіб (в залежності від кількості виборців, 
яких предст авляє, до якої палати його обрано тощо). Звичайно, частина 
персоналу зайнята організацією зустрічей (узгод ження місця часу, тематики 
запитань) депутатів із виборцями.

Уся вказана вище робота може бути здійснена при умовах незалежної 
організації та чіткої сгруктуралізації допоміжних парламентських служб і 
органів.

Структура і фунтові. Світова практика свідчить, що питання опгимізації
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структури парламентських служб має велике значення, оскільки від її 
типу та виду в значній мірі залежить ефективність роботи парламенту. За 
загальним правилом, парламент будь-якої країни створює свою власну 
структуру забезпечення своєї діяльності. Проте, є парламенти, які стали 
зразком для вищих представницьких органів інших країн при формуванні 
національних парламентських служб.

Типова структура служб забезпечення діяльності парламенту включає: 
А) Службу забезпечення діяльності вищого представницького органу; Б) 
Дослідницьку (аналітичну) службу; В)
Адміністративну службу (схема 1).

На наш погляд, для України, як і для інших країн Східної Європи і 
колишнього СРСР, велике практичне значення має досвід Польщі щодо 
модернізації парламентських служб. Зокрема, реорганізація Канцелярії 
Сейму Республіки Польща базувалась на таких основних принципах: 
Канцелярія Сейму політично неупереджена; інформаційно самостійна; 
володіє повною фінансовою автономією (за спеціальною ухвалою Сейму 
про її бюджет); забезпечує максимально можливу юридичну допомогу 
законодавцю (у тому числі і спеціальну правову експертизу); гарантує членам 
Сейму комфортні умови для праці та відпочинку19. Щодо побудови 
парламентських служб Сейму, то її структура аналогічна системі служб 
ФРН.

На особливу увагу заслуговує досвід Конгресу США щодо створення 
власної інформаційної служби, адже його відносять до числа найбільш 
поінформованих парламентів світу, а його “науково-інформаційний 
фундамент” неодноразово послуговує моделлю при формуванні 
національних парламентських служб. Основними “стовпами”, які 
утверджують цей фундамент, є чотири взаємно доповнюючі одна одну 
організації - Дослідницька служба конгресу, з його славнозвісною 
бібліотекою; Управління оцінки технології; Бюджетне управління конгресу 
і Головне ревізійне управління. В цілому адмнгістративно-допоміжний 
персонал конгресу нараховує більше 15 тис. працівників, аразом з тими, хто 
здійснює технічне забезпечення діяльності всіх його органів і служб, - 25 
тис. чоловж20.

Аналіз свідчить, що структури і механізми діяльності парламентських 
служб мають свії особливості в кожній країні. Разом із тим, можна 
сформулювати декілька загальних висновків. По-перше, допоміжні 
парламентські служби існують при парламентах усіх держав. По-друге, 
практично всі парламентські служби побудовані за функціональною ознакою. 
По-третє, крім основних, або провідних відділів (які власне складають 
служби забезпечення діяльності парламентів) утворені підрозділи, які 
забезпечують роботу самих парламентських служб, що безумовно сприяє їх 
чіткому функціонуванню.
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Схема 1. Парламентська служба бундестагу ФРН1>.

ГОЛОВА
БУНДЕСТАГУ

Прее - центр

Генеральний секретар бундестагу

Служба забезпе Дослідницька Адміністрація
чення діяльності служба і служба бундестагу
бундестагу помічників

Власно парла Спеціальні дос Центральна
ментська служба лідницькі служби адміністрація

Парламентська Служба звертань Служба забезпе
служба взаємин і пропозицій (пе чення членів бу-

тиційна служба) дестагу

Парламентська Служба Технічні і техно
служба інформа документації логічні служби
ції

Парламентська
служба у м.Бер-
ліні

Таким чином, допоміжні парламентські служби у всіх країнах є 
суттєвим елементом внутрішньої побудови вищого представницького 
органу, і від їх ефективної роботи залежить успішне функціонування 
парламентів як суб’єктів державної влади.

1. Див.: Георгіца А.З. Структура і органи зарубіжних парламентів 
(порівняльно-правовий аналіз) // Ерліхівський збірник. Вин. 2. - Чернівці, 
1995. - С. 66-67; Осавелюк А.М., Рыжов В.А. Вспомогательный аппарат 
парламента II Конституционное (государственное) право зарубежных стран. 
Т. 1-2. Общая часть,-Изд-е 2-е, испр. идоп.-М .: Изд-воБЕК, 1996.-С. 
545-551; Осавелюк А.М. Парламенты зарубежных стран: опыт отношений
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депутатов с персоналом вспомогательных органов // Реферативный 
журнал.-Сер. 4. Государство и право. -1995.-N  13.- С. 74-85; Шаповал 
В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз.- Київ: 
“П рограм а Л ” , 1995. - С. 7-62; Ш аповал  В.М. Зарубіжний 
парламентаризм.-К.: Основи, 1993.- С .83-102таін.

2. Див.: Абросимова Е.Б. Конференция по проблемам построения и 
функционирования парламентских служб в представительных органах власти 
стран Центральной и Восточной Европы // Государсіво и право. -1993. - N 
10.-С . 145-152.

3. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания - парламента 
Российской Федерации. Издание Г осударственной Думы. - М.: Известия, 
1995.-С . 40-42.

4. Италия: Констигуцияи законодательные акты. - М.: Прогресс, 1989. - С. 48.
5. Австрийская Республика: Конституция и законодательные акты. - М.: 

Прогресс, 1985. - С. 45.
6. Форма правления Финляндии: Устав парламента: Регламент парламента.

- Хельсинки: Парламент Финляндии,- М.: М-во иностр. дел, М-во юстиции, 
1984.-С . 41-42.

7. Див.: Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Научно-информационное 
обеспечение деятельности Конгресса США. - М., 1984.-С. 17-18.

8. Собрание законодательства Российской Федерации. - М., 1994. - N  2.
- С. 84-87; Российская газета.- М., 1994. - 9 июля. - С. 2.

9. Див.: Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Вказ. праця. - С. 18.
10. Див.: Крутоголов М А. Парламент Франции. Организация и правовые 

аспекты деятельности. - М.: Наука, 1988. - С. 179.
11. Див.: Парламенты. Новое издание, подготовленное МАмелпаром. - 

М.: Прогресс, 1967.-С. 153-154.
12. Див.: Лафитский В.И. Конгресс США // Парламенты мира. - М.: 

“Высшаяшкола” “Интерпракс”, 1991.-С .341.
13. Див.: Ильинский И.П. Парламент Авсрии//Там же. -С. 28.
14. Див.: Стрельцов Д.В. Современный японский парламент,- М.: Наука. 

Издательская фирма “Восточная литература”, 1994. - С. 35.
15. Цит. за: Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Вказ. праця. - С. 4-5.
16. Див.: Конституционное (государственное)право зарубежных стран. Т. 

1-2. Общая часть.- М.: изд-во БЕК, 1996. - С. 547.
17. Конституции буржуазных государств.- М.: Юридическая литература,

1982.-С . 184.
18.Див.: АбросимоваЕ.Б. Вказ.праця.-С. 148.

19. Див.: Стемповски Р. Модернизация парламентских служб II 
Парламент ская исследовательская организация. Записки международной 
конференции парламентских служб Центральной и Восточной Европы. - 
Варшава, 1992.

20. Див.: Шаповал В. Зарубіжнийпарламентаризм. - К.: Основа, 1993.-С. 91.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 
В УКРАЇНІ

В умовах гострого дефіциту власних капіталовкладень, необхідних для 
проведення структурної перебудови економіки України, виходу її з кризи, 
прискорення її інтеграції у світову економіку, важливого значення набуває 
пошук та залучення іноземних інвестицій. Україна сьогодні потребує 
іноземних інвестицій обсягом приблизно 46 млрд. доларів США1.
Одним із найважливіших засобів державного заохочення інвестицій є 
національне законодавство.
Од ним із перших законодавчих актів у цій сфері були указ Презид ії Верховної 
РадиУкрашивщ30.08.1991 р. “Про захистіноземнихінвестиційна Україні”, 
закон України “Про захист іноземних інвестицій на Україні” від 10.09.1991 
р .та  “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р. Слід відзначити, що 
Закон України від 10.09.1991 р. був аутентичний змісту указу Президії 
Верховної Ради України від 30.08.1991 р. Однак вказані законодавчі акти 
регулювали лише загальні правові та економічні питання щодо державної 
політики заохочення іноземних інвестицій.
Так, держава брала під захист інвестиції, прибутки, права й інтереси 
іноземних інвесторів, закріплялось право інвесторів реінвестувати прибутки 
на території України, перераховувати їх за кордон, заборонялась реквізиція 
іноземних інвестицій, за винятком випадків стихійного лиха та інших 
над звичайнихявшц. Були визначені терміни “інвестиції”, “інвестиційна 
діяльність”, “об’єкти” і “суб’єкти” інвестиційної діяльності, гарантувались 
права суб’єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій тощо. 
Звичайно, що ці законодавчі актине могли на тому етапі врегулювати всі 
проблеми, пов’язані з інвестиційною дальністю, але саме вони започаткували 
формування інвестиційного Законодавства України 
Протягом 1991 року були прийняті закони України “Про власність”, “Про 
п ідприєм ництво”, “Про господарські то в ар и ства” , “Про 
зовнішньоекономічну діяльність”, які сформували засади підприємництва, 
його організаційно-правові форми.
Далі постало питання про створення спеціального інвестиційного 
законодавства, яке б було більш ліберальним до іноземних суб’єктів. Мета 
ставилась одна - шляхом встановлення пільг залучити в економіку України 
іноземний капітал. 13.03.1992р. був прийнятий Закон України “Про іноземні 
інвестиції”, який діяв трохи більше року. Цим Законом передбачались пільги 
в митному обкладенні майна, сировини, готової продукції, комплектуючих 
виробів, запасних частин, які ввозились для власних потреб та податку на 
імпорт. Встановлювався безліцшзійний експорт власної продукції, валютна
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виручка від якого залишалась повністю в розпорядженні підприємств з 
іноземними інвестиціями. Протягом п’ятироків такі підприємства, за деякими 
винятками, звільнялись від сплати податків на дохода, передбачалась гарантія 
від зміни законодавства, яке погіршувало б становище інвестора, протягом 
десяти років та ін.
Однак, як показала практика, навіть такий ліберальний щодо пільг і гарантій 
закон суттєво не вплинув на реальне залучення прямих іноземних інвестицій. 
За даними Європейського банку реконструкцій розвитку, прямі інвестиції в 
Україну за період 1989-1994 рр.досягли 461 млн. доларів, або 9 доларів на 
одного українця. Неохоче вкладали свої капітали і приватні інвестори. В 
економіку Угорщини, наприклад, тільки приватні інвестори США вклали 45 
млрд. дол., а в економіку України - литеє 1,5 млрд. дол.2. Іноземні інвестиції 
в економіку Закарпатської області, яка межує з чотирма державами 
(Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща)у 1995 р. порівняно з 1994р. 
збільшились всього на 3,3 млн. дол СІЛА.
У зв’язку з цим назріла необхідність іншого підходу до правового режиму 
іноземних інвестицій, в залежності від обсягу капіталів та пріоритетів 
іноземного інвестування в економіку України.
20 травня 1993року було прийнято Декрет Кабінету Міііністрів України “Про 
режим іноземного інвестування”, який призупинив вищезгаданий закон “Про 
іноземні інвестиції”.
Декрет упорядкував режим іноземних інвестицій, але погіршив умови їх 
залучення.
В Декреті з ’явилося нове поняття “кваліфікована іноземна інвестиція”, 
наявність якої звільняла підприємство від сплати податків на прибуток 
(доходи) протягом 5 років з моменту її внесення. При цьому кваліфікована 
іноземна інвестиція повинна становити не менше' 20 відсотків статутного 
фонду і в залежності від їх видів бути не меншою суми, еквівалентної 100 
тисячам доларів США для банків та інших кредитно-фінансових установ, 50 
тисяч доларів СІЛА для решти підприємств (організацій).
Більш чітко визначено поняття “підприємство з іноземними інвестиціями”, 
до якого від несено підприємство будь-якої організаційно-правової форми, 
створене у від повідності до законів України “Про підприємства в Україні”, 
“Про господарські товариства”, якщо протягом календарного року в його 
статутному фонді є кваліфікована іноземна інвестиція. Декретом змінений 
порядок оцінки іноземних інвестицій. Якщо раніше курс перерахування сум 
в іноземній валюті у валюту України міг встановлюватись за домовленістю 
сторін (учасників), то тепер такої домовленості не передбачено. Ці та інші 
нововведення, безумовно, стимулювали вкладення іноземними інвесторами 
в економіку Українр більтихкапіталовкладень, сприяли ввезенню “ноу-хау”, 
сучасного обладнання, техніки, інших матеріальних цінностей тощо. Для 
пржладу, в Закарпатській області до набрання чинності вищезгаданого 
декрету були зареєстровані спільні підприємства, де внесок до статутного
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фонду коливався від 10 до 600 доларів США.
Суттєво був лібералізований порядок реєстрації іноземних інвестицій. На 
відміну від Естонії, Казахстану, Лшвив Україні був введений не дозвільний 
порядок для вкладання іноземних інвестицій, а реєстраційний. До того ж, 
якщо раніше державна реєстрація іноземних інвестицій здійснювалась 
Міністр єством фінансів України, то в даний час державну реєстрацію 
іноземних інвестицій здійснює управління зовнішніх зв’язків обласної 
державної адміністрації.
Прогресивним нововведенням для створення сприятливого ішестиційного 
середовища в Україні, особливо для приватного капіталу, була норма декрету 
(сг. 32) про сприяння малому бізнесу. Адже приватний капітал вкладається 
в першу чергу в “малий бізнес”, який є досить розвинутим в країнах з 
ринковою економікою, в тому числі в США. Вказана правова норма давала 
можливість іноземним інвесторам вносити стартовий капітал до статутного 
фонду підприємства в меншихрозмірах (більше 10 тисяч доларів США), 
але це давало протягом року податкову пільгу. Проте декрет містить і дуже 
серйозну ваду. Статтею 2 перед бачено обмеження для залучення іноземних 
інвестицій, які здійснюються у валюті країн СНД. Це перешкоджає вкладанню 
капіталу в економіку України із країн СНД, на ринки яких, за даними 
Головного управління з питань зовнішніх економічних відносин уряду 
України, надходить нині 70 відсотків вітчизняної продукції3. Аналогічні 
перешкоди існують для інвестицій із країн Східної Європи.
Статтею 14 декрету встановлено, що державна реєстрація іноземних 
інвестицій здійснюється “до початку, в період або після фактичного 
здійснення інвестицій”. Така невизначеність призводить до випадків, коли 
юридично інвестиція зареєстрована, а фактично жоден долар США не 
“перегнув” кордон України. Таких прикладів є багато. Ось чому державна 
реєстрація іноземних інвестицій повинна здійснюватись після фактичного 
їх внесення і під тверджуватись митними документами.
Активні процеси інтеграції України у Європейське співтовариство, 
налагодження плідних відносин з найбільш розвинутими країнами світу, 
зокрема Великої сімки, з міжнародними фінансовими організаціями, 
підписання міждержавних договорів про взаємний захист іноземних 
інвестицій стали передумовою до прийняття Верховною Радою України 17 
грудня 1993 року Державної програми заохочення іноземних інвестицій в 
Україні, яку, до речі, законодавці намічають скасувати.
Мета програми - заохочення вкладання іноземного капіталу в пріоритетні 
галузі жономіки України за рахунок надання податкових пільг та страхових 
гарантій для найбільш ефективних інвестиційних проектів, удосконалення 
системи правового регулювання іноземного інвестування тощо. Визнання 
інвестиційного проекту із залученням іноземних інвесторів таким, що 
відповідає вищезазначеним вимогам, тобто коли інвестор претендує на 
одержання додаткових пільг, здійснювалось Агентством міжнародного
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співробітництва та інвестицій, на базі якого 27 березня 1995 року утворено 
Агентство координації міжнародної технічної допомоги, яке стало 
правонаступником першого Агентства.
Інвестиційний проект проходить незалежну експертизу на предмет 
відповідності таким критеріям, як створення нових робочих місць на 
підприємствах з іноземними інвестиціями, впровадження сучасних 
технологій, конкурентноспроможгастъ продукції на міжнародних ринках та 
інше. В залежності від обсягу інвестицій період звільнення від податку на 
прибуток (доход), збільшився від одного до п’яти років. Передбачаю надання 
пільгових кредитів за рахунок спеціального бюджетного фонду, повернення 
50 відсотків імпортного мита, сплаченого за ввезення із-за кордону товарів 
виробничого призначення, страхування інвестиційних ризиків тощо.
На жаль, передбачай програмою питання щодо удосконалення правового 
регулювання іноземного інвестування до цього часу не вирішені. Зокрема, 
не вирішено питання про надання підприємствам з іноземними інвестиціями 
права власності на земельну ділянку, на якій розміщуються об’єкти 
інвестування, що, безумовно, стримує процес імпорту капіталу. Не 
встановлений порядок відшкодування іноземним інвесторам збитків, 
включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, заподіяну в результаті 
неправомірних дій державних органів та їх посадових осіб. Адже іноземному 
інвестору, як і нам, важко зрозуміти, що означає формулювання ст. 10 Декрету 
від 20.05.1993 року про те, що компенсація, яка виплачується іноземному 
інвестору в цих випадках, має бути “швидкою, адекватною, ефективною”. 
До речі, аналогічна норма закладена і в проекті нового закону.
Повільно вдєпроцес укладання міждержавнихдросгоронніх угод з країнами, 
які потенційно можуть бути джерелом залучення іноземних інвестицій про 
взаємний захист інвестицій, їх заохочення, як це передбачалось програмою. 
За період 1991 -1995 років ратифіковані угоди про заохочення та взаємний 
захист інвестицій між Україною і Болгарією, Словаччиною, Чеською 
Республікою, з Федеративною Республікою Німеччиною, Республікою 
В’єтнам, СІЛА. Цілий ряд угод ще досі знаходиться на погодженні у 
Верховній Рад і.
Які ж перспективи чекають іноземних інвесторів у недалекому майбутньому, 
оскільки Верховна Рада вже ухвалила у першому чиганні новий Закон “Про 
режим іноземного інвестування”?
Серед нововведень слід відзначити такі:
1) іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об’ єкти інвестування, 
якщо цене заборонено законом;
2) оцінка прибутку в національній валюті України при його реінвестиціях 
буде провод итись за офіційним курсом Національного банку України;
3) передбачено, що в разі припинення інвестиційної діяльності іноземний 
інвестор має право на вивезення своїх інвестицій в майновій формі або у 
валюті інвестування без сплати мита, що забезпечить рівні умови
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переміщення іноземних інвестицій через кордон;
4) недосконалий і формальний характер порядку реєстрації іноземних 
інвестицій призводив, як уже відзначалось, до того, що на практиці 
реєструвались не самі інвестиції, а наміри (бажання) щодо їх здійснення. 
Тому передбачається розробка Кабінетом Міністрів України порядку 
державної реєстрації іноземних інвестицій та порядку реєстрації договорів 
(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземних 
інвесторів;
5) з метою попередження різних зловживань при ввозі майна як внеску до 
статутного фонду та виключення можливості скористатися митною пільгою 
при здійсненні звичайних торговельно-посередницьких операцій 
перед бачено, що пропуск такого майна на митну територію України буде 
оформлятись шляхом простого векселя на суму мита, який погашається в 
разі фактичного зарахування вказаного майна на баланс підприємства з 
іноземними інвестиціями і ввізне мито не справляється;
6) передбачений порядок щодо повернення ввізного мита, якщо майно, що 
було введено до статутного фонду під приємства, відчужується (в тому числі 
у зв’язку з припиненням діяльності) цього підприємства протягом трьохроків. 
І все ж таки, що стримує іноземних інвесторів від вкладення капіталу в 
економіку України? Це і політична та  економічна нестабільність, і 
“грабіжницька” податкова система, і недосконалість правового механізму 
участі іноземних інвесторів у приватизації і багато інших факторів.
Але головне- це нестабільність законодавства. За три роки -три нові закони 
про режим іноземного інвестування. Практика ж свідчить, що для інвестора 
значення має не самі пільги, а стабільність законодавства. Невипадково 73,1% 
опитаних іноземних бізнесменів серед причин, що стримують вкладення 
капіталу в Україну, назвали постійні зміни в законодавстві4.
Ми повністю розділяємо думку, яку висловив В.С Літкевич про те, що 
загальну нестабільність правового клімату для іноземних інвестицій дод ають 
підзаконні нормативні акти, які часто використовуються для скасування 
окремих положень законів5.
Які висновки напрошуються із всього сказаного?
По-перше, краще використовувати іноземні інвестиції, ніж скажімо, 
покладатися лише на кредит Міжнародного валютного фонду.
По-друге, існують два основні типи правового становища інвестора в країні: 
надання інвестору податкових та митних пільг і надання національного 
режиму. Мирозділяємо позицію тих авторів, які вважають, що законодавство 
про іноземні інвестиції повинне ефективно захищати іїггереси як іноземних 
інвесторів, так і національних підприємців, вимушених конкурувати з 
іноземним капіталом на внутрппньому ринку і що правовийрежим іноземних 
інвестицій, а також діяльність іноземних інвесторів по їх здійсненню не 
можуть бути менш сприятливими, ніж режим майна, інвестиційної діяльності, 
майнових прав суб’єктів країни, яка приймає інвестиції6. Це не виключає
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надання пільг іноземнимм інвесторам, які вкладають інвестиції в 
структурну перебудову економіки.
По-третє, країна, яка приймає інвестиції, має сформувати систему допуску 
іноземних інвестицій в економіку, як це встановлено в законах Естонії, 
Казахстану, Литви, які передбачають порядок видачі дозволів на інвестиції 
як обов’язкову процедуру, після якої можливо здійснювати процедуру 
реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями.
По-четверте, іноземних інвесторів навіть не цікавлять податкові та митні 
пільги, які вони можуть отримати; вони вимагають державних гарантій. Вони 
не йдуть в Україну через острах, що завтра все можуть відібрати. Основне 
завд ання иихгарантій - встановити ясні і чіткі “правила гри”, які б виключали 
свавілля властей або застосування дасзфимінаційних заходів.
Іншими словами, мова йде про формування системи державного управління 
іноземними інвестиціями в Україні.
Ці та інші заходи одночасно з економічною та політичною стабілізацією, 
безумовно, сприяли б залученню прямих інвестицій в економіку країни.
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