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

КУРС «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА” НА ЮРИДИЧНОМУ
ФАКУЛЬТЕТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

З першого року заснування університету Франца-Йосифа у 
Чернівцях (в 1875 році це був адміністративний, господарський і 
культурний центр Буковини в тодішній Австро-Угорській імперії) на 
юридичному факультеті почав читатись курс філософії права*. Це 
повністю  відповідало давній традиції викладання з кафедри 
фундаментальної філософсько-правової науки, започаткованої ще у 
1661 р. в Гейдельберзькому університеті С.Пуфендорфом (через деякий 
час там же викладав свою концепцію філософії права Гстель). Поступово 
філософія права стала обов’язковою для майбутніх юристів навчальною 
дисципліною в більшості університетів світу2. В німецько-мовних 
країнах вона досягла особливого розвитку, стала класичною і багато 
професорів інших країн проходили стажування в німецьких і 
австрійських університетах з метою вивчення навчальних програм, 
засвоєння досвіду викладання філософії права на відповідному 
теоретичному' рівні3.

Про те, наскільки важливим є розвиток філософсько-правово: 
культури на правознавчому факультеті, виховання у майбутніх юристів 
концептуального, осмисленого підходу до позитивного права свідчить 
також історія Чернівецького факультеїу, пов’язаного з іменем Євгена 
Ерліха (1862-1922), бувшого декана юридичного факультету, ректора 
університету, одного із засновників соціологічної юриспруденції, 
класика сучасної соціології права4. Саме усвідомлення глибинних 
онтологічних засад права, філософсько-гносеологічних його 
потенціалів дозволило Ерліху критично оцінити стан тодішньої 
юриспруденції і керівних принципів її функціонування, виявити 
обмеженість вузько-догматичного підходу до правореалізації і 
запропонувати інший, більш складний, але й більш відповідний 
довічному ідеалу справедливості спосіб розуміння права і засоби його 
втілення в реальність. Сьогодні філософсько-правові ідеї Ерліха, що 
неодноразово обговорювались на факультеті колегами і студентами 
на його знаменитих «семінарах живого права», лежать в основі 
теоретичного обгрунтування національно-правових систем, що 
приймають соціологічну юриспруденцію як теоретичну базу розвитку
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свого законодавства і правосуддя (США, Канада, Австралія та ін.)5-
Через 120 років з дня заснування в Чернівецькому університеті 

на юридичному факультеті знову розпочалось читання курсу філософії 
права (а згодом він читатиметься і старшокурсникам філософсько- 
теологічного факультету університету).

Для майбутніх юристів філософія права с курсом, завдяки якому 
право як сукупність і нагромадження нормативних актів перетворюється 
в осмислене духовне явище. “Без філософії права юрист вивчає власне 
кажучи “законознавство”, і лише філософія права перетворює його 
предмет вивчення у правознавство, в науку людськог о світу”6. Саме через 
філософію права юрист засвоює ті віковічні цінності, фугщаментальні 
категорії і інтелектуально-пізнавальні засоби, які потім будуть для нього 
виступати орієнтиром в його правозасгосувальшй діяльності.

Право наскрізь філософізоване явище. Це проявляється на всіх 
рівнях правової матерії і відносно всіх аспектів філософського знання: 
онтологічного, гносеологічного, логічного, аксеологічного, навіть 
естетичного7. Так, буть-яка національно-правова система, не кажучи 
вже про ту чи іншу філософсько-правову концепцію, базується на певній, 
явно чи неявно прийнятій, онтології, що зумовлює як політику права 
загалом і процеси правозастосуваггня, так і методи правового пізнання, 
засоби розгортання права і правореалізації. Ще в стародавні та античні 
часи право розумілось як явище космічного походження. Порядок і 
гармонія космосу є природною основою порядку, який формує держава 
в соціальному бутті і коли закони, що встановлюються, не відповідають 
цьому космічному порядку, руйнуються держави, імперії і хаос поглинає 
життя суспільства8. Рефлексія правової онтології здійснюється і в 
сучасному світовому правознавстві. Про це свідчить концепція 
“онтологічної структури права” А.Кауфмана, правова концепція 
“автономного прояву життя” Г.Хенкеля, який є послідовником 
критичної онтології М.Гартмана, а також відома онтологічна концепція 
“права буття” Р.Марчича9. У останнього сутність права - це виключно 
онтологічна проблема. Існує універсальний космічний порядок - право 
буття. Будь-який історично встановлений правопорядок грунтується 
на невстановленому порядку буття. Право ідентичне з порядком буття 
і в основі складає з ним єдність. Принципом устрою порядку бутгя є 
норма, кожна норма позитивного права повинна відповідати буттю, 
маючому структуру норми. Норми позитивного права не можуть бути 
вигаданими: людина постійно виявляє право, точніше серцевину права, 
яка заключена в бутті. Право - не чиста вигадка людей, воно вкорінене 
в бутті і тому має метафізичну природу . Саме це мав на у вазі відомий 
правознавець Є.Спекторський, коли відповідав на скептичну реакцію
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на метафізику практичних працівників права: “Юристи, які люблять 
франтувати своїм реалізмом, звичайно, рішуче відкидають як 
метафізику загалом, так і метафізику юриспруденції зокрема. Але при 
цьому вони випускають з виду, що є два реалізма - реалізм емпіричної, 
експериментальної науки, нічого не визнаючої, окрім факту, і реалізм 
метафізики, приймаючий за конкретні факти предмети своєї віри. Вони 
випускають з виду, що вони самі надто часто наближаються до реалізму 
другого типу. Вони не помічають, що їх реалізм досить часто нагадує 
“реалізм” тих схоластичних метафізиків середньовіччя, котрі, на відміну 
від номіналістів, визнавали за універсаліями, за абстрагованими 
поняттями реальне, конкретне буття, те, що по-німецьки так хороше 
передається словом Dasein. Світ права - це зовсім особливий світ, мов 
би надбудований юриспруденцією над емпіричною дійсністю...“10.

На рівні гносеології зв’язок філософії і права ще більш 
очевидний, ніж на рівні онтології. Право - тотально гносеологізоване 
явище. Більш того, є всі підстави стверджувати, що пізнання виступає 
самою глибинною сутністю права: є процес пізнання - можна говорити 
про наявність права, немає пізнання - немає й права. Неможливо 
винести справедливий вирок, не дізнавшись про істинні обставини 
справи, неможливо прийняти правовий закон, не проаналізувавши, не 
пізнавши соціальну ситуацію в суспільстві, а прийнявши справедливий 
закон, неможливо спод іватись на його ефективну дію, якщо не виявити 
гносеологічні особливості функціонування правосвідомості суб’єкта 
права. Який би ми не взяли елемент правової дійсності, він завжди є 
гносеологічно навантаженим, а будь-який фактреалізаціїправа завжди 
пов’язаний з певної міри гносеологічною інтенсивністю. Саме ця 
обставина дає необхідні підстави стверджувати, що пізнавальний аспект 
права є його обов’язковою і сутнісною ознакою, а пізнавальна 
інтенсивність права - необхідна умова його існування. “Гносеологічна 
природа права”11 виступає об’єктом окремої теоретико-правовоїнауки 
- гносеології права, предмет ом  якої є вивчення закономірностей правового 
пізнання як необхідної умови функціонування і розвитку самого права12. 
Деякі правознавці і філософи права, усвідомлюючи надзвичайне 
значення пізнавальної природи права, зводять всю філософію права 
до теорії правового пізнання. Так, В.Вальденберг розуміє філософію 
права як науку про межі юридичного пізнання. “Тому ми і визначаємо 
філософію права просто як теорію пізнання права“13, такий його 
висновок. Сучасний дослідник права Д.А.Керімов так визначає 
специфіку філософії права: “Філософія права є ніщо інше як інтеграція 
всієї сукупності принципів пізнання, виробленихнєю самою, загалі,ною 
філософією і комплексом юридичних наук, застосованих у процесі 
Дослідження специфіки правової дійсності, її розвитку і перетворення”14.
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Розуміння філософії права як теорії пізнання права не може не 
викликати амбівалентних почуттів у юриста і однозначної симпатії у 
філософа, але одночасно і критики останнього. Дійсно, зведення 
філософії тільки до пізнання не тільки нівелює її, але й відкидає 
фундаментальні проблеми взаємозумовленості онтології і гносеології, 
онтології і аксіології, гносеології і логіки, логіки і аксіології та ін. Та чи 
інша гносеологія звичайно не може не бути зумовлена явно чи не явно 
прийнятою онтологією, а певна гносеологія зумовлює і специфічну 
логіку пізнання світу загалом і права зокрема. Тому філософія права 
являє собою скоріше квадроструктуру, елементами якої виступають такі 
розділи філософсько -прав ов ого знання як онтологія права, гносеологія 
права, логіка права і аксіологія права15. Причому це непростий перелік, 
в своїй єдності, взаємодії і взаємозумовленості вказані елементи 
утворю ю ть досить повну специфічну структуру, своєрідний 
“філософсько-правовий квадрат”, який на відміну від логічного за своєю 
природою  динамічний (а не статичний)16, інтенціональний 
(направлений на право, а не змістовно пустий, формальний) і 
конструктивний (здатний породжувати нові змісти). При такому 
розумінні складу' філософії' права вона виступає як наука, яка задає 
універсальну макромодель правової дійсності, конкретні ж філософсько- 
правові концепції виступають специфічними, індивідуальними 
експлікаціями цієї універсальної макромоделі. І коли в тій чи іншій 
філософсько-правовій концепції абсолютизується онтологічний аспект 
(як, наприклад, у згадуваній  вище концепції Р .М арчича), то 
утворю ється група онтологічних концепцій права, коли 
абсолютизується гносеологічний аспект - утворюються гносеологічні 
концепції права і т.д. Кожна існуюча національно-правова система 
також  являє собою історично конкретний прояв універсальної 
макромоделі права. З цієї точки зору філософію права можна визначити 
як науку про закономірності вивчення сутнісної природи права як 
динамічної єдності його онтологічних, гносеологічних, логічних і 
аксіологічних засад. Не можна сказати, що правознавц і не 
усвідомлюють глибинного взаємозв’язку вказаних аспектів права17, але 
при визначенні предмету філософії права часто акцентують увагу на 
якомусь одному з них. Так, той же А.Д.Керімов відмічає, що “предмет 
філософії права можна охарактеризувати як розробку логіки, 
діалектики і теорії пізнання правового буття”. Але тут же зауважує: 
“Якщо загальна філософія пізнає відповідні об’єкти як в онтологічному, 
так і в гносеологічному аспектах..., то філософія права, спираючись на 
онтологію Права, переважно пізнає гносеологічне їх значення”18. 
Насправді філософія права вивчає всі вказані аспекти права, а головне 
- закономірності їх взаємодії і взаємозв’язку, таким чином формулюючи
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універсальну макрострукгурну теоретичну модель права, придатну 
служити орієнтиром для аналізу конкретних філософсько-правових 
концепцій і розвитку реальних правових систем.

На основі вказаного розуміння предмету сучасної філософії 
права будується викладання даної дисципліни на юридичному 
факультеті Чернівецького університету. Структура програми курсу19, 
поки що розрахованого на один семестр (36 год.), а в перспективі 
його заплановано перетворити у річний магістерський курс, виглядає 
так.
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Р о з д і л  1. ВСТУП. ЄДНІСТЬ ПРАВА І ФІЛОСОФІЇ

Тема 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Загальна характеристика філософії права, її значення і місце в 
системі юридичної освіти і практики. Історичні традиції викладання 
курсу «Філософії права» на юридичних факультетах університетів, стан 
читання даної дисципліни в країнах сучасного Заходу і в Україні.

Історичний характер і періодизація становлення і розвитку 
філософії права як самостійної науки. Специфіка філософсько-правових 
досліджень античності. Середньовічний етап в розвитку уявлень про 
природу права. Розуміння сутності права в епоху Відродження. 
Предметне самовизначення філософсько-правових досліджень в Нові 
часи. К ант - засновник філософії права  як науки. Розвиток 
фундаментальних засад філософії права в концепції Гегеля. Основні 
напрямки філософсько-правової думки в XIX  ст.: історична школа 
права, юридичний позитивізм, соціологія права, неокантіанство, 
прагматизм в праві. Загальна характеристика новітньої філософії права 
XX ст. і її напрямків: ф еноменологічна, психоаналітична, 
екзистєнціалістська, нормативістська, аналітична, герменевтична 
концепції права. Методологічні засади і приклади інших варіантів 
періодизації становлення і розвитку філософії права в класичному 
правознавстві: Чічерін Б.Н., Коркунов Н.М., Шершенєвіч Г.Ф., Редкін 
П .Б., Кузнецов К .А., П етраж ицький Л .І., Новгородцев П .І., 
Кістяківський Б.А. та ін.

Основні підходи до визначення сутності і цілей філософії права: наука 
про природу права; наука обгрунтування права; наука пізнання права; 
наука, що розробляє систему фундаментальних понять права; наука, 
що узагальнює принципи позитивного права; наука, що утворює вищий 
рівень методології права та ін.

Проблема формулювання предмету науки. Філософія права як наука 
про закономірності вивчення сутнісної природи права як динамічної 
єдності його онтологічних, гносеологічних, лоїїчних і аксіологічних 
засад.

Поняття структури філософії права. Основні елементи універсальної 
структури філософсько-правових концепцій: онтологія права, 
гносеологія права, логіка права, аксіологія права. «Філософсько- 
правовий квадрат». Специфічні структури філософсько-правових 
концептуальних моделей: онтологічні концепції права, гносеологічні 
концепції права, формально-догматичні концепції права, аксіологічні 
концепції права. Індивідуалізовані структури гіперкатегоріальних



концепцій права. Методологічні засади і приклади інших варіантів 
структуризації філософсько-правової науки.

Місце філософії права в системі суспільних і юридичних наук. 
Співвідношення філософії права і філософії, теорії природного права, 
загальної теорії права, соціології права, енциклопедії права. Філософія 
права як наука взаємодії і концептуальної єдності філософії і права.

Р о з д і л  II. СТРУТУРА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

Тема 2. ОНТОЛОГІЯ ПРАВА

Онтологія як розділ філософського знання, її предмет і завдання. 
Приклади філософсько-онтологічних концепцій, які вплинули на 
розвиток правової думки.

Поняття правової онтології, її місце в системі філософії права. 
Специфіка правової онтології в порівнянні з філософською онтологією. 
Основні типи онтологічно-правових концепцій: моносубстанційні 
онтологіїправа, дуалістичні онтології права, полісубстанційні онтології 
права.

Структура онтології права: поняття, схема, основні елементи. Цілісна 
суб’єктивно-об’єктивна природа права. Індивідуальна природа людини 
і соціальна онтологія як основні детермінанти специфіки феномена 
права. Право як недетерміноване, самодостатнє явище, право як чисте 
право. Відповідність фундаментальних складових структури правової 
онтології основним типам онтологічно-правових концепцій.

Людина як об’єкт і суб’єкт права. Воля особистості як безпосередній 
предмет правового регулювання і субстанція правовідносин. Поняття і 
природа волі. Абсолютизація волі в концепції А.Шопенгауера: світ як 
воля і уявлення. Трансформація «світової волі» Шопенгауера у «волю 
до влади» в концепції Ф.Ніцше: право і свобода як воля до влади. 
«Логіка чистої волі» Г.Когена. Онтологічні засади проблеми свободи 
волі. Воля в світлі об’єктивації і воля як духовна сила. Іллюзія свободи 
«непросвітленої духом волі» (М.Бердяєв).

Свобода як ціль і умова права і як реалізація онтологічно аутентичної 
волі людини. Поняття і антиномічний характер походження і розвитку 
свободи. Свобода як Ціццгтсі у вченні Я.Бьоме. Філософія свободи 
Р.Штайнера. Онтологія свободи в концепції М.Бердяєва: добуттєва 
свобода, «свобода» в об’єктивації і духовна свобода. Право як 
організація свободи в світі об’єктивації і духовна цінність. Свобода як 
онтологічна сутність права.



Суспільство як об’єкт і як суб’єкт права. Поняття соціальної онтології 
права. Соціологізм у праві ж  абсолюбтизація зумовленості природи 
права природою соціуму. Соціум як світ об’єктивації, а держава - 
екстеріоризація об’єктиваційної природи людини. Метафізична 
проблема порядку: Гоббс, Бердяев, Пригожин. Договірне суспільство. 
Нелінійність соціально-правових процесів. Визнання суспільством 
свободи людини як духовної істоти: свобода в суспільстві і свобода від 
суспільства. Соціум ж  духовно-об’єктиваційна динаміка правових 
процесів.

Онтологія чистого права, права-самого-по-собі. Універсальний 
космічний порядок і «право буття» в онтологічній концепції права 
Р.Марчича. Концепція «онтологічної структури права» А.Кауфмана. 
Право ж  самостійний феномен в критичній онтології Г.Хенкеля. Інші 
сучасні онтологічні концепції права.

ТемаЗ. ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА

Гносеологія ж  розділ філософського знання. Основна проблематика, 
цілі і завдання філософської гносеології. Розуміння сутності 
гносеологічної науки на різних етапах її розвитку: античність, 
середньовіччя, нові часи, Кант, Гегель, неокантіанство.

Загальна характеристика і специфіка розвитку гносеології в XX ст.: 
феноменологія, неопозитивізм, структуралізм, аналітична філософія, 
постпозитивізм . Посилення тенденцій гносеологізації ведучих 
філософських напрямків як основна причина гносеологізації 
філософсько-правових концепцій сучасності.'

Поняття гносеології права ж  науки, її місце в системі інших 
філософсько- і теоретико-правових наук. Специфіка предмету 
гносеології права: аналіз принципових позицій різних підходів - «наука 
про пізнання права» і «наука про закономірності правового пізнання 
як необхідної умови функціонування і розвитку самого права». 
Проблема гносеологічного обгрунтування права.

Структура гносеологіїправа. Універсальні онто-гносеологічні моделі 
права, їх співвідношення з відповідними макромоделями і значення в 
пізнанні природи права. Основні елементи гносеологічної структури 
права. Три рівня пізнавально-правовоїметодології: загальноправовий, 
міжгалузевий, галузевий.

Соціально-історичні компоненти пізнання права. Специфіка 
пізнавально-пр'авових процесів на різних історичних етапах розвитку 
права. Особливості детермінації гносеологічної інтенсивності права 
сучасною динамікою соціальних процесів.

!0



Національно-психологічні компоненти пізнання права. Специфіка 
їх впливу на розуміння природи і походження права. Зумовленість 
формування і функціонування різних національно-правових систем 
психо-ментальними особливостями відповідних народів і націй. Метод 
порівняльного правознавства і гносеологічна проблема співвідношення 
національного і загальнолюдського в праві.

Раціоналізм та ірраціоналізм у пізнанні права як наслідок його 
об’єктивно-суб’єктивної природи. Зумовленість форм пізнання права 
специфікою форм правоутворення і правореалізаціі.

Проблема істини в праві. Істина як правда і право. Відносність і 
абсолютність істини в праві. Істина в матеріальному і процесуальному 
праві, їх єдність та суперечливість. Істина як ціль і результат права.

Поняття методу права. Формування методу як основне завдання 
гносеології права. Юридична логіка - наука про метод права і 
завершальний елемент онто-гносео-логічної моделі права. Проблема 
побудови єдиної гносеологічної системи права.

Неокантіанська концепція гносеології права: Коген, Наторп, 
Штаммлер. Сучасні концепції гносеології права.

Тема 4. ЛОГІКА ПРАВА

Л огіка п рава  як наука про логічну природу права, про 
закономірності і специфіку правового мислення. Розгортання 
внутрішньої логіки норми права в право як логічну систему. Аналіз і 
оцінка логічної природи права в концепціях юридичного позитивізму, 
неокантіанської школи права, в «юриспруденції понять», в працях 
видатних логіків і правознавців минулого та сучасності: Чічерін, 
К атков, Ільїн, К істяковський, Ієрінг, Ерліх, Клуг, Ш райбер, 
Зембінський, Томмело.

Логічна природа права як основа застосування сучасних логічних 
теорій для аналізу динаміки внутрішньої структури норм права, 
правовідносин і системи права в цілому. Логіка норм, логіка дії, логіка 
оцінок, логіка питань і відповідей, логіка класів, символічна логіка, їх 
використання в юридичній науці і практиці.

Три рівні логічних знань з точки зору права. Чиста формальна логіка 
як наука про закони і форми правильного мислення. Прикладна 
юридична логіка як наука про застосування формально-логічних теорій 
в праві. Діалектична логіка права як наука про право як логічну систему, 
що розвивається. Співвідношення юридичної логіки і логіки права. 
Використання терміну «юридична логіка» в широкому і вузькому 
розумінні.



Історичні етапи становлення юридичної логіки як науки. Виникнення 
юридичної логіки з практичних потреб судочинства і політичної 
боротьби в демократичній Греції і Римі. Функціонування її у формі 
ефективного засобу юридичної діяльності в період античності. 
Виділення лоїіки в самостійну науку - чисту формальну логіку - і її 
розвиток в період середньовіччя (латентний період розвитку юридичної 
лоїіки). Обгрунтування права як логічної системи і логіки як науки що 
розвиває право у вченні Гегеля. Право ж  логіка в теорії і практиці 
юридичного позитивізму в X IX  ст. К ритика формалістичної 
обмеженості юридичної логіки в концепції Є.Ерліха - одного з 
фундаторів науки соціології права, декана юридичного факультету 
Чернівецького університету, - основні положення його праці 
«Юридична логіка» (1918). Розвиток юридичної логіки в XX ст.: етап 
застосування сучасних логічних теорій в аналізі структури і природи 
права, взаємодія і взаєморозвиток логіки і права.

Специфіка об’єкту і предмету юридичної логіки ж  науки: онто- 
гносеологічне обгрунтування наукового статусу юридичної логіки, 
Право ж  самостійний синкретичний логіко-правовий феномен - 
основний об’єкт дослідження юридичної логіки. Розкриття внутрішніх 
логічних структур норм права і правовідносин, закономірностей їх 
функціонування і специфіки розгортання в право ж  логічну систему - 
основний предмет юридичної логіки.

Логічна природа і структурованість правової норми, динаміка 
основних її елементів. П оняття логічної норми в теорії права. 
Співвідношення норм-приписів і логічних норм. Норма права як 
результат логічного аналізу правового тексту і виявлення структурно- 
смислової єдності основних її елементів.

Правовий нормативний квадрат. Логічні відношення між основними 
типами правових норм. Вираз одних правових норм через інші. Логічні 
особливості формування різних типів національно-правових систем. 
Правова нормативна пентаграма. Основні принципи і закони логіки норм.

Логіка дії і її роль в розкритті логічних форм правової поведінки. 
Взаємозв’язок логіки дії і логіки норм у виявленні логічної структури 
основних типів правовідносин (на прикладах різних галузей права).

Юридична логіка ж  метод права і ж  основа правового мислення. 
Завершення формування різного типу філософсько-правових теорій в 
утворенні певної логіки правового мислення і мет оду функціонування і 
розвитку системи права . Ф орм ально-догматичний метод як 
специфічний метод юридичної науки. Сучасне розуміння структури і 
природи формально-догматичного методу. Л огіка як механізм 
породження права, засіб його реалізації і метод розкриття його сутності.
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Тема 5. АКСІОЛОГІЯ ПРАВА

Аксіологія як наука про цінності. Виникнення філософської 
аксіології. Основні поняття і принципи аксіології. Поняття цінності. 
Основний критерій цінності. Суб’єктивна сторона і об’єктивний 
характер цінності. Оцінка. Ціннісне відношення. Оціночне відношення, 
їх  гносеологічна природа. Співвідношення понять «благо» і «цінність». 
Ціннісна орієнтація. Розвиток філософської аксіології в XX ст. Основні 
типи сучасних аксіологічних концепцій, їх вплив на розуміння природи 
права: 1) аксіологічний трансценденталізм і онтологізм, 2) аксіологічний 
релятивізм і плюралізм, 3) проміжковий напрямок «помірного 
релятивізму цінностей».

Співвідношення права і цінностей. Право як об’єктивація цінностей 
суспільства. Цінності права і право як цінність. Обгрунтування 
аксіології права як науки про ціннісну природу права. Сутність і основні 
завдання аксіології права. Формулювання предмету аксіології права. 
Аксіологія права в структурі філософії права. Основні аксіологічні 
проблеми правознавства.

Моральні цінності в структурі аксіології права: взаємодія моралі і 
права. Правові імплікації антиномії моралі. Структура зла. Зло як 
наслідок неадекватних оцінок і основа неправової поведінки. Добро в 
системі моралі. Справедливість як правова форма добра і основна 
категорія аксіології права. Структура справедливості. Антиномії 
справедливості і антиномії права.

Норма права як предмет оцінки. Формування норми в процесі 
переходу від сущого до належного через процедуру оцінки. Нормативна 
природа оцінки. «Виростання» норми з оцінки. Цінності як критерії’ 
оцінки. Гносеологічна структура «суще - ощнка (на основі цінностей) 
- належне - норма - поведінка - оцінка (на основі норми)». Належне і 
норма права. Невиводимість належного із сущого в неокантіанстві і 
нормативізмі. Норма як реальність належного, а цінність - як його 
основа. Формально правильні, але соціально невиправдані норми. 
Форма правової норми як механізм забезпечення її цінностей. Оціночна 
функція норми права. Гносеологічна структура «оціїпса - належне - 
оцінка». Правова оцінка як форма пізнання. Система норм як 
відображення системи правових ціїшостей.

Співвідношення цінностей права і права як ціїшості. Система 
цінностей права: структура, типи, види. Суперечлива природа правових 
цінностей, динаміка їх розвитку. Право як цінність в структурі 
суспільства, культури і цивілізації. Антищнність права. Негативні 
соціальні наслідки інституту права. Людина - як вища цінність і
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основний критерій правових оцінок. Аксіологія права - наука про 
закономірності ціннісної динаміки права.

Р о з д і л Ш . ОСНОВШ  ТИПИ СУЧАСНИХ 
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ СИСТЕМ

Тема 9. ПСИХОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВА

Зв’язок психології і права. Онтологічні засади психологізації права. 
Правосвідомість як основний об’єкт права і джерело правомірної 
поведінки суб’єкта права. Структура правосвідомості, співвідношення 
її раціональних і ірраціональних елементів. Значення правових 
переживань, емоцій і почуттів в структурі правосвідомості. Право як 
правове почуття. Правове почуття - центральне поняття правового 
психологізму. Перехід від «юриспруденції понять» X IX  ст. до 
«юриспруденції почуття» XX ст. (І.Покровський). Роль психологічних 
факторів в правореалізаційній, судовій і правозастосовчій діяльності. 
Психологія права як наука і її місце в структурі правознавства.

Психологічна концепція права Л.Й.Петражицького та ц теоретичні 
і методологічні джерела. Право як явище індивідуальної психіки 
людини. Відмінність права і моралі: імперативний характер моральних 
імпульсів і відповідних їм норм і атрибутивний характер правових норм. 
Нерозривний зв’язок права і обов’язку в правовому переживанні. 
Психологічне обгрунтування переважної ролі права, по зрівнянню з 
мораллю у формуванні соціального цілепокладання і порядку. Вчення 
про різноманітність нормативних фактів та видів (15) позитивного 
права. Оцінка і критика концепції Петражицького в сучасній йому 
філософсько-правовій літературі. Вплив психологічноїконцепції права 
Л .Петражицького на розвиток новійших філософсько-правових теорій 
XX ст. (феноменологія права, правовий плюралізм, правовий реалізм 
та ін.) та формування психологічного напрямку в праві.

Становлення філософії фрейдизму та психоаналітична інтерпретація 
сутності правовідносин. Психоаналітичні джерела права в роботі
З.Фрейда «Тотем і табу». Право як витіснення в «ід», як елемент 
структури «над-Я» і причина неврозів. Формування комплексів і 
особливості подальшої соціалізації індивіда в психоаналізі. Право і 
сублімація. Психоаналітична аналогія структури свідомості і структури 
правовідносин. Роль психоаналізу в поясненні мотивів правової 
поведйпси індивіда. Психоаналітичні особливості нації і формування 
національно-правових систем. Поняття «колективного безсвідомого» 
К.Ю нга і специфіка національного права. Вплив психоаналізу на 
розвиток сучасної психології права.
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Судова сексологія як прикладний варіант психоаналітичної науки. 
Інтерпретація основних типів сексуальних злочинів (згвалтування, 
інцест, нікрофілія та ін.) на основі положень психоаналізу. Агресія як 
наслідок сексуальної фрустрації і одна з основних причин злочинності. 
Психоаналітична природа вбивства. Використання причин сексуальних 
злочинів для пояснення неправомірної поведінки взагалі. Психологічний 
зв’язок злочинності і проституції в концепції Ч .Ломброзо. 
Психоаналітична універсалізація природи злочину, її можливості і межі.

Сучасний розвиток психологічного напрямку в праві. Орієнтація на 
сферу застосування права і судової правотворчості і психологічне їх 
обгрунтування. Психологічне розширення джерел права в концепції 
М.Румпфа. Правовий інстинкт в концепції А.Штурма. Суперечка 
кодифікаційного та правового почуття в концепції А.Хохе. Психологізм 
соціології права Р.П аунда. Заперечення правових норм в 
психологічному напрямку американського правового реалізму. 
Використання біхевіорізму та неофрейдизму в праві в концепції 
Дж.Френка. Психологічні засади скандінавського реалізму.

Тема 10. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Місце і роль феноменології в розвитку філософії XX ст. 
Феноменологія як фундаментальна гносеологічна концепція структури 
свідомості і пізнання взагалі. Її вплив на поглиблення епістемологічних 
досліджень в різних галузях знань, філософських напрямків 
(екзистенціалізм, прагматизм, герменевтика та ін.) і праві.

Теоретичні передумови виникнення феноменології. Боротьба 
психологізму і антипсихологізму в обгрунтуванні науки на рубежі 
століть. «Логічні дослідження» Е.Гуссерля і постановка проблеми 
об’єктивності пізнання. «Філософія як строга наука» і створення вчення 
про «чисте пізнання». Відмінність гносеологічного підходу Е.Гуссерля 
від аналізу пізнання І. Кантом і неокантіанцями. Феномени чистої 
свідомості як принципово нове поле, а феноменологічна редукція - 
принципово новий метод наукового дослідження і засіб розв’язання 
поставлених задач.

Мюнхенська школа феноменології і перші спроби застосування 
феноменологічної філософії до права. Концепції А.Рейнаха, Ф.Шрейєра, 
Ф.Кауфмана. Феноменологія права як метод пізнання його апріорної 
структури. Існування юридичних понять, норм, інститутів до 
сприйняття їх людиною і формулювання в законі. Феноменологічне 
буття права у формі «ейдосів», що відкриваються свідомістю шляхом
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«розсуду сутностей». Апріорне право як сукупність ейдосів. Ейдетичне 
право.

Феноменологічно-правова редукція як метод відкриття правових 
ейдосів. Основні етапи феноменологічної редукції. Ейдетична редукція 
і отримання чистої суб’єктивності. Трансцендентальна редукція, її три 
рівня - онгачний, психофізичний, позитивно-правовий - і отримання 
першофеноменів правосвідомості.

Характеристика чистої свідомості як першоджерела правосвідомості: 
самоконструю вання, плинність, інтенціональність. Форми 
інтенціонального аналізу. Ноематичний аналіз - аспект «Was?» 
правосвідомості і виділення її ноематичних структур. Ноетичний аналіз 
- аспект «Wie?» правосвідомості і виділення її ноетичних структур. 
Боління як основна ноетична структура права. Єдність ноематичного 
і ноетичного аналізу як безкінечне поле синтезуючої активності суб’єкту 
правосвідомості.

Характеристика трансцендентально редукованих феноменів як 
правових ейдосів. Специфіка і види правових ейдосів. Нормативність 
«чистої свідомості» і ейдетична природа права. Феноменологія права 
як м атеріальна ейдетична наука, порівняння її з формально- 
ейдетичними науками (математикою, логікою ), відмінність їх 
пізнавальних методів. Право як пізнання, а феноменологія як метод 
пізнання права.

Основні напрямки сучасної феноменології права. Концепція «образу 
правопорядку» А.Тролера. Концепція «допозитивного космічного 
права» Р.Марчича. Феноменологічні вчення про цінності в праві. 
Концепція «культурного права» Х.Коінга. Феноменологічна етика 
М.Шелера. Використання феноменологічного розуміння права у складі 
сучасних філософсько-правових систем: «Егологічне вчення» К.Коссіо, 
«соціологія права» Ж.Гурвіча, феноменологічне обгрунтування 
кельзенівського нормативізму, екзистенціалістська концепція права.

Тема 11. ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Екзистеціалізм як реакція на філософсько-раціоналістичні концепції 
тоталітаристського типу. Людина в раціоналістичній філософії 
Просвітництва. Пашюгічна система Гегеля: людина як знаряддя 
об’єктивного розвитку («хитрості») абсолютного духу. Марксизм: 
лю дина як знаряддя об ’єктивного розвитку м атеріального 
виробництва, закономірної взаємодії продуктивних сил і виробничих 
відносин. Людина як самоцінність в філософських концепціях 
К’єркегора, Хайдеггера, Сартра, Камю, Марселя, Ортегі-і-Гассета.
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Проблема співвідношення есенції і екзистенції. Основні категорії 
філософії існування: das Man, Dasien, самотність, відчуження, страх, 
турбота, нудота, ніщо, погранична ситуація, свобода, ризик, вибір, 
самогубство, відповідальність, творчість, трансцендування.

Суперечність людського існування і суспільного життя. 
Протилежність існування і права як регулятора суспільних відносин в 
ортодоксальному екзистенціалізмі.

Два методи зняття суперечності екзистенції і права: 1) нове 
тлумачення категорії існування, 2) екзистенціальне тлума чення природи 
права.

Значимість права дам існування в концепції Е.Фехнера. Право як 
динаміка екзистенціалів. Право і страх. Право як відчуження. Право і 
свобода. Право і самогубство. Право як вибір і відповідальність.

Введення нового екзисетнціалу «Ais-Sein» (буття в певній якості, 
«суспільне існування») в концепції В.Майхофера. Структура Ais-Sein 
як джерело правової ситуації. Буття в світі як самобуття в певній якості, 
правовий зміст формули «Selbstsein im Ais-Sein». Екзисенціальна 
динаміка структури «Dasein - Ais-Sein - Existenz». “Суспільне існування” 
як екзистенціальний об’єкт права.

А нормативна природа права в концепції Г.Кона. Критика 
«юриспруденціїпонять». Непридатність норм д ля вираження «дійсного» 
права. Онтологічна невідповідність норм характеру конкретних 
правових ситуацій: загальність, абстрактність норм і одиничність, 
індивідуальність правових конфліктів. Залежність дії норми від 
конкретної ситуації. Конкретна ситуація як джерело права. Право як 
форма ірраціонального пізнання.

Механізм екзистенціального розв’язання правових конфліктів. 
Право як результат завжди нових рішень індивідуальних правових 
конфліктів. Неможливість передбачення права в конкретному випадку. 
Ризик і відповідальність правових рішень. Рішення як результат 
екзистенціального вживання судді в конкретну правову ситуацію.

Проблема критеріїв правильності судових і індивідуальних правових 
рішень. «Природа речей» як критерій правильності. Суб’єктивне 
природ не право існування, об ’єктивне природне право як природа речей 
в структурі Ais-Sein. Відповідність конкретної ситуації «природі речей» 
і екзистенції. Право як «трансцендування норми» і вихід до екзистенції.

Заперечення незмінного природного права і природного права з 
мінливим змістом в філософсько-правовому екзистенціалізмі. Право як 
постійно народжуване право, як природне право з постійно 
народжуваним змістом, як реалізація екзистенції в конкретній ситуації. 
Єдність правотворчості і правозастосування в екзистенціальній



філософії права. Критика «свободного права» як недостатньо 
свободного на відміну від екзистенціального права.

Сучасні напрямки екзистенціальної філософії права. Поєднання 
феноменологічного і екзистенціального аналізу правових явищ в 
концепції «буття-в-праві» М.Мюллера. Право як реалізація проекту 
морального порядку співіснування в концепції Л.Легаса-і-Лакамбра. 
Право як егологічне явище в концепції К.Коссіо. Екзистенціально- 
феноменологічна герменевтика в пошуку права «по той бік» суб’єкту і 
об’єкту: юрщщчна герменевтика.

Р о з д і л  IV. СИНТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ
ПРАВА

Тема 14. ФІЛОСОФІЯ ВЛАСНОСТІ

Значення власності для характеристики соціальних і правових 
відносин. Роль інституту власності в історії права. Римське право і 
власність. Приватна власність і капіталізм. Дві історичні тенденції у 
розумінні природи власності: власність як основне джерело і причина ' 
всіх соціальних негараздів і власність як випливаюча з самої природи 
людини умова її розвитку і свободи. Постановка онтологічної проблеми 
власності.

Три аспекти розуміння онтологічної природи власності: 
економічний, філософський і релігійний. Економічне поняття власності. 
Власність як ціль і умова господарювання людини. Визначення способу 
виробництва, розподілу, обміну і споживання характером власності в 
марксистській економічній теорії. Негативне ставлення до власності в 
первинному християнстві. Суперечливість релігійного засудження 
власності і соціального прийняття її в історичному християнстві. 
Сприйняття християнством стоїцисгської критики не самої власності, 
а певного відношення до неі, що породжує аморальні і асоціальні риси 
людини: скупість, хитрість, жорстокість, злочинність. Власність як 
спокуса гріха і неможливість одночасного служіння Богові і маммонні 
в Новому Заповіті.

Філософські вчення про природу власності. Власність як умова 
свободи і творчої самореалізації особистості. «Приватна власність 
пов’язана з природою людини» (І.Ільїн). Власність - основа безпеки 
людини, її захисту, опора і ціль діяльності. Власність - основа 
розширення і ускладнення видів діяльності, успадкування її результатів 
і розвитку культури. Власність як основний стимулятор людської праці. 
Д уховна природа власності: породження нею любові до сім’ї,



Батьківщини, до праці. Ексзистенціальне продовження людини в своїй 
власності.

Концепція права і власності М.Штїрнера. Право як реальна сила і 
власність як реалізація сили. Власність як те, що в нашій владі. Право 
на власність як результат привласнення і можливості її утримання. Світ 
як моя власність. Вплив поглядів Штірнера на марксистську концепцію 
експропріації.

Комуністичні концепції власності. Ідея замкнутості світу і фіксованої 
кількості блага в ньому як гносеологічна підстава концепції власності 
комуністичного типу. Приватна власність як причина всіх соціальних 
проблем у вченні Руссо. «Власність є крадіжка»: концепція Прудона. 
Специфіка комуністичного розуміння справедливості. Марксистська 
концепція колективної власності. Соціалізм і власність.

Юридична природа власності. Власність як виключне породження 
закону (І.Бентам). Закон як основа стабільності власності. Філософська 
характеристика відношень володіння, користування і розпорядження 
об’єктами власності. Правова динаміка тріади правомочностей і її 
ф ілософський зміст. О нтологічна проблема вичерпності 
правомочностей тріадою. Правомочності в англо-американській 
системі і варіанти динаміки в ній права власності. Інститут власності 
як чисто юридична конструкція.

Власність і держава. Вчення Чічеріна про власність як основну умову 
цивільного правопорядку. Розширення права власності як розширення 
свободи; Вільна власність при вільній праці - ідеал всякого цивільного 
устрою суспільства.

 ̂ Тема 15. ФІЛОСОФІЯ ЗЛОЧИНУ

Проблема визначення поняття злочину. П.Сорокін про соціально- 
історичну відносність основних елементів і видів злочину. Визначення 
злочину в ККУ і його суперечливість. Значення поняття злочину для 
класифікації поведінки людей. Антиномічність поняття злочину. Право 
і правосвідомість як перманентне розв’язання проблеми злочину.

Онтологія злочину. Біологічні джерела агресивної поведінки людей, 
їх психологічні («воля до влади») і соціальні (особистісна самореалізація) 
трансформації. Злочин як форма існування «я» і сутнісна природа 
індивідуальності в концепції М.Штірнера, Властивості злочину як 
проекція онтологічних характеристик людини в філософії Ф.Ніцше. 
Злочин як нерелевантна форма розв’язання антиномії внутрішніх і 
зовнішніх факторів людського існування.

Соціологічні концепції злочину. Закон константи числа і видів
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злочину в суспільстві в теорії Л.Кетле. Ідея соціальної детермінації 
злочинності в марксистській теорії, теорії аномії (Дюркгейм), теорії 
факторів (соціологічна школа кримінального права), теорія соціальної 
дезорганізації (Чікагська школа), теорія субкультури, радикальній 
теорії. Характеристика злочинності як показник стану здоров’я 
суспільства.

Екзистенціальна природа злочину. Злочин як наслідок вибору в 
пограничній ситуації і життя як перманентне перетинання межі 
(А.Камю). Філософське обгрунтування злочину злочинцем, його правда 
і хибність. Протест, свобода і самореалізація як екзистенціальні 
характеристики злочину. Іллюзія безпосереднього досягнення свободи 
в акті злочину. Злочин як екзистенціальна трагедія людини.

Психоаналітична природа злочину. Формування комплексів у 
індивіда і пов’язані з цим труднощі соціальної адаптації. Роль 
безсвідомого в ініціації злочину (З.Фрейд). Злочин як невротична 
розрядка і форма сублімації. Психоаналіз і концепція ЧЛамброзо в 
поясненні природи злочинності. П раво і держ ава як джерела 
психологічної ініціації девіантної поведінки. Значення психоаналізу в 
профілактиці злочину.

Основні типи злочину (насильницькі, корисливі і по необережності) 
і їх філософсько-правова характеристика. Вбивство і самогубство як 
найстрашніші форми злочину. Парадокси філософіївбивства. Вбивство 
як самознищення і самогубство як вбивство. Принцип абсолютної 
цінності людського життя.

Сучасні філософсько-правові концепції природи злочину. Теорія 
інтеракції. Теорія стигматизації. Теорія навчання. Теорія контролю. 
Теорія неспівпадаючих пропозицій та ін.

Тема 16. ФІЛОСОФІЯ ПОКАРАННЯ

Право покарання. Внутрішній зв’язок злочину і покарання. 
Онтологічна тотожність їх характеристик. Гносеологічна природа 
інтерпретацій покарання в різних концепціях права. Зумовленість 
ефективності права характером покарань.

Виникнення і розвиток інституту покарання. «Кровна помста» ж  
обов’язок сім’ї і функція роду. Трансформація помсти в узагальнений 
правовий інститут покарання в діяльності держави. Національно- 
історична особливість покарань у різних народів.

Онтологія помсти. Помста ж  реалізація «волі до влади». Заздрість 
і йомста. Помста ж  субстанційний елемент покарання. Суперечливість 
релігійного і правового розуміння природи і призначення покарання.
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Соціально-правовий аспект покарання. Покарання як правова 
форма реалізації справедливості. К ількісна характеристика 
оптимального покарання: необхідність істотної переваги втрат від 
покарання над вигодами злочину (Беккаріа, Бентам). Покарання у 
функції залякування. Соціальний аспект антиномії покарання: захист 
суспільства від злочинності і одночасна ініціація її інститутом 
покарання. Санкція як причина злочинності. Суперечливість 
визначення мети покарання в ККУ (сг. 22). Покарання як соціальне 
регулювання і як самопокарання. Нелінійний характер злочинності і 
покарання в динаміці соціального розвитку.

Екзистенціальний аспект покарання. Свобода вибору як умова 
існування і підстава відповідальності. Хибність самореалізації і 
лжетрансцендування в злочині. Злочин як поглиблення власного Ніщо 
і форма самопокарання. Концепція «внутрішнього пекла» в філософії 
М.Бердяєва. Покарання як відчудження людини від неї' самої і як шлях 
до соціальної заангаж ованості. О нтологічна винність як 
екзистенціальна характеристика буття людини. Динаміка 
екзистенціалів в покаранні і спокутуванні.

Позбавлення волі як тип покарання. Протилежність цілей 
ув’язнення і його наслідків. Сила волі, гідність і помста як предмети 
впливу каральної системи. В’язниця як вища школа злочинності в 
концепції П.Кропоткіна. Основні вади інституту ув’язнення і шляхи їх 
подолання.

Смертна кара як міра покарання: історія і сучасність. Вчення 
Беккаріа про смертну кару, її неефективність і невиправданість. 
Суперечлива природа інституту смертної кари: засудження вбивства 
як злочину державою і страта як офіційне вбивство; життя як вища 
цінність і знецінення життя засудженого до страти тощо. Російські 
філософи і юристи про смертну кару. Проблема смертної кари в сучасній 
Україні.

Покарання і прощення. Необхідність покарань як умова існування 
правової системи (Бентам). Екзистенціальний зв’язок покарання і 
прощення. Християнське розуміння прощення. Покарання і покаяння, 
покаяння і прощення. Прощення як екзистенціальне розуміння причини 
злочину і шлях до відродження людини і суспільства.

* * *
Приведені розділи програми свідчать, що багато 

фундаментальних правових проблем нею не охоплені (як відзначалося, 
в зв’язку з обмеженістю учбових годин) або освітлюються тільки в 
загальному плані. Так, розділ “Синтетичні проблеми філософи права"
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за своею проблематикою відповідає ієрархії основних галузей права: 
державному праву відповідає тема “Філософія влади”, цивільному - 
“Філософія власності”, кримінальному і виправно-трудовому - 
“Філософія злочину” і “Філософія покарання”. З запланованим 
розширенням курсу в нього будуть включені і такі філософсько-правові 
теми як “Ціль в праві”, “Динаміка змісту і форми в праві”, “Право і 
управління”, “Філософська природа договору”, “Проблема вини”, 
“Гносеологія судового розсуду” та ін.; деякі філософсько-правові 
концепції будуть вид ілені окремими темами.

Читання курсу “Філософія права” передбачає наявність в 
достатній для учбових цілей кількості фундаментальної літератури з 
даної дисципліни. З цією метою факультетом були налагоджені зв'язки 
з науковими бібліотеками м. Львова,Києва, Москви і, перш за все, з 
найпотужнішим центром наукової інформації в рамках СНД — 
Інститутом наукової інформації з суспільних наук Російської Академії 
наук в Москві (ИНИОН РАН). Завдяки цим зв'язкам вдалось отримати 
по обміну копії практично всіх фундаментальних праць і статей з 
філософії права дореволюційного, радянського і сучасного періодів, а 
також роботи відомих західних авторів. Наявність на факультеті ж 
ксерокопіювальної техніки надала можливість розмножити вказані 
джерела у необхідній для навчальних цілей кількості, розробити 
хрестоматії, сформувати на факультеті фундаментальну учбову 
бібліотеку з філософії права , в якій студенти вільно можуть 
користуватись працями Ієрінга, Єллінека, Штаммлера, Ерліха, Дюгі, 
Чичеріна, Петражицького, Шершенєвіча, Новгородцева, Кельзена, Кона 
та багатьох інших.

Таким чином, курс ставитиме за мету фундаментальну 
підготовку студентів-правознавців, розширення їх орієнтаційних 
можливостей в сучасній правовій реальності.

В цілому ж відновлення традиції читання курсу “Філософії 
права” на юридичних і філософських факультетах, яка спостерігається 
в останні роки, не може позитивно не відбитись як на розвитку права, 
так і на розвитку філософії, не може не сприяти подоланню хибного 
правового снобізму філософів і філософського негативізму юристів.

Філософія, займаючись правом, не зраджує сама собі, вона не 
досліджує одне з явищ зовнішнього світу, вона досліджує саму себе. В 
цьому розумінні право можна назвати прикладною філософією. Інколи 
дослідження права значно корисніше для філософії, ніж для самого 
права, більш ефективе ніж філософська саморефлексія.

Право оживляє філософію, зв’язує її з дійсністю, показує, що її 
категорії і абстракції не пусті схеми, а засоби перетворення дійсності

22



шляхом права. “Виявивши гносеологічну природу права як такого ми 
зрозуміємо, наскільки правильно буде застосовувати до явищ правових 
тіж самі категорії, під якими ми розглядаємо явища світу конкретного”20. 
Право є джерелом життєвої енергії філософії, оскільки випливає з 
безпосередніх життєвих ситуацій. Ф ілософія ж робить право 
осмисленим, надає йому всезагального характеру, наближає його 
критерії до абсолютних критеріїв істини, добра, справедливості. 
Філософія без права мертва, право без філософії пусте.
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СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМ ТРУДОВОГО 
І ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА:

ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ

Поняття системи права тісно пов’язане з питанням про 
співвідношення системи права і системи законодавства, якеє найбільш 
дискусійним в теорії права і в галузевих юридичних науках. З цього 
приводу в юридичній науці триває по суті перманентна дискусія, 
особливо гостро спалахуючи через кожних 15-20 років.

В ході цієї дискусії переважає точка зору, яка розглядає 
співвіднош ення системи права і системи законодавства як 
співвідношення форми і змісту ’.

Крім цього, підкреслюється, що визначальним моментом 
співвідношення права і законодавства є їх єдність, яка полягає в тому, 
що право як нормативний компонент правової системи з необхідністю 
виражається, закріплюється в системі чинного законодавства.

Результатом взаємодії цих двох систем, в якій провідною 
ланкою виступає об“єкгивна система права, є, ж  показує аналіз чинного 
законодавства, той безспірний факт, що кожна галузь права так чи 
інакше відображається в системі законодавства2. Система законодавства 
- це система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових 
актів даної держави3.

Внутрішня організація впорядкованих нормативно-правових 
актів зумовлена системою права, інтересами держави та проблемами 
практики правового регулювання. Вона може бути галузевою, тобто 
нормативно-правові акти можуть бути розподілені за предметом 
правового регулювання.

Так, система нормативних актів, які містять в собі цивільно- 
правові норми, складає систему цивільного законодавства. Трудове ж 
законодавство являє собою самостійну галузь законодавства, що 
охоплює сукупність нормативних законодавчих і під законних актів, 
які регламентують трудові і суміжні з ними відносини4.

Критеріями розподілу норм по галузях є предмет правового 
регулювання, тобто сукупність суспільних відносин, які врегульовані 
правом, і метод правового регулювання, тобто специфічний спосіб 
вЛадного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за 
допомогою правових норм та інших юридичних засобів.
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Рабінович П.М. підкреслює, що зазначені чинники об’єднання 
юридичних норм у галузі права неоднозначні, нерівноцінні: первинним, 
визначальним серед них є предмет правового регулювання, який 
начебто «веде» за собою метод, і як регулювати, залежить від того, що 
слід регулювати 5.

Предметом цивільно-правового регулювання є:
а) майнові відносини, зумовлені використанням товарно- 

грошової форми в суспільстві, які за змістом поділяються на 
відносини власності і майнові відносини у галузі товарообігу;

б) особисті немайнові відносини6.
Майнові відносини складають основну сферу суспільних 

відносин, що регулюються цивільним правом. Проте майнові від носини 
регулюються не лише цивільним правом, хоч останнє охоплює досить 
значну і найбільш важливу частину цих відносин. Вони можуть бути 
предметом регулю вання інших галузей права, наприклад, 
адміністративного, фінансового, трудового. Отже, майнові відносини 
цивільно-правового характеру повинні бути наділені такими 
характерними особливостями, які дали б можливість видалити їх серед 
інших майнових відносин, які також підлягають правовому, але не 
цивільно-правовому, регулюванню. Предметом цивільного права є 
майнові відносини, учасники яких наділені майновою відокремленістю, 
що дає їм можливість пєвною мірою самостійно розпоряджатися 
належними їм матеріальними благами.

Другою найважливішою ознакою майнових відносин, що 
регулюються цивільним правом, є рівноправність учасників цих 
відносин. Вона полягає у визнаній законом відсутності підпорядкування 
одного уча сішка відносин іншому, тобто у відсутності будь-яких владно- 
адміністративних повноважень однієї сторони по відношенню до іншої.

Сукупність способів, засобів і прийомів, з допомогою яких право 
впливає на суспільні відносини, прийнято називати методом правового 
регулювання, який визначається, в першу чергу, характером тих 
відносин, на регулювання яких спрямовані норми даної галузі права.

Якщо предмет цивільно-правового регулювання відповідає на 
питання, які суспільні відносини регулюються цивільним правом, то 
метод цивільно -правового регулювання — як відповідні суспільні 
відносини ним регулюються.

Загальна теорія права визнає головними ознаками методу 
правовог о регулювання такі риси:

1. Порядок виникнення, зміни та припинення правовідносин.
2. Правовий стан учасників правовідносин.
3. Характер встановлення прав і обов’язків.
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4. Засоби забезпечення виконання обов’язків.
Щодо порядку виникнення цивільних, зокрема, майнових 

правовідносин, слід відмітити, що вони, як правило, виникають з 
допомогою одного спільного для їх учасників вольового акту, формою 
якого є договір. А це, в свою чергу, означає, що цивільно-правовий 
метод регулювання таких відносин повинен враховувати волю сторін 
в організації господарських зв’язків, тобто надавати сторонам 
можливість встановлювати свої відносини на власний розсуд. Отже, 
цивільно-правовий метод характеризується певною диспозитивністю, 
тобто учасники цивільно-правових відносин можуть певною мірою 
визначати характер своїх відносин на власний розсуд, укладаючи 
відповідну угоду.

Взагалі диспозитивні начала в цивільному праві надають 
можливість вибору між кількома варіантами поведінки в межах, 
встановлених законом, а також у відповідних випадках визначити зміст 
цивільних прав і обов'язків, розпоряджатися суб“єктивними правами 
на свій розсуд.

Учасники цивільно-правових відносин виступаю ть як 
самостійні, автономні по відношенню один до одного одиниці на 
началах рівноправності, а отже, рівних прав і можливостей.

Зміст юридичної рівності полягає в тому, що кожна із сторін 
має свій комплекс прав і обов'язків і не підпорядкована іншій.

Тому майнові відносини, що грунтуються на адміністративному 
підпорядкуванні однієї сторони іншій, не є предметом цивільно- 
правового регулю вання. До них цивільне законодавство не 
застосовується (ст. 2 ЦК України).

Поряд з «рівністю» слід виділити ще таку ознаку цивільно- 
правового методу, як автономія учасників цивільного 
правовідношення, яка означає перш за все здатність особи вільно 
формувати свою волю.

Але якщо учасники цивільно-правових відносин самостійні і 
незалежні один від одного і відносини між ними виникають, як правило, 
на основі узгодженості їх волі, то ймовірно, що й спірні питання можуть 
вирішуватись між ними на основі взаємної домовленості, а при її 
відсутності -  судом, арбітражним судом, третейським судом, тобто 
органами, не повЯзаними з жодним із них будь-якими особистими, 
майновими чи адміністративними відносинами 7, оскільки в 
протилежному випадку буде порушено принцип юридичної рівності 
сторін.

Нарешті, особливістю цивільно-правової відповідальності є її 
майновий і компенсаційний характер, який відповідає принципу
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еквівалентності, що діє в сфері товарно-ірошових відносин.
Традиційно визначають, що предмет трудового права включає 

трудові відносини і відносини, тісно пов“язані з трудовими.
Вперше ідея розмежування трудових відносин та інших 

відносин, п о в “язаних з трудовими, була висловлена 
А.Є.Пашерстніком8 . Розвиваючи її в наступних дослідженнях, він 
відносив до відносин, суміжних з трудовими: відносини по державному 
соціальному і кооперативному страхуванню; відносини між 
профспілками і господарськими організаціями з приводу встановлення 
умов праці; відносини по розподілу робочої сили і підготовці кадрів 
всередині підприємства; відносини по розгляду трудових спорів; 
відносини з приводу здійснення нагляду за охороною праці9.

Александров Н.Г., виділяючи у складі предмета трудового 
права відносини, тісно пов“язані з трудовими, але похідні від них , 
включав до останніх наступні види відносин: 1) між профспілковими 
організаціями, які представляють громадські колективи працівників 
підприємств, установ, організацій і адміністрацію підприємств, 
установ, організацій, а також між вищими профспілковими і 
господарськими органами; 2) по нагляду і контролю за охороною праці 
і дотриманням трудового законодавства; 3) по розгляду трудових 
спорів; 4) по працевлаштуванню громадян деяких категорій ( 
наприклад, молоді, яка закінчує загальноосвітні школи та ін .)10.

Прокопенко В.І. визначає предмет трудового права як суспільні 
трудові відносини, що виникають із застосування робітниками і 
службовцями здатності до праці в суспільному виробництві, відносини 
по працевлаштуванню, колективні правові відносини і відносини по 
матеріальному забезпеченню робітників та службовців у випадку 
тимчасової або постійної втрати працездатності11.

Отже, трудове право регулює не тільки відносини, 
безпосередньо пов’язані із застосуванням праці, а й відносини, що 
передують безпосередньо трудовим, відносини, що супроводжують 
трудові, і відносини, породжені трудовими.

Так, до відносин, що передують виникненню власне трудових 
відносин, належать відносини по працевлаштуванню ( зайнятості).

Відносини, що супроводжують трудові, за суб’єктним складом 
можуть бути різними. Зокрема, вони можуть виникати між сторонами 
трудового договору ( наприклад, відносини по притягненню до 
дисциплінарної чи матеріальної відповідальності), а також між третіми 
особами, які не є сторонами трудового договору, і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. 
Третіми особами можуть бути спеціалізовані державні інспекції праці
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Міністерства праці України і громадські органи профспілок та трудових 
колективів, які саме і виступають суб’єктами відносин щодо нагляду і 
контролю за дотриманням трудового законодавства. Також одним із 
суб’єктів таких відносин можуть бути комісії по розгляду трудових 
спорів.

До відносин, породжених трудовими, належать відносини по 
відшкодуванню шкоди, заподіяної здоров’ю працівника при виконанні 
ним своїх трудових обов’язків, відносини по пенсійному забезпечешпо, 
по виплаті соціальних допомог.

Щодо методу правового регулювання трудових та тісно 
пов’язаних з ними правовідносин, то його можна визначити як 
специфічний спосіб, що виражається переважно в договірному 
виникненні, зміні і припиненні правовідносин, в поєднанні 
централізованого і локального правового регулювання і в можливості 
застосування спеціальних правових санкцій для забезпечення належного 
здійснення учасниками цих правовідносин своїх прав і обов’язків12.

Для трудового права характерна рівність сторін у процесі 
залучення до праці і визначення її умов. Проте положення учасників 
трудового правовідношення кардинально змінюється в ході самого 
процесу праці, оскільки в трудовій діяльності працівник стає 
підпорядкованим власнику або уповноваженому ним органу в 
результаті, наприклад, добровільних зобов’язань щодо дотримання 
обов’язкових правил дисципліни праці, передбачених, зокрема, ст.139 
КЗпП. Власник також перебуває у певній підпорядкованості по 
відношенню до працівника. Найбільш е це проявляється у 
правовідносинах щодо нагляду і контролю  за дотриманням 
законодавства про працю і охорону праці (ст.141 КЗпП). Але 
добровільний (договірний) характер виникнення правовідносин у 
трудовому праві накладає певний відбиток і на подальше становище 
учасників цих правовідносин. Навіть якщо вони знаходяться у 
підпорядкованості один до одного, то ця підпорядкованість, як вірно 
підкреслює Пилипенко П.Д., - результат добровільно взятих на себе 
зобов’язань13.

Протягом багатьох років у юридичній науці тривала 
дискусія : має трудове право широку чи вузьку сферу застосування. 
Прибічники так званої широкої сфери А.Пашерстнік, Л.Гінцбург, 
М.Бару та інші вважають, що трудові відносини, де вони не виникали 
б, є відносинами вільних від експлуатації людей, які реалізують своє 
право на працю шляхом укладення трудового договору, або ж вступом 
до колг оспу, отже, їх праця повинна регламентуватись трудовим 
законодавством. Однак трудове законодавство сприйняло концепцію
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« вузької « сфери, взявши під свій захист лише працю робітників і 
службовців.

Нещодавно законодавець України відмовився від цього і 
зайняв позицію широкої сфери застосування трудового права, що 
відбилось у новій редакції статті 3 чинного КЗпП. Таке визначення у 
законі, на думку М.Бару, є результатом поступового зближення двох 
форм власності: державної та кооперативної14.

Трудові відносини не є однорідними. Одні з них виникають 
між власником (наймачем) і найманим працівником, який продає 
свою робочу силу, інші — між працівниками-співвласниками, які 
своєю працею виконують однотипні з найманим працівником функції'. 
Перші трудові відносини виникають на основі договору найму за 
трудовим договором. Другі - на підставі статутних норм, угод ( у 
господарських товариствах), або ж на основі членства ( в кооперативах 
). При цьому, не зважаючи навіть на те, що трудові відносини в 
кооперативах є обов'язковими для його членів, а в господарських 
товариствах вони можуть між співробітниками і не виникати, всі вони 
за своїм характером є однотипні. Але чи означає це, що і регулюватись 
вони повинні однаково ?

Пилипенко П.Д. приходить до висновку, що трудове право 
повинно регулювати не всі трудові відносини, а тільки ті, що виникають 
на підставі укладення трудового договору15. Звідси — об“єктом 
трудового права є відносини найманої праці, суб“єктами яких 
виступають власник (наймач) і наймані працівники. Форма власності, 
на основі якої здійснюється залучення до праці, не має значення.

Трудові відносини між фермером і найманим ним працівником 
повністю підпадатимуть під дію трудового права ( звичайно, якщо між 
ними буде укладено трудовий договір), в той час як трудові відносини 
між членами сім“ї фермера лежать поза сферою дії даної галузі права.

Слід зазначити, що чинне законодавство про працю не досить 
чітко визначає сферу дії трудового законодавства, предмет 
регулювання, що сприяє виникненню негативних тенденцій в 
правотворчості. Зокрема, з’являються спроби використання норм 
цивільного законодавства для регулювання трудових відносин.

Не слід випускати з уваги формування “чорного ринку ” праці, 
де трудові відносини часто маскуються цивільно-правовими 
договорами, не надаються передбачені законодавством гарантії' (вихідні 
дні, відпустки, соціальне страхування, обмеження надурочних робіт і 
т.п.). Як правило, роботодавцями тут виступають підприємства з 
невеликою кількістю пращоючих чи організації з використанням 
іноземного капіталу16.
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Галузі цивільного і трудового права генетично пов“язані між 
собою. Своїм існуванням як самостійної галузі трудове законодавство 
зобов“язане виникненню об“єктивної необхідності виділення із 
загального кола майнових відносин особливого їх виду — трудових 
відносин, які виникають між працівником і роботодавцем ( власником 
чи уповноваженим ним органом ).

Проблема співвідношення цивільного і трудового 
законодавства стосувалась, головним чином, питання розмежувати 
трудового договору і цивільно-правових договорів, об“єктом яких 
виступало виконання певної роботи чи надання послуг. Перш за все це 
стосувалось договору підряду. На теоретичному рівні ця проблема 
була вирішена досить вдало, так як не ставила під сумнів визнання 
трудових відносин виключно предметом трудового законодавства. До 
числа ознак, які дозволяють відрізнити трудовий договір від договору 
підряду, було виділено такі риси:

по-перше, в трудових відносинах і цивільних відносинах, які 
виникають на підставі договору підряду, різні предмети правового 
регулювання. Як уже зазначалось, предметом цивільного права є 
майнові відносини. Звідси об’єктом правового регулювання відносин, 
які виникають на підставі договору підряду, виступає не сама праця, 
яка залишається поза межами права, а її кінцевий результат -  виконана 
робота. На відміну від цього, предметом регулювання трудового права 
є сам процес праці;

по-друге, ці відносини маю ть різні методи правового 
регулювання. У відносинах, що виникають на підставі договору підряду, 
метод цивільного права, який характеризується автономністю 
учасників цивільних відносин та їх юридичною рівністю, проявляється 
в тому, що підрядчик виконує роботу самостійно, на власний розсуд 
визначає її режим. Особливістю методу трудового права є те, що 
працівник, виконуючи роботу в межах трудових відносин, входить до 
складу певного трудового колективу з підпорядкуванням правилам 
внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві, в 
установі, організації, а також  розпорядженням власника чи 
уповноваженого ним органу. Працівник особисто виконує певну 
трудову функцію -  роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи 
посадою, а не індивідуально-конкретне завдання.

Важливою ознакою трудових відносин є й те, що власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 
незалежно від форми власності, навіть якщо власником виступає 
громадянин, повинен сплачувати страхові внески на соціальне 
страхування до Пенсійного фонду на випадок кал іцтва,
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непрацездатності чи смерті працівника. За договором підряду такі 
внески не сплачуються, а отже, у підрядчика не виникає право на 
отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка настала під 
час виконання замовлення, на відшкодування шкоди, заподіяної під 
час роботи, на отримання пенсії.

Підрядчик за цивільно-правовим договором виконує роботу на 
свій сірах і ризик, а це означає, що відповідальність за випадкову 
загибель речі, предмету договору несе сам підрядчик, а не замовник. За 
трудовим договором випадкова загибель речей, продукції,що 
виготовляється, як і заподіяння шкоди в процесі нормального 
виробничого ризику, покладається на власника або уповноважений 
власником орган.

Якщо ж у відносинах по застосуванню праці між власником і 
громадянином вказані вище ознаки відсутні, працівник виконує роботу 
на свій розсуд і внутрішньому трудовому розпорядку не підлягає, 
оплачується не жива праця, а результат цієї праці, то ці відносини 
повинні регулюватись не трудовим, а цивільним правом.

Ще недавно укладення трудових договорів між громадянами 
вважалось незвичним іїтститутом трудового права. Але останнім часом 
все частіше до цього інституту звертаються особи, які займаються 
підприємницькою діяльністю у встановленому порядку без утворення 
ю ридичної особи. Такий метод роботи підприємця, як вірно 
підкреслюють О.Заржицький і Д.Миргородський, вигідніший, ніж 
укладення із співробітниками цивільно-правових договорів: 
забезпечується стабільність праці, необхідна для приватного бізнесу, 
поліпшується контроль за роботою, з ’являється можливість накласти 
на працівника дисциплінарне стягнення, не вдаючись до цивільних 
позовів, і реальна можливість зацікавити  його. Укладення з 
підприємцями трудових, а не цивільно-правових, договорів відповідає 
іїггересам працівників. Вони не втрачають трудовий стаж, користуються 
всіма правами і гарантіями, передбаченими законом для звичайного 
працівника, більш стабільно одержують нагороду за працю 17.

В наукових колах тривають дискусії щодо юридичної природи 
матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну 
підприємству, установі, організації. Матеріальна відповідальність за 
трудовим законодавством, суть якої полягає в покладенні на працівника 
обов’язку відшкодувати заподіяну підприємству, установі, організації 
шкоду, що настала внаслідок порушення працівником своїх трудових 
обов’язків, в цілому не значиться як окремий вид юридичної 
відповідальності. За своєю юридичною природою матеріальна 
відповідальність за трудовим законодавством наближається до
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майнової відповідальності в цивільному праві. Однак, вона має певні 
особливості, що чітко відрізняю ть її від цивільно-правової 
відповідальності.

По-перше, сама назва цивільно-правової майнової 
відповідальності і матеріальної відповідальності за трудовим правом 
обумовлена тим, що в цивільному праві домінуючим є правило, за яким 
може бути відшкодоване в натурі майно, якому заподіяна шкода, якщо 
на іншому не наполягає власник майна або якщо це майно не є 
індивідуально-визначеною річчю. В трудовому праві, за загальним 
правилом, відшкодовується вартість майна, якому заподіяна шкода, в 
грошовому виразі і тільки за бажанням заподіювача шкоди може бути 
дане майно замінено іншим, виправлені його окремі недоліки. Право 
вибору належить працівникові.

По-друге, на відміну від цивільного права, де крім дійсної прямої 
шкоди можуть відшкодовуватись і неотримані доходи, що мають місце 
у зв ’язку із заподіянням шкоди, за трудовим законодавством 
відшкодуванню підлягає лише пряма дійсна шкода.

По-третє, в цивільному праві діє презумпція виновності 
заподіювача шкоди. Це означає, що відповідач вважається винним до 
того часу, поки сам не спростує свою вину. За трудовим законодавством 
вину працівника в заподіянні шкоди повинен довести власник або 
уповноважений ним орган.

По-четверте, як уже зазначалось, за цивільним законодавством 
підрядчик, незалежно від виду підряду, несе відповідальність за 
випадкову загибель речі чи майна. За трудовим законодавством 
виключається відповідальність працівника за шкоду, заподіяну в 
процесі запровадження нових технологій, устаткування, випробування 
нових засобів та іншого, що може бути віднесено до нормального 
виробничого ризику.

По-п’яте, в трудовому праві основною є обмежена матеріальна 
відповідальність і тільки у випадках, передбачених законом, настає 
повна матеріальна відповідальність. В цивільному праві шкода 
відшкодовується повністю, крім того, стягується ще і вартість 
неотриманих доходів.

По-шосте, за трудовим законодавством обмежена матеріальна 
відповідальність може бути відшкодована підприємству, установі, 
орган ізац ії за розпорядженням або наказом  власника чи 
уповноважено^ ним органу за рахунок заробітної плати працівника. 
В цивільному праві жодна із сторін цивільно-правових відносин не може 
застосувати примус щодо відшкодування заподіяної шкоди до іншої 
сторони. Така відповідальність може бути покладена тільки спеціально
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уповноваженими на це органами -  судами чи арбітражними судами.
Проблема співвідношення трудового і цивільного права 

стосується відмежування трудових відносин від цивільно-правових 
відносин, пов“язаних з використанням праці: відносин за договором 
підряду і за договором доручення, за авторським договором і відносин, 
пов ’язаних з винахідництвом і раціоналізаторством.

Переважно до сфери цивільно-правового регулювання 
відносяться відносини, що виникають в тих сферах трудової 
діяльності, які є суспільно необхідними і разом з тим виключають за 
своїм характером можливість регламентації самого процесу цієї 
діяльності. Регламентація в цьому випадку стосується лише результатів 
такої діяльності. Це відноситься лише до тих видів творчої діяльності, 
результат якої проявляється у відносинах, опосередкованих нормами 
авторського і винахідницького права. Як вірно зазначає Р.З.Лівшиць, 
сфера використання авторського і винахідницького права в сучасних 
умовах зростає з розширенням багатогранних форм залучення 
інтелектуальної праці18. В результаті посилюється взаємодія трудового 
права з названими підгалузями цивільного права.

Творчий процес по створенню літературних, музичних і 
художніх творів проходить індивідуально і не підлягає регламентації, 
яка стосується лише відносин з приводу використання результатів 
творчості, що утворю ю ть предмет авторського права і 
опосередковуються за допомогою такої правової форми, ж  авторський 
договір. Але оскільки діяльність громадян ж  авторів в тій чи іншій 
сфері творчості є їх професійною діяльністю, вона юридично 
прирівнюється до трудової діяльності працівника і її тривалість 
розглядається ж  трудовий стаж, що породжує відповідні права і 
обов“язки в галузі соціального забезпечення. Зарахувац^ія часу 
творчості до трудового стажу є безспірною рецепцією авторським 
правом норм трудового права.

Ще більш тісну взаємодію спостерігаємо між трудовим і 
винахідницьким правом . В сучасних умовах винахідництво і 
раціоналізаторські пропозиції є, ж  правило, результатом творчої 
діяльності, що виступає невід“ємною частиною трудової діяльності 
працівників, ж а  виконується в рамках трудових відносин, але творчий 
процес ні трудовим, ні винахідницьким правом не регламентується. 
Сферою взаємодії трудового і винахідницького права є відносини по 
наданню пільг працівникам — винахідникам і раціоналізаторам в 
сфері основної трудової діяльності, а також їх матеріальному і 
моральному стимулюванню. Ці пільги і стимули охоплюють деякі види 
суспільних відносин, які утворюють суспільну організацію праці,

35



відносини по використанню праці, відносини по заробітній платі та 
інші. Тим самим не лише винахідницьке.право, алей значною мірою 
трудове право впливає на винахідницьку і раціоналізаторську 
діяльність, забезпечуючи працівникам  реальну можливість 
користування свободою наукової і технічної творчості. Достатньо, 
наприклад, назвати норми, що містяться в ст.ст.91 і 126 КЗпП України, 
які передбачають збереження за працівником, який зробив винахід або 
вніс раціоналізаторську пропозицію, що викликала зміну технічних 
норм і розцінок, попередніх розцінок протягом шести місяців з дня 
початку впровадження винаходу або пропозиції', а також збереження 
за працівниками -  авторами винаходів і раціоналізаторських 
пропозицій середнього заробітку при звільненні від основної роботи 
для участі у впровадженні винаходу чи раціоналізаторської пропозиції 
на тому ж підприємстві, в установі, організації.

Тому з позицій галузі права такі правові інститути, які містять 
зазначені норми, можна вважати, комплексними, бо відносини, що ними 
регулюються, генетично утворюючи предмет цивільного права, все 
частіше виникають в сфері трудової діяльності, яка відноситься до 
суспільної організації праці, тобто до предмету трудового права. Але 
це пояснюється саме головною відмінністю між системою права і 
системою законодавства. Вона полягає в тому, що кожна галузь права 
має власний предмет і метод регулювання, тому норми галузі права 
відрізняються високим ступенем однорідності. Нормативно-правові 
акти тієї чи іншої галузі законодавства можуть регулювати різні за 
своїм змістом види суспільних відносин, включаючи норми декількох 
галузей права, тому в галузі законодавства не може бути єдиного 
предмету правового регулювання. Це пояснюється тим, що в реальному 
житті виникає потреба врегулювати одним чи групою нормативно- 
правових актів не один вид суспільних відносин, а цілу групу 
різновидових відносин, що діють у певній сфері.

В історичному плані генезис трудового права пов“язаний з 
цивільним правом і відбиток цього походження до наших часів в тій 
чи іншій мірі накладається як на зміст правової регламентації 
суспільних відносин, що складає предмет трудового права, так і на 
ю ридичні конструкції, що використовую ться в даній галузі. 
Відокремившись від цивільного права в самостійну галузь з чітко 
визначеним предметом, трудове законодавство все-таки на протязі 
свого розвитку тдк чи інакше відчуває вплив цивільного законодавства.

З’ясування причин, форм і ступеня такого впливу заслуговує 
окремого дослідження. Разом з тим дві найбільш ймовірні причини 
можна назвати без глибокого проникнення в суть проблеми. По-перше,
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це становище цивільного законодавства як фундаментальної, 
«материнської» галузі; по-друге, виникнення трудових відносин, як і 
цивільно-правових, на підставі договору19.

Щодо основних форм взаємодії' двох галузей необхідно назвати 
запозичення трудовим законодавством з цивільного деяких теоретичних 
моделей і методологічних підходів, інструментів регулювання.

Так, теоретичні основи трудової правосуб“єктності 
підприємства базується на загальному уявленні про юридичну особу 
і її правовий статус, суть і зміст трудового договору розкривається з 
використанням загальних цивілістичних уявлень про свободу договору, 
юридичну рівність його сторін.

Для здійснення програми переходу до соціально орієнтованох 
ринкової економіки і її ефективного функціонування в Україні необхідно 
мати систему цілеспрямованих і взаємоузгоджених законодавчих актів 
про статус, права і обов“язки, а також відповідальність учасників 
ринкових відносин. Такі законодавчі акти у всіх країнах з ринковою 
економікою відносяться до сфери цивільного права і, так чи інакше, 
стосуються трудового права.

Трудове право як галузь виконує в суспільстві дві основні 
функції: виробничу і захисну. Таким чином, воно являє собою, з одного 
боку, елемент правового забезпечення розвитку економіки, а з іншого 
— комплекс гарантій здійснення прав людини в сфері праці20. Але в 
умовах переходу до ринкової економіки пріоритет повинен бути 
наданий захисній функції і головним завданням галузі в сучасний період 
повинно стати пом’ягшення негативних наслідків економічних 
перетворень для трудящих. /

Система трудового права, як і система законодавства про 
працю, є системою, що розвив ається.Удосконалення системи правового 
регулю вання здійснюється шляхом скасування старих, що не 
відповідають потребам розвитку суспільства, законодавчих норм і 
прийняття нових, що призводить до кількісних змін в системі 
законодавства. Адже багато суспільно-трудових відносин в Україні ще 
й досі регулюється законами й іншими нормативно-правовими актами 
колишнього Союзу PCP. На території України діє постанова Верховної 
Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України 
окремих актів законодавства Союзу PCP” від 12 вересня 1991 р. Нею 
встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України 
на їїтериторії застосовуються акти законодавства Союзу PCP з питань, 
які не вреі7льовані законодавством України, за умови, що вони не 
суперечать Конституції і законам України21. Проте, як вірно підкреслює 
Симорот З.К., трудове законодавство колишнього Союзу PCP не може

37



бути використане без корективів, викликаних новими умовами 
господарювання22,

За останні декілька років прийнято ряд важливих законів, які 
сприяють зміні мегодів правового регулювання трудових відносин, 
їх демократизації, закріпленню основних трудових прав громадян. 
Є й закони, які хоч і прямо не регулюють трудові відносини, проте 
мають важливе значення для розвитку трудового законодавства. В 
цілому можна констатувати, що реформа трудового права почалась і 
проводиться в правильному напрямку.
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Статків Б.І., викл.,
Чернігівський юридичний коледж

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЗАСУДОВИЙ ПОРЯДОК 
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В попередній етап і нами було охарактеризовано ряд фактів, 
що мають юридичне значення для пенсійного забезпечення та 
встановлюються в позасудовому порядку - факт належності до 
громадянства України; вік особи; підтвердження трудового стажу. В 
даній статті автор ставить собі за мету дати характеристику ще п’яти 
фактам, що мають юридичне значення для пенсійного забезпечення і 
встановлюються у позасудовому порядку, а саме: визначенню 
середньомісячного заробітку для обчислення пенсії; факту каліцтва або 
іншого ушкодження здоров’я на виробництві; фактам, пов'язаним з 
втратою  чи обмеженням працездатності; визнанню громадянина 
одиноким; факту належності до ветеранів війни.

1. Визначення середньомісячного заробітку для обчислення 
пенсій. Пенсії обчислюються у процентах до середньомісячного 
зароб ітку  за правилами статей 64-74 Закону “Про пенсійне 
забезпечення”. У заробіток для обчислення пенсії включаються всі види 
оплати праці, на які за діючими правилами нараховуються страхові 
внески, крім виплат одноразового характеру, не обумовлених діючою 
системою оплати праці (компенсація за невикористану відпустку, 
вихідна допомога та інші), перелік яких затверджується Кабінетом 
Міністрів України.

Форма довідки про заробіток, яка подається до органу 
соціального захисту населення для обчислення пенсії, і правила щодо її 
заповнення затверджуються Мінсоцзахисту населення України.

Довідки за вказаною формою видаються на підставі особових 
рахунків платіжних відомостей та інших документів про виплачену 
заробітну плату за місцем роботи працівника чи годувальника.

Слід пам’ятати, що згідно з ст. 49 КЗпП України власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівникові на його 
вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, 
організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу 
роботи і розміру заробітної плати.

Якщо організація, де працював заявник чи годувальник, 
ліквідована абю припинила своє існування з інших причти, то довідку 
вйдає правонаступник або державний архів, куди були здані 
бухгалтерські документи цієї організації.
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У тих випадках, коли архівні органи на підставі збережених 
матеріалів не мають можливості видати довідку встановленої форми з 
розшифруванням виплачених сум по видах заробітку, вони можуть 
видавати довідки, які відповідають даним, наявним в архівних фондах, 
без додержання цієї форми. Однак, у таких довідках повинно бути 
зазначено, що в архівних фондах немає відомостей про заробіток за 
роботу за сумісництво і про виплати одноразового характеру.

У передбачених випадках для обчислення пенсії приймаються 
також: а) довідки про середній заробіток відповідної професії і 
кваліф ікації на Україні - при обчисленні пенсії працівникам, 
направленим з України на роботу за кордон, і громадянам України - 
переселенцям з інших країн, які не працювали в СРСР; б) довідки про 
авторський гонорар - при обчисленні пенсій членам творчих спілок та 
іншим творчим працівникам, які не є членами творчих спілок; в) 
розрахункові книжки або довідки, видані профспілковими органами, з 
участю яких були укладені договори про роботу, - при обчисленні пенсій 
особам, які працювали в окремих громадян (домашнім робітницям, 
няням, секретарям, друкаркам, стенографісткам, сторожам, водіям 
тощо). При необхідності для обчислення пенсії представляються довідки 
про тарифну ставку (оклад).

Не можуть служити документами, які засвідчують фактичний 
заробіток, виписка із штатного розкладу про оклад на посаді та 
профспілкові квитки, квитки партій, рухів, громадських об’єднань (п. 
15 Порядку подання та оформлення документів для призначення пенсій 
відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення”).

2. Ф акт каліцтва або іншого ушкодження здоров’я на 
виробництві. Однією з умов призначення пенсії по інвалідності є трудове 
каліцтво або професійне захворювання (сг. 23 Закону “Про пенсійне 
забезпечення"). Якщо в результаті нещасного випадку абошрофесійного 
захворювання настане смерть громадянина, то це є підставою для 
призначення пенсій в разі втрати годувальника особам, які перераховані 
в ст. 37 цього Закону.

Стаття 25 Закону України від 14 жовтня 1992 р. “Про охорону 
праці”1 передбачає, що власник підприємства, установи і організації 
або уповноважений ним орган повинен проводити розслідування та 
вести облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій. За 
підсумками розслідування він складає акт за встановленою формою, 
один примірник якого в триденний строк з моменту закінчення 
розслідування видає потерпілому або іншій заінтересованій особі.

Вказана стаття більш конкретизована в Положенні про 
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і
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аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженому 
Кабінетом Міністрів України 10 серпня 1993 р. № 6232.

До нещасних випадків відносяться травми, гострі професійні 
захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, 
утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, ушкодження 
внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, 
урагани  тощ о), контакту  з тваринам и, комахами та іншими 
представниками флори і фауни.

На облік беруться лише нещасні випадки, які сталися:
- під час виконання трудових обов’язків (у тому числі під час 

відряджень), а також дій в інтересах підприємства без доручення 
власника;

- на робочому місці на території підприємства або в іншомі місці 
роботи протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви;

- протягом часу, необхідного для приведення в порядок знаряддя 
виробництва, засобів захисту, одягу перед початком або після 
закінчення роботи, а також для особистої гігієни;

- під час проїзду на роботу або з роботи на транспорті 
підприємства або сторонньої організації, яка надала його згідно з 
договором  (заявкою), а також  на власному транспорті, який 
використовувався в інтересах виробництва;

- під час аварії (пожежі тощо), а також під час їх лновідації на 
виробничих об’єктах;

- під час подання підприємствам шефської допомоги;
- на транспортному засобі, стоянці транспортного засобу, в 

порту заходу судна, на території вахтового селища з працівниками, 
які перебували на змінному відпочинку (провідник, працівник 
рефрижераторної бригади, шофер-змінншс, працівники морських і 
річкових суден, а також ті, які працюють за вахтово-експедиційним 
методом);

- у робочий час при прямуванні пішки, на громадському, 
власному транспортному засобі або на такому, що належить 
підприємству чи сторонній організації, з працівником, робота якого 
пов’язана з переміїценням між об’єктами обслуговування;

- під час прямування пішки або на транспортному засобі до 
місця роботи  чи назад  за разовим  завданням власника або 
уповноваженого ним органу без оформлення посвідчення про 
відрядження.

Про нещасний випадок складається комісією по розслідуванню 
а к і за формою Н-1. До нього додаються всі матеріали розслідування. 
Власник протягом доби після закінчення розслідування повинен
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затвердити п’ять примірників цього акта. Перший примірник підлягає 
зберіганню на підприємстві протягом 45 років. Акт за формою Н-1 
надсилається потерпілому чи іншій заінтересованій особі.

До професійних відносяться захворювання, що передбачені у 
списку професійних захворювань, який затверджується Міністерством 
охорони здоров’я України. Сюди належать пневмоконіоз, відбраційна 
хвороба, неврит слухового нерва та інші.

У разі підозри на проф захворю вання лікувально- 
профілактичний заклад направляє працівника на консультацію до 
спеціаліста за проф патологією  міста (області). Останній для 
остаточного діагнозу направляє хворого до одного з визначених 
М іністерством охорони здоров’я спеціалізованих лікувально- 
проф ілактичних закладів. У спірних випадках діагноз 
профзахворювання встановлюється Інститутом медицини праці 
(м.Київ).

Л ікувальний заклад, який має право встановлю вати 
остаточний діагноз, складає за визначеною формою повідомлення про 
хронічне професійне захворювання (отруєння) і один примірник 
протягом трьох днів направляє на підприємство.

Протягом семи днів з моменту одержання повідомлення власник 
підприємства зобов’язаний організувати розслідування причини 
профзахворювання. Це доручається спеціально створеній комісії. 
Остання після закінчення розслідування в триденний строк складає акт 
розслідування хронічного професійного захворювання (отруєння), який 
ніким не затверджується, і один примірник надсилає хворому.

У разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок 
або професійне захворювання чи незгоди потерпілого, або іншої 
заінтересованої особи із змістом акту питання у трьохмісячний строк 
передається на розгляд комісії по трудових спорах.

Справа повинна бути розглянута КТС у десятиденний строк. 
У разі незгод и з рішенням КТС заінтересована сторона може оскаржити 
його до суду в десятиденний строк з дня вручення їй виписки з протоколу 
засідання комісії чи його копії (статті 221-231 КЗпП України).

До 24 листопада 1992 р. суд мав право встановлювати факт 
каліцтва на виробництві або у зв’язку з виконанням державних чи 
громадських обов’язків, якщо це було потрібно для призначення пенсії 
або оформлення допомоги по соціальному страхуванню (п. З ст. 273 
ЦПК). Суд міг прийняти заяву для свого провадження при наявності 
однієї з таких умов: а) акт про нещасний випадок взагалі не складався 
і скласти його в даний час неможливо; б) акт був складений, але пізніше 
був втрачений заявником і відновити його в ад міністративному порядку

43



неможливо; в) при складанні акту в нього вкралась помилка або 
неточність, що позбавила його доказової сили, а виправити її 
відповідний орган не може. З дня введення в дію Закону “Про охорону 
п рац і”3 ці факти вже не встановлюються в порядку окремого 
провадження, а за правилами, що передбачені цим Законом (*п. 9 
Постановим 5 Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995
р.).

У житті бувають випадки, коли потерпілий не повідомляє 
власника про нещасний випадок і акт не складається або втрата 
працездатності настає не відразу. Пункт 19 Положення про 
розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на підприємствах, в установах і організаціях встановив річний 
строк з моменту події для подання заяви. Якщо пройде більше одного 
року, то комісія по розслідуванню не вправі складати акт за формою Н-
1. Як бути в цьому випадку?

Встановлений річний термін для складання акту виправданий, 
оскільки з часом скласти акт важко і підприємство не має для цього 
відповідних засобів та повноважень. Але і людину залиш ати в 
замкнутому правовому колі також не годиться. Вихід тільки один - 
надати право суду встановлювати факт трудового каліцтва в разі 
пропуску річного строку з моменту скоєння нещасного випадку. Цс не 
суперечить змісту Закону “Про охорону праці” . В цьому випадку 
тлумачення Верховного Суду У країни спірне. Суд не вправі 
поновлювати пропущений річний строк для подання заяви про 
складання акту про нещасний випадок. В цій ситуації суд не може 
зобов’язати власника скласти акт за формою Н-1, а це означає, що 
звернення до суду із скаргою буде безперспективним. Вказаному 
тлумаченню Верховного Суду України не відповідає і п. 9 Порядку 
організації та проведеній медико-соціальної експертизи втрати 
працездатності, що був затверджений (після прийняття Закону “Про 
охорону праці”) Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 
1994 р. № 2214, в якому передбачено, що інвалідність внаслідок 
трудового каліцтва може встановлюватись на підставі рішення суду 
про факт травмування на виробництві. Це означає, що твердження 
Верховного Суду України підлягає додатковому теоретичному 
обгрунтуванню. На нашу думку, при пропуску річного строку особа 
вправі звертатися до суду із заявою про встановлення факту 
травмування на виробництві в порядку окремого провадження.

На підставі поданого акта про нещасний випадок або висновку 
спеціалізованого медичного закладу М СЕК може встановити 
громадянину групу інвалідності.
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Копія довідки МСЕК надсилається до районного (міського) 
управління (відділу) соціального захисту населення за місцем 
проживання інваліда і вона додається до заяви про призначення пенсії 
по інвалідності. В орган соціального захисту населення необхідно 
подати також акт або інший офіційний документ про нещасний випадок 
(форма Н-1).

3. Факти, шо зв’язані з втратою чи обмеженням працездатності. 
Встановлення вказаних фактів необхідне для призначення пенсії по 
інвалідності (статті 23-36 Закону “Про пенсійне забезпечення”). За 
загальним правилом вони встановлюються медико-соціальними 
експертними комісіями, що діють на підставі Положення про медико- 
соціальну експертизу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 лютого 1992 р. № 835.

Відповідно до п. 8 Порядку організації та проведення медико- 
соціальної експертизи втрати працездатності МСЕК установлює: а) 
ступінь обмеження життєдіяльності людини, стан працездатності, групу 
інвалідності, причину і час настання інвалідності; б) ступінь втрати 
працездатності (у відсотках); в) причинний зв’язок інвалідності 
колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті або з 
виконанням інших обов’язків військової служби; г) причинний зв’язок 
інвалідності з захворюванням чи каліцтвом, що виникли в дитинстві, 
уродженим дефектом; д) ступінь страти здоров’я, групу, причину, зв’язок 
і час настання інвалідності громадян, які постраждали внаслідок 
політичних репресій та Чорнобильської катастрофи; е) ступінь стійкої 
втрати працездатності у хворих для направлення їх у будинки-інтернати 
для престарілих та інвалідів; є) медичні показання на право одержання 
інвалідами автомобілів з ручним керуванням і протипоказання до їх 
керування.

Факти, що стосуються стану здоров’я людини, встановлюються 
МСЕК і тому не можуть бути предметом розгляду судових органів.

На підставі документів військово-лікувальних закладів 
(свідоцтво про хворобу, довідка про поранення), а також військово- 
облікових документів про термін служби, відомостей про участь в 
антифашистському підпіллі може бути встановлений причинний зв’язок 
інвалідності колишніх військовослужбовців з перебуванням на фронті 
або з виконанням інших обов’язків військової служби.

Відповідно до висновків лікувально-профілактичнихзакладів і 
довідки органів соціального захисту населення чи інших державних 
органів з приводу цих подій встановлюється інвалідність внаслідок 
поранення, контузії або каліцтва, пов’язаних з бойовими діями Великої 
Вітчизняної війни, чи з їх наслідками для осіб до 16-річного віку, а для
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тих, хто навчаегься, - до 18-річного віку.
За наявності документів лікувально-профілактичних закладів, 

що свідчать про початок захворювання або перенесену травму до 16- 
річного віку (а для тих, хто навчається - до 18-річного віку) 
встановлю ється причинний зв’язок інвалідності з хворобами, 
перенесеними у дитинстві.

Ступінь втрати здоров’я і причинний зв’язок інвалідності 
громадян з політичними репресіями встановлюється на підставі 
висновків лікувально-профілактичних закладів про виникнення 
захворювання у період цих політичних репресій.

Громадянин може бути незадоволений рішенням МСЕК. Закон 
в цьому разі передбачає два порядки розгляду його скарг: 
адміністративний та судовий (за його розсудом). Треба відзначити, що 
механізм перегляду рішень МСЕК недостатньо відпрацьований. 
Адміністративна і, зокрема, судова практика незначна і робити якісь 
узагальнення передчасно (у нас більше відпрацьований 
адміністративний порядок перегляду рішень МСЕК).

Громадянин має право в місячний строк подати заяву про його 
повторний огляд до обласної та прирівняної МСЕК. Адресована цій 
МСЕК заява може бути подана і до районної, міжрайонної, міської 
М СЕК, що перший раз оглядала громадянина чи відповідного 
управління охорони здоров’я (районного, міського). В цьому разі заява 
з усіма наявними матеріалами в триденний строк направляється до 
обласної чи прирівняної МСЕК. Остання повинна в місячний строк 
провести повторний огляд хворого і прийняти відповідне рішення. 
Місячний строк обчислюється з дня подачі заяви (реєстрації у 
відповідному органі), а не з дня надходження її до обласної МСЕК.

До обласної МСЕК подається заява, а не скарга. Це означає, 
що особа, подаючи заяву, не оскаржує рішення районної МСЕК, а 
просить уважніше підійти до її огляду з участю більш кваліфікованих 
спеціалістів. Якщо за правовою природою ця заява - не скарга, то 
повторний огляд громадян обласними і прирівняними МСЕК 
обов’язковий і особа невправі оскаржувати рнпення районної МСЕК 
до суду.

Складнішим є питання, куди можна оскаржити рішення 
обласної МСЕК. За вибором громадянина воно може бути оскаржене 
до Майстерства охорони здоров’я України або до районного (міського) 
суду. Проте сама процедура (порядок) розгляду скарг на рнпення МСЕК 
відпрацьована недостатньо.

МОЗ України може направити хворого до Дніпропетровського 
інституту відновлення та експертизи працездатності інвалідів чи його
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філіалу. З отриманням консультативного заключения робиться 
висновок про відмову у задоволенні скарги чи повторний (третій) огляд 
хворого. Після цього рішення відповідної МСЕК буде остаточним і його 
подальший перегляд в адміністративному порядку є недоцільним.

Проте оскарження рішення МСЕК в адміністративному порядку 
не позбавляє заінтересовану особу права захищати свої порушені, на її 
думку, права й інтереси через суд. Очевидно, вона вправі лише 
оскаржувати рішення обласної МСЕК (з цього питання необхідне 
роз’яснення Пленуму Верховного Суду України). Скарга подається до 
районного (міського) суду за місцем знаходження МСЕК і розглядається 
за правилами глави 31 -А ЦПК України.

4. Визнання громадянина одиноким. Визнання громадянина 
одиноким і таким, що потребує допомоги, здійснюється органом 
соціального захисту населення. Це необхідно для таких цілей: 1) 
встановлення надбавки до пенсій за віком або по інвалідності; 2) 
прийняття на обслуговування відділенням соціальної допомоги на дому; 
3) надання адресної одноразової грошової допомоги; 4) направлення в 
будинок-інтернат ветеранів праці.

До одиноких пенсіонерів належать особи, яким призначена 
пенсія за віком і які за висновком медичних закладів потребують 
постійного стороннього догляду за відсутності родичів, зобов’язаних 
за законом це робити. Вони мають право на надбавку до пенсії в розмірі 
соціальної пенсії - на догляд за ними (ст. 21 Закону “Про пенсійне 
забезпечення”),

До одиноких інвалідів належать інваліди П групи незалежно 
від віку, які потребують постійного стороннього догляду, а також 
інваліди П і ПІ групи по досягненню пенсійного віку за відсутності осіб, 
зобов’язаних за законом такий догляд здійснювати. їм належить 
надбавка до пенсії в розмірі соціальної пенсії (ст. 33 Закону “Про 
пенсійне забезпечення”).

При визначенні пенсійного віку слід керуватися статтями 12- 
18 Закону “Про пенсійне забезпечення”.

На обслуговування структурними підрозд ілами територіальних 
центрів приймаються одинокі непрацездатні громадяни або подружні 
пари (жінки - після досягнення 55 років і чоловіки - після досягнення 60 
років (та інваліди 1 і П груп незалежно від віку, які потребують 
побутової і медико-соціальної допомоги за висновками лікувальної 
установи і не мають родичів, зобов’язаних це робити).

У будинок-інтернат приймаються громадяни (жінки 55-років, 
чоловіки 60 років) та інваліди 1 і П груп старше 18 років, які за станом 
здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування
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і медичної допомоги і не мають працездатних дітей або родичів, 
зобов’язаних таку допомогу їм надавати.

На одержання адресної одноразової допомоги мають право 
непрацездатні одинокі громадяни: жінки - після досягнення 55 років, 
чоловіки - після виповнення 60 років та інваліди І і П групи незалежно 
від віку, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом 
їх утримувати.

В нормативних актах  вживаю ться терміни “одинокий 
пенсіонер”, “одинокий інвалід”, “одинокі непрацездатні громадяни”, 
“непрацездатні одинокі громадяни”або зовсім цей термін не вживається, 
але опис його дається (див. Положення про будинок-інтернат та 
пансіонат ветеранів праці, затверджений МСЗ України 09.10.78 р.). 
Треба відзначити, що єдине для права соціального захисту населення 
поняття “одинокий непрацездатний громадянин” поки що відсутнє. 
Йогорозробка має практичне значення, але зараз воно вимагає і більш 
глибокого теоретичного осмислення.

До кола осіб, що зобов’язані утримувати непрацездатних членів 
сім’ї, відносяться один з подружжя (ст. 32 КпШ С), батьки по 
відношенню до дітей (ст. 80 КпШС), діти по відношенню до батьків 
(ст. 81 КпШС). Згідно зі ст. 96 КпШС України обов’язок по утриманню 
непрацездатних неповнолітніх членів сім’ї, які потребують матеріальної 
допомоги, якщо вони не мають чоловіка або жінки, батьків або 
повнолітніх дітей, може бути покладений на онуків, пасинків і падчерок, 
а також на осіб, яких вони виховували і надавали їм систематичну 
матеріальну допомогу протягом не менш як п ’яти років. Цими статтями 
і керуються при визначенні осіб, які повинні утримувати непрацездатних 
членів сім’ї, здійснювати за ними догляд тощо.

У праві соціального забезпечення не визначено коло осіб, які 
зоб ов’язані надавати  допомогу та здійсню вати догляд за 
непрацездатними громадянами. Органи соціального захисту населення 
визначають це коло самі, виходячи з конкретних обставин справи та 
практики, що склалися.

В окремих випадках за розсудом органу соціального захисту 
населення до одиноких можуть бути віднесені непрацездатні громадяни, 
які маю ть працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх 
утримувати, але з різних причин не можуть це робити (перебування у 
місцях позбавлення волі, невідомо місце проживання тощо).

До одиноких при прийнятті на обслуговування можуть бути 
віднесені пенсіонери, які не проживають разом з працездатними 
родичами,зобов’язаними їх утримувати, а також чоловік і дружина, які 
досягай пенсійного віку і за станом здоров’я не можуть доглядати одне 
одного6.
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При прийнятті до будинку-інтернату до одиноких відносять 
осіб, що не мають працездатних батьків і дітей, які б спільно з ними 
проживали в одній квартирі (будинку) чи населеному пункті або коли 
родичі систематично ухиляються від надання їм необхідної допомоги.

На практиці факт, що громадянин є одиноким, підтверджується 
довідкою житлового органу чи сільської (селищної) Ради народних 
депутатів про місце проживання та склад сім’ї (відсутність інших членів 
сім’ї). При конкретних обставинах може бути проведена робота по 
виясненню родичів, місця їх проживання, причини ухилення від надання 
допомоги тощо.

Факт, що громадянин потребує постійного стороннього догляду, 
встановлюється на підставі висновку медичного закладу.

Медичний висновок (довідку) про необхідність постійного 
стороннього догляду (дня встановлення надбавки до пенсії) видає ЛКК 
за підписом голови і членів цієї комісії.

Для взяття на обслуговування оформляється карта медичного 
огляду одинокого. Вона підписується головним лікарем лікувального 
закладу або за дорученням іншими посадовими особами.

Медична карта престарілого (інваліда), який оформляється в 
будинок-інтернат, підписується головним лікарем поліклініки 
(лікувального закладу).

М едичний висновок видається лікувальним закладом 
(поліклінікою) за місцем проживання заінтересованої особи.

5. Належність до ветеранів війни. Пенсії за віком інвалідам, 
учасникам війни та сім’ям загиблих воїнів призначаються за правилами 
ст. 16 Закону “Про пенсійне забезпечення”. Правовий статус ветеранів 
війни регулюється Законом України від 22 жовтня 1993 р. “Про статус 
ветеранів війни, гаранти їх соціального захисту”7. Ветеранами війни 
визнаються особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових 
діях на території інших держав. Вони поділяються на три групи: 1) 
учасники бойових дій (статті 5,6,12); 2) інваліди війни (статті 7, 13); 3) 
учасники війни (статті 8, 9, 14). Серед ветеранів війни виділені особи, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (статті 11,16). Певні 
пільги надано членам сімей загиблих ветеранів війни (статті 10, 15).

Процедура видачі документів, що посвідчують статус ветерана 
війни, регулюється Положенням про порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів війни, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 3028.

Учасникам бойових дій органи Міноборони, Служби безпеки, 
Міністерства внутрішніх справ за місцем їх проживання видають 
посвідчення з написом “Посвідчення учасника бойових дій” та
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нагрудний знак “Ветеран війни - учасник бойових дій”№. Підставою 
для видачі посвідчення служить один із таких документів: 
“Удостоверение участника войны”, “Свидетельство о праве на льготы”, 
“Удостоверение”) за наявності штампа “Україна. Учасник бойових 
дій”), довідка, що видана Міноборони, МВС, СБ, МЗС.

Кабінет Міністрів України своєю Постановою від 13 січня 1995 
р. № 16 затвердив Положення про комісію з питань розгляду матеріалів 
про визначення учасників бойових дій9. Ця комісія створюється у 
міністерстві (відомстві) для розгляду заяв громадян, які працювали на 
підприємствах, в установах та організаціях відповідного відомства і були 
направлені ними на роботу за рішенням Уряду колишнього Союзу PCP 
у держави, де в цей період велися бойові дії. Вона складається з пднпого 
заступника керівника відомства (голова), представників кадрових, 
юридичних і фінансових служб та, за потребою, керівників інших 
структурних підрозділів відомства.

До компетенції комісії входить: 1) прийом до розгляду заяв 
громадян про визнання їх учасниками бойових дій; 2) реєстрація заяв у 
спеціальній книзі обліку; 3) інформування заявника про прийняття заяви 
до розгляду і дату засідання комісії; 4) витребування при необхідності 
додаткових документів з архівних установ з повідомленням про це 
заявника; 5) розгляд у тримісячний строк заяв громадян, що надійшли 
до комісії; 6) видача заявникам установленого зразка довідки, що 
підписується міністром чи керівником відомства та начальником 
управління (відділу) кадрів.

М атеріали на комісію готує управління (відділ) кадрів 
міністерства (відомства). Рішення комісії вважається правомочним, 
якщо за нього проголосує більшість її членів. На засіданні ведеться 
протокол. Всі матеріали комісії по розгляду заяви громадянина 
підлягають збереженню в архіві протягом 50 років.

Згідно з ст.7 Угоди про правонаступницгво стосовно державних 
архівів колишнього Союзу PCP, що була прийнята 6 липня 1992 p., 
держави-учасниці СНД визнають юридичну силу архівних довідок, 
виданих державними архівними установами інших держав-учасниць 
Співдружності (п. 8 Постанови Кабінекту Міністрів України від 13 січня 
1995 р. №16).

Постановою від 8 лютого 1994 р. № 63 “Про організаційні 
заходи щодо застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту”10 Кабінет Міністрів дозволив 
Міністерству оборони для визначення осіб, які можуть вважатися 
учасниками бойових дій, тимчасово застосовувати затверджені 
Генеральним штабом Збройних Сил колишнього Союзу PCP переліки
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підрозділів, частин, з’єднань, об’єднань та органів управління, що 
входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 
1945 рр. Цією Постановою був затверджений перелік держав і періодів 
бойових дій на їх території, яким і слід керуватися при віднесенні до 
учасників бойових дій.

При визначенні статусу ветерана війни до уваги необхідно взяти 
р о з ’яснення Генерального ш табу Збройних Сил У країни та 
Мінсоцзахисту населення України від 23 грудня 1993 р. “Про порядок 
застосування Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” з такими додатками: 1) Перелік документів, на 
підставі одного з яких надаються пільги, передбачні Законом України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії'їх соціального захисту”; 2) Перелік 
документів, що підтверджують право на пільги, передбачені Законом 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”11.

Інвалідам війни видаю ться посвідчення зі штампом 
“Посвідчення інваліда війни” та нагрудний знак “Ветеран війни - 
інвалід”. Посвідчення видається при пред’явленні одного з таких 
документів: “Удостоверение инвалида Отечественной войны ”, 
“Удостоверение инвалида о праве на льготы”, для малолітніх в’язнів - 
“Удостоверение” і довідки медико-соціальної експертної комісії про 
встановлення інвалідності, довідки, виданої органами Міноборони, 
МВС, СБ, Мінсоцзахисту.

Учасникам війни видаю ться посвідчення з написом 
“Посвідчення учасника війни” та нагрудний знак “Ветеран війни - 
учасник війни”. Для цього слід пред’явити один з таких документів: 
“Удостоверение” (за наявності штампа “Україна. Учасник війни”), 
“Удостоверение о праве на льготы”, “Пенсійне посвідчення” (за 
наявності штампа або запису “Україна. Учасник війни”), довідку, 
видану органами Міноборони, МВС, СБ, Мінсоцзахисту.

Громадяни, нагороджені медаллю “За доблесну працю у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 рр.” вважаються учасниками війни 
незалежно від наявності інших документів, які підтверджують факт 
роботи в період війни, оскільки Положення про медаль передбачає 
нагородження саме за доблесну працю в період війни12.

Особам, на яких поширюється чинність Закону “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” видаються посвідчення 
з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, але вже без нагрудного 
знаку. їм для цього потрібно пред’явити один з таких документів: 
“Пенсійне посвідчення” (за наявності штампа або запису “Україна. 
Сім’я загиблого” або “Україна. Дружина (чоловік) померлого інваліда 
(учасника) Великої Вітчизняної війни”), довідку, видану органами



Міноборони, МВС, СБ, Мінсоцзахисту.
Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

видається “Посвідчення учасника бойових дій” або “Посвідчення 
інваліда війни” чи “Посвідчення учасника війни” та нагрудний знак 
“Ветеран війни - особливі заслуги”.

“Посвідчення інваліда війни”, “Посвідчення учасника війни”, 
“Посвідчення члена сім’ї загиблого” видаються за місцем їх мешкання 
управліннями соціального захисту населення або іншими органами, в 
яких вони перебувають на обліку призначення пенсії. У випадках, коли 
учасники війни та члени сім’ї загиблого не є пенсіонерами, відповідні 
посвідчення видають їм органи соціального захисту населення, а якщо 
вони на контрактній основі направлялись органами Міноборони, СБ, 
МВС на роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку 
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року) і не 
входили до складу обмеженого контингенту радянських військ, - то 
цими органами.

Опис нагрудних знаків та  зразки посвідчень і порядок їх 
заповнення передбачені Положенням про порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів війни.

Для отримання пільг юридичне значення мають відповідні 
посвідчення, але не нагрудні знаки.

1. Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст. 668.
2. Збірник постанов Уряду України. - 1994. - № 1. - Ст. 1.
3. Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст. 669.
4. Збірник постанов Уряду України. - 1994. - № 8. - Ст. 190.
5. Збірник Постанов Уряду України. - 1992. - № 3. - Ст. 68.
6. Соціальний захист. - 1992. - № 2. - С. 46.
7. Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 45. - Ст. 425.
8. Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 9. - Ст. 218.
9. Зібрання постанов Уряду України. - 1995. - № 3. - Ст. 73.
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12. Соціальний захист. - 1994. - № 1-2. - С. 83.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Практика свідчить, що у своїй фінансовій діяльності держава 
застосовує величезну кількість різноманітних форм. В кожній з них в 
обов'язковому порядку відображаються дії держави в цілому чи 
конкретних її органів (або органів місцевого самоврядування) по 
збиранню, розподілу і використанню фінансових ресурсів для 
державних потреб на відповідному рівні.

За своїм характером ці форми бувають двох типів - правовими 
чи неправовими. Правові форми знаходять свій прояв у встановленні, 
зміні чи застосуванні норм права. Із найбільш вживаних неправових 
форм у фінансовій діяльності держави слід назвати такі, як: роз'яснення 
фінансового законодавства населенню, проведення засідань комітетів 
чи комісій представницьких органів влади з бюджетно-фінансових 
питань, різном анітних нарад  в апараті фінансових органів, 
інструктування ф інансових служб підприємств та  інші види 
організаторської роботи держави у цій сфері. Сюди ж відносяться і 
фінансово-технічні операції - розрахунки платежів і асигнувань з 
бюджетів, обсягів фінансування і кредитування, фінансово-економічний 
аналіз , підготовка м атеріалів до фінансового планування, 
прогнозування і звітності та багато інших. Спільною рисою для усіх 
них є те, що вони не мають юридичного значення. Неюридичні форми 
лише створюють передумови для здійснення правових форм фінансової 
діяльності, в яких проявляється державно-владинй характер дій органів 
державної влади в галузі фінансів.

Конкретні правові форми фінансової діяльності держави 
зумовлені її змістом. Ця діяльність здійснюється не взагалі, а у вигляді 
діяльності конкретних представницьких та виконавчих органів влади 
всіх рівнів і організаційно-правових форм. Здійснюючи фінансову 
діяльність, ці органи в рамках своєї компетенції приймають фінансово- 
правові акти, шляхом яких у рамках своїх повноважень регулюють 
суспільні відносини в галузі акумулювання, розподілу та витрачання 
фінансових ресурсів, контролю за цими процесами та виконанням 
фінансових планів, фінансових зобов“язань перед державою. В таких 
актахі знаходять своє відображення юридичні (чи правові, шо в даному
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випадку рівносильно) форми фінансової діяльності держави і органів 
місцевого самоуправління.

Тобто, можна зробити висновок, що фінансово-правові акти, 
у формі яких і здійснюється фінансова діяльність держави - це належним 
чином прийняті органами державної влади та місцевого 
самоврядування відповідні рішення з питань фінансової діяльності, що 
віднесені до їх компетенції та мають юридичні наслідки.

Аналіз фінансово-правових актів переконує, що застосування 
тих або інших правових форм фінансової діяльності не носить 
довільного зхарактеру, а детермінується сповна змістом та характером 
суспільних відносин, що регулюються ними. Це зумовлено 
загальнофілософським методологічним принципом відповідності форми 
і змісту. Перш за все форма фінансово-правового акту залежить від 
того, яку галузь фінансової діяльності держави покликаний регулювати 
цей акт, яке значення для життя держави і суспільства ця діяльність 
має. Такими формами можуть виступати: Конституція України, закони 
України, прийняті Верховною Радою України; указ Президента 
України; декрет Кабінету Міністрів України; наказ, інструкція чи 
положення Мінфіну Украйни; методичні вказівки, лист, телеграма і т.д. 
Національного банку України тощо.

Цю величезну масу форм фінансово-правових актів в залежності 
від потреб, які стоять перед тим, хто здійснює класифікацію, 
групують за найрізноманітнішими критеріями. Частіше всього як у 
вітчизняній, так і зарубіжній юридичній літературі, як у минулому1, 
так і нині2, особливо в літературі з адміністративного права, прийнято 
розрізняти види нормативних актів за органами, які їх видають, тобто 
за суб“єктною ознакою. Застосування даного критерію, на нашу думку, 
правомірне, однак його неможливо признати достатнім. Справа в тому, 
що такий підхід пояснює лише, який орган компетентний видавати той 
чи інший акт, зовсім не розкриваючи причин, чому саме цей орган 
наділений правом та обов'язком видавати відповідний акт та чому 
даному правовому акту властива саме така, а не інша, правова форма. 
Тому, на нашу думку, фінансово-правові акти держави та її органів 
необхідно класифікувати, перш за все, за їх юридичними властивостями 
та за їх правовою природою, а вже потім на підставі інших критеріїв, в 
тому числі і за органами, що видають їх. Такої ж позиції дотримується 
і ряд інших дослідників, зокрема, Хімічева Н.І.3, Горбунова О.М.4, 
Худяков А.І.5 , ,

При цьому не слід забувати, що держава, здійснюючи фінансову 
діяльність, в одних випадках виступає як сторона в конкретному 
фінансовому правовідношенні, а в іншому - знаходиться безпосередньо
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поза ним, регулюючи це правовідношення, так би мовити, ззовні. Тому 
за юридичними властивостями можна, на нашу думку, виділити два 
типи правових форм фінансової діяльності держави: 1) однобічні 
фінансово-правові акти, які за своїми юридичними властивостями 
поділяються на нормативні та індивідуальні; 2) реалізація державою 
(чи її органом), що є стороною  в конкретному фінансовому 
правовідношенні, своїх прав та обов'язків, що випливають з цього 
правовідношення.

До нормативних належ ать акти, які регулюють групу 
однорідних фінансових відносин і містять загальні правила поведінки 
їх учасників, тобто правові норми. Саме цим зумовлена і назва цієї групи 
актів - нормативні. Як правило, вони діють тривалий відрізок часу. 
Нормативні фінансово-правові акти встановлюють види фінансових 
зобов 'язань (податків на інших осіб перед державою, порядок 
обчислення встановлених платежів, типові ознаки платників, порядок 
розходування державних грошових коштів, порядок здійснення 
фінансового контролю тощо).

Загальні правила, встановлені в нормативних актах, 
конкретизуються в індивідуальних фінансово-правових актах, кожен 
з яких передбачає який-небудь один конкретний випадок, адресований 
точно визначеним учасникам фінансових відносин та веде до 
виникнення, зміни чи припинення конкретних фінансових 
правовідносин. Наприклад, на основі такого нормативного фінансово- 
правового акту, як Закон України “Про прибутковий податок з 
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства”4 
держ авна податкова адміністрація направляє конкретному 
громадянину, що одержує доход від підприємницької діяльності, 
повідомлення про сплату відповідних сум податку7. Таким чином, 
індивідуальні фінансово-правові акти - це акти застосування норм 
права. їх прийняття та реалізація - необхідна умова практичного 
перетворення в життя нормативних фінансово-правових актів і 
виконання завдань по створенню, розподілу і використанню фінансових 
ресурсів держави.

Окремі вчені виділяють ще й третій тип правових форм 
фінансової діяльності держави, а саме - двосторонні фінансові акти, 
що мають вид фінансово-правового договору. Зокрема, Загряцков Н.Д., 
автор однієї з перших робіт по радянському фінансовому праву, ще в 
1928 р. писав, що всі форми фінансових актів діляться на двосторонні, 
що вступають в силу лише за умови згоди зацікавлених сторін 
(публічно-правові “угоди” між державою та громадянами, що 
виникають на підставі публічних позик), і однобічні - для настання

55



чинності яких достатньо однобокого наказу (волевиявлення) органів 
фінансової влади (наприклад, податкового розпорядження)8.

Худяков О.І. з цього приводу пише, що ’’форми фінансової 
діяльності” держави, “як правило, діляться на правові і неправові. В 
якості правових називають фінансово-правові акти, які за юридичними 
властивостями поділяються на нормативні та індивідуальні. Як бачимо, 
те й інше відноситься до числа однобоких актів. Однак такий перелік 
форм фінансової діяльності буде неповним, оскільки, по-перше, в процесі 
цієї діяльності застосовуються і двосторонні акти, прикладом чого може 
бути договір державної позики”. “Можна сперечатись - продовжує він, 
- ... про правову природу подібних договорів (вони є цивільно- 
правовими чи, як нам здається, фінансово-правовими), але те, що у 
фінансовій діяльності вони застосовуються - факт вказагалі-то 
безспірний”9.

Дійсно безспірно, що в процесі фінансової діяльності держави, 
як в ході формування, так і в ході витрачання державних грошових 
фондів (включаючи бюджети), застосовуються і договірні конструкції. 
Класичними прикладами їх частіше всього виступають договори 
державної позики, банківської позики, розрахункового рахунку, 
страхування та ряд інших. В новій Конституції України, в розділі XI 
“Місцеве самоврядування” проголошено, що “Територіальні громади 
сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах.... кошти 
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і 
установ, створювати для цього відповідні органи і служби”10. Таким 
же правом об'єднувати на договірних засадах частини коштів з місцевих 
бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних 
програм наділені у відповідності з чинною Конституцією України 
обласні та районні ради11. Але ж за своїм змістом та характером це уже 
не фінансово-правові, а цивільно-правові відносини і регулюються вони 
нормами та методом цивільного права, тому немає і не може бути й 
такого типу правових форм фінансової діяльності держави, як 
двосторонні фінансові акти, що мають вид фінансово-правового 
договору. Детальніше це питання буде розглянуте нами у першому та 
другому параграфах другої глави дисертації, присвяченим предмету і 
методу фінансово-правового регулювання.

Також методологічно хибним, на нашу думку, є твердження 
Худякова О.І. про те, що “поскільки фінансова діяльність держави 
одночасно є діяльністю по управлінню фінансами, то їй притаманні всі 
ті правові форми, в яких здійснюється державне управління”12. Перш 
за все це суперечить аксіомі про відповідність форми змісту. Різний
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управлінський зміст забезпечується різними формами. Як резонно 
зауважила з цього приводу Карасьова М.В., “основний масив дій і 
операцій, що складають зміст фінансової діяльності держави, 
здійснюється при допомозі правових норм. Мабуть, в цьому полягає 
одна з особливостей фінансової діяльності держави, що відрізняє її від 
деяких іншиї видів державної діяльності, наприклад, державної 
діяльності в сфері оборони країни, де основним засобом здійснення її є, 
звичайно, не норма права, а швидше оперативна команда керівника 
військового підрозділу чи іншої структури Міністерства оборони”13.

Перш за все, це зумовлено тим, що право є унікальним засобом, 
з допомогою якого держава може найадекватніше й найоперативніше 
донести свою волю до необмеженого кола суб“єктів. А в сфері 
фінансової діяльності держави саме це й неодхідно. їй потрібно донести 
свою волю до кожного платника податків, різних суб“єктів бюджетної 
діяльності, до різних суб“єктів - одержувачів бюджетних коштів та 
коштів державних позабюджетних фондів.

Право є найважливішим засобом фінансової діяльності держави 
ще й тому, що фінансові відносини, що складають об“єкт фінансової 
діяльності держави, існують не інакше, як у правовій формі. На цьому 
вже наголошувалось у першому параграфі даної глави дисертації. 
Податки, збори, мито, порядок їх надходження в державні фонди та 
витрачання з них не можуть виникнути поза юридичною діяльністю 
держави. Тому правова форма - це найважливіший засіб, яким 
супроводжується фінансова діяльність держави. У зв“язку з останнім 
особливої уваги заслуговує питання про те, які саме норми в тих або 
інших випадках повинна використовувати держава в процесі її 
фінансової діяльності, якою повинна бути і'хкомпозиція і т.д. Адже, як 
стверджує теорія права, середовище правового регулювання істотньо 
впливає на своєрідність засобів юридичного впливу, на їх конструкції14. 
Тому у фінансовій діяльності держави не використовуються і не можуть 
використовуватись в принципі жодна з тих правових форм, які усігішно 
застосовуються в інших сферах фінансової діяльності.

За їх юридично-правовою природою фінансово-правові акти 
діляться на: 1) закони, що приймаються Верховною Радою України, та
2) підзаконні акти. Так, у від повідності з чинною Конституцією України 
“Виключно законами України встановлюються: Державний бюджет 
України і бюджетна система України; система оподаткування, податки 
і збори; засади створення і функціонування фіїїанссзого, грошового, 
кредитного та іїівестиційного ринків; статус національної валюти, а 
також іноземних валют на території України; порядок утворення і 
погашення державного внутріїпнього і зовнішнього боргу; порядок 
випуску і обіїу державних цінних паперів, їх види і типи”15.
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Державний бюджет є ключовою правовою формою фінансової 
діяльності держави, вирішальною і провідною ланкою фінансової 
системи країни. Він по суті забезпечує існування держави, розвиток її 
економіки і культури. У бюджеті будь-якої держави видбиваються її 
соціально-економічна і політична природа, зміст її діяльності. Це 
знаходить свій прояв як у способах та джерелах отримання доходів, у 
долі національного доходу, що надходить до бюджету, у напрямках 
видатків, так і побудові бюджету, в особливому порядку його 
формування та затвердження. Саме тому ми вважаємо за необхідне 
особливо детально проаналізувати цю правову форму фінансової 
діяльності дфжави.

Зрозуміло, форми та методи бюджетної діяльності в залежності 
від історичних традицій, економічної та політичної кон“юнктури, 
багатьох інших об “єктивних причин та суб“єктивних факторів можуть 
змінюватись. Однак за будь-яких умов бюджет- завжди залишається 
об“єктивною необхідністю. В ньому об“єднані в одне ціле фінансові 
канали, по яких держава зосереджує встановлені законом надходження 
у необхідному для виконання її функцій фонді коштів на фінансування 
життєво важливих ланок народ ного господарства, управління, оборони 
тощо. Причому, як зазначено в Конституції України, будь-які видатки 
на загально-суспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування 
визначаються виключно законом про Державний бюджет Україїш16.

В умовах переходу до ринкової економіки роль бюджету ще 
більше посилюється. Він став головним інструментом управління 
економікою. Не приділяючи достатньої уваги його формуванню, 
допускаючи помилки в розрахунках його пропорцій, держава фактично 
позбавляється одного з найголовніших важелів цього управління. За 
цих умов розвиток економіки загрожує вийти з-під контролю та стати 
стихійним та непрогнозованим.

З бюджетом пов“язані всі без винятку державні органи, 
підприємства, організації та установи. Вони так чи інакше беруть участь 
у його формуванні. Тому як для організації та узгодженої роботи всієї 
системи державних органів по формуванню та виконанню бюджету, 
так і для найоптимальшшого вирішення багатьох проблем, що при 
цьому виникають, потрібен чіткий ретельно продуманий і розроблений 
у всіх своїх складових порядок.

Як переконує практика останніх років, детальніш ої 
регламентації потребує порядок затвердження Державного бюджету 
України, бюджету Автономної Республіїси Крим та місцевих бюджетів, 
звітів про їх виконання, а також в цілому участі представницьких 
органів влади у формуванні бюджетні та керівництві бюджетною

58



діяльністю . Також гостро необхідна деталізована правова 
регламентація прав і обов'язків різних органів державної законодавчої 
та виконавчої влади, порядку складання, розгляду, затвердження та 
виконання бюджетів України.

Діяльність державних органів по складанню та розгляду 
проекту, затвердженню і виконанню бюджету та складанню, розгляду і 
затвердженню звіту про його виконання, регламентована нормами 
бюджетного права, що має назву бюджегного процесу. Відносини, іцо 
виникають в стадіях бюджетного процесу, регулюють процесуальні 
бюджетно-правові норми. Вони встановлюють порядок та правові 
форми діяльності відповідних державних органів17. При цьому вони у 
всіх випадках забезпечують організацію роботи відповідних органів, 
надаю ть їй найбільш раціональних форм, що забезпечують її 
максимальну продуктивність і досягнення найбільших результатів за 
найменших затрат  зусиль, часу та кош тів. Ці правові форми 
забезпечують також права та інтереси учасників процесу, створюють 
правові гарантії їх додержання, закріплюють такий порядок і такі 
форми праці, які сприяють послідовному, всебічному і глибокому 
аналізу питань, що розглядаються, та їх правильному вирішенню, 
упереджують прояви однобокості та суб“єктивізму, зменшують 
ймовірність прийняття поспішних необгрунтованих рішень18.

Отже, можна виділити деякі риси, що характеризують норми 
бюджетного процесу, а саме: 1) визначення складу учасників тієї чи 
іншої діяльності; 2) перелік видів необхідних дій та їх обов'язкової 
послідовності; 3) передбачення організаційної форми кожної дії; 4) 
встановлення прав та обов'язків учасників цієї діяльності; 5) визначення 
обов'язкового порядку прийняття рішень.

В юридичній літературі мають місце різні підходи щодо 
визначення кількості стадій бюджетного процесу, а отже і його змісту. 
Можна виділити три з них, які, взяті разом, по суті відображають всю 
сукупність позицій різних дослідників цієї проблеми. Так, представники 
одного з напрямків Ангелов А. та Гурвіч М Л. обмежують бюджетний 
процес тільки формуванням бюджету, тобто його складанням і 
затвердженням. Хоча прямого визначення поняття бюджегного процесу 
та поділу його на стадії М.А. Гурвіч не дає, але такий висновок можна 
зробити з назв та розташування розділів його підручника19. Професор 
А. Ангелов проводить співставлення бюджетного процесу із 
законодавчим як сукупністю “здійснюваних дій, що ведуть до виникнення 
закону”20. Але ж бюджет не є звичайним законом, хоча й приймається у 
формі закону і в законодавчому порядку. Дія цього процесу 
продовжується і після затвердження бюджету. І головне, для чого
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формується бюджет, є його виконання - реалізація затвердженого 
бюджету по доходах і вида псах, що здійснюються відповідними 
державними органами в певних правових формах. Законодавчий же 
процес, пов'язаний із звичайним законом, закінчується його прийняттям.

Професор М.І. Піскотін, не погоджуючись з професором А. 
Ангеловим, проводить умовну аналогію бюджетного процесу з 
кримінальним чи цивільним процесом, де за стадією винесення рішення 
йде стадія його виконання. В бюджетному процесі стадія виконання 
бюджету завершується в тій же “інстанції”, що і його затвердження - у 
Верховній Раді. М.І. Піскотін стверджує, що коли виконання бюджету 
не включати до бюджетного процесу, то потрібно виключити з нього і 
діяльність по затвердженню Звіту про виконання бюджету21. Але чому 
затвердження бюджету входить до бюджетного процесу, а затвердження 
звіту про його виконання не входить ? Хоча перше і друге здійснюються 
в одних і тих же правових формах та в одному і тому ж порядку. Тим не 
менше М.І. Піскотін не виділяє окремо в бюджетному процесі стадії 
розгляду та затвердження бюджету.

Він є яскравим представником другої групи вчених, які 
виділяють лише три стадії бюджетного процесу - його складання, 
затвердження проекту та виконання бюджету, вказуючи при цьому, 
що стад ією можна рахувати відокремлений, самостійний та закінчений 
етап діяльності державних органів, в результаті проходження якого 
бюджет переходить з одного якісного стану в інший. В результаті 
складання заново створюється проект бюджету. Затвердження надає 
йому силу офіційного акту. Внаслідок виконання він провадиться в 
життя. А розгляд є моментом або стадії складання (розгляд проекту 
бюджету Кабінетом Міністрів України), або стадії затвердження 
(попередній розгляд бюджету Верховною Радою України)22.

Але в даному випадку розляд має місце по закінченні робіт по 
складанні проекту бюджету, оскільки на цій стадії вже складений проект 
бюджету аналізується постійною комісією з питань бюджету, іншими 
комісіями, депутатами, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою 
України і доводиться до кінцевого варіанту з тим, щоб подати його від 
імені виконавчої влади на подальше затвердження. Більше того, як і 
кожна стадія бюджетного процесу, стадія розгляду закінчується 
прийняттям правового акту - постанови про схвалення висновків і 
пропозицій, якою оформлюється цей етап бюджетної діяльності 
державних органів23.

Кінцевим результатом  стадії розгляду бюджету є 
доопрацьований, з усіма внесеними поправками проект бюджету 
України. Все це сприяє підвищенню відповідальності державних органів

60



за зміст проекту, який передається на затвердження. Що стосується 
стадії заключения бюджету, то вона є логічним завершенням всього 
бюджетного циклу. Саметут підбиваються підсумки проведеноїроботи 
органів, що брали участь у розробці головного фінансового плану 
України та закріплюється особливий порядок контролю за виконанням 
бюджету, що дає змогу співставити заплановані показники з 
фактичними та зробити необхідні висновки з метою вдосконалення 
наступних розробок у сфері бюджетної системи, запобігти уже 
виявленим помилкам у розрахунках статей бюджету.

Ще одна група фахівців з фінансового права, серед яких такі 
відомі вчені, як Ю.А. Ровінський, Л.К. Воронова, Н.І. Хімічева, В.В. 
Бесчеревних, визначає бюджетний процес, як регламентовану нормами 
права діяльність державних органів по складанню, розгляду, 
затвердженню, виконанню бюджету та, нарешті, складанню, розгляду 
і затвердженню звіту про його виконання24, тобто виділяють п“ять 
стадій бюджетного процесу. Аналогічна кількість стадій передбачена і 
в Законі “Про бюджетну систему України", в якому визначається їх 
послідовність, а також компетенція державних органів, що приймають 
в цьому участь25.

Такі стадії проходять всі бюджети, що складають бюджетну 
систему України: державний бюджет, республіканський бюджет 
Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети. І скільки існує бюджет, 
стільки існують і ці стадії - вони повторюються кожного бюджетного 
року. ї  кожен раз це нова робота, тому що бюджет на черговий рік не 
може бути простою копією свого попередника. З розвитком економіки 
змінюються види, структура та питома вага доходних джерел, зникають 
одні та з “являються інші цілі фінансової діяльності держави, на які 
спрямовуються кошти бюджету. Все це потребує періодичного 
оновлення бюджету, систематичного перегляду’ стану та розмірів його 
доходів і видатків.

Нині, в умовах переходу до ринкової економіки, як в 
теоретичному, так і в практичному аспектах питання формування 
бюджетів усіх рівнів, їх взаємовідносин між собою, ролі і значення 
державного бюджету як одного з головних інститутів управління 
економікою в руках держави виникає безліч проблем, вчасне та успішне 
розв“язання яких дозволило б пристосувати не лише бюджетні 
відносини, бюджетний процес в Україні до швидкозмінних економічних 
умов, але й посилити вплив бюджету на процес формування ринкових 
відносин, на вихід країни з тривалої кризи. У зв“язку з цим можна 
виділити дві групи питань, що потребують, на нашу думку, подальшої 
наукової розробки та законодавчого регулювання.
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Першу їх групу складають питання вдосконалення бюджетного 
процесу в цілому, чітке виділення його основних стадій, суворе визначення 
їх послідовності. При цьому особливо велике значення має чітке 
закріплення складу учасників кожного етапу, форм їх участі, прав та 
обов'язків у бюджетному процесі, розмежування компетенцій між ними, 
встановлення відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 
обов'язків кожним з них, за порушення встановленого порядку.

До другої групи слід віднести питання, пов'Язані із змістом 
кожного етапу бюджетного процесу. Найважливішим в цій галузі на 
даний час є, на нашу думку, вдосконалення процедури роботи різних 
державних органів при розгляді і вирішенні, як попередньому, так і 
остаточному, різних бюджетних проблем. Це відноситься і до діяльності 
фінансових органів, починаючи від Міністерства фінансів України і 
закінчуючи районними фінансовими відділами.

Ось чому дуже гостро постала проблема розробки такого 
бюджетного процесу, який би встановив та законодавчо закріпив 
уточнені з врахуванням практики права і взаємні обов'язки органів 
державної влади, що беруть участь у ньому, основні принципи, 
елементи та правила бюджетного процесу, повноваження 
представницьких та виконавчих органів влади в ході складання, 
розгляду, затвердження і виконання бюджету. Спроби вироблення такої 
бюджетної процедури були зроблені у нещодавно прийнятій редакції 
Закону “Про бюджетну систему України” від 29 червня 1995 року, яка 
увібрала в себе все позитивне із Закону Української PCP “Про бюджету 
систему Української PCP”, прийнятого ще в 1990 p., який взагалі не 
визначав поняття бюджетного процесу.

Нині чинний Закон “Про бюджетну систему України” визначає 
і закріплює основи бюджетного процесу, загальні принципи складання, 
розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання бюджетів, а 
також  розмежування компетенції органів державної влади, що 
приймають участь у бюджетному процесі26.

У відповід ності з цим законом першою надзвичайно важливою 
стадією бюджетного процесу є складання його проекту. На цій стадії 
бюджет формується як такий. Як вимагає чинне законодавство, проект 
бюджету починає формуватись з бюджетної резолю ції, яка в 
найзагальніших рисах окреслює пріоритети бюджетної політики на 
наступний період і розробляється та затверджується Верховною Радою 
України, після чого не пізніше 15 червня року, що передує року, на 
який приймається бюджет, вона надсилається Президенту України. 
Бюджетна резолюція є орієнтиром для уряду при розробці проекту 
бюджету27.
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Регламентом Верховної Ради України встановлюється зовсім 
інше: постійна комісія з питань бюджету розробляє бюджетну 
резолюцію та вносить її на розгляд Верховної Ради до 15 червня, після 
чого Верховна Рада затверджує її не пізніше 1 липня року, що передує 
року, на який розробляється бюджет28. Якщо такі розбіжності існують 
в чинних нормативних актах, що регулюють питання бюджетного 
процесу, то не дивно, що така неузгодженість в цих питаннях 
зустрічається і на практиці. Наприклад, Постанова верховної Ради 
України “Про основні напрями бюджетної політики на 1996 рік” була 
підписана Головою Верховної Ради України тільки 7 липня 1995 р.29, 
тобто з відставанням в три тижні (або в один тиждень, залежно від 
того, яким правовим актом при визначенні строку запізнення 
керуватись. На нашу думку, у випадку конкуренції норм необхідно 
керуватись актом вищої юридичної сили, яким є закон в порівнянні з 
постановою Верховної Ради).

Також потрібно підкреслити, що у випадку включення 
розробки бюджетної резолюції в першу стадію бюджетного процесу, 
як це передбачено Законом “Про бюджетну систему України”30, 
відбувається зміна суб'єктів бюджетного процесу - у складанні 
бюджетноїрезолюціїберуть участь нетільки органи виконавчої влади, 
а й представницькі. В такому випадку в процесі складання проекту 
бюджету необхідно виділяти не три, як це можна нерідко зустріти в 
науковій та науково-методичній літературі31, а чотири послідовних, 
органічно взаємопов'язаних між собою, етапи роботи: 1) розробка 
бюджетної резолюції; 2) розробка попереднього зведеного проекту 
бюджету; 3) розгляд і внесення поправок в зведений бюджет 
міністерствами й відомствами; 4) підготовка проектів зведеного 
бюджету і Державного бюджету.

В основі складання проекту бюджету лежить бюджетна 
класифікація, нова редакція якої зараз розробляється. Вона повинна 
забезпечити загальнодержавну і міжнародну порівняльність бюджетних 
даних, створення єдиної інформаційної системи ведення державних 
витрат на всіх рівнях влади. їх застосування сприятиме чіткішій 
організації' роботи по формуванню та виконанню бюджету, контролю 
за виконанням доходної частини бюджету по кожному джерелу та за 
витрачанням державних коштів згідно їхнього призначення.

Організація складання державного бюджету входить до 
компетенції Кабінету Міністрів України, бюджету Автономної 
Республіки Крим - уряду Автономної Республіки Крим, місцевих 
бюджетів - виконавчих органів обласних, Київської і Севастопольської 
міських, районних рад  народних депутатів відповідно через
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Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної 
Республіки Крим, фінансові управління виконавчих органів влади Рад 
народних депутатів.

Друга стадія бюджетного процесу починається з розгляду 
проекту бюджету - спочатку виконавчими органами (Кабінетом 
Міністрів України, Кабінетом Міністрів Автономної Республіки Крим, 
виконавчим и комітетами Рад народних депутатів), а потім 
законодавчими органами (Верховною Радою України, Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, Радами народних депутатів).

Проект державного бюджету подається виконавчими органами 
на розгляд Президента України, який в разі згоди вносить його 
Верховній Раді у строки не пізніше 15 вересня за Законом “Про 
бюджетну систему України”32 та 1 -го вересня за Регламентом Верховної 
Ради України33. Президент України представляє на засіданні Верховної 
Ради У країни проект державного бюджету до 25 вересня. З 
деталізованою доповіддю з цього питання виступає міністр фінансів.

Проект бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих 
бюджетів попередньо розглядаються постійними комісіями відповідно 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевихрад народних 
депутатів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради 
народних депутатів розглядають проекти бюджетів за доповіддю уряду 
Автономної Республіки Крим, виконавчих органів місцевих Рад, з 
врахуванням висновків і співдоповідей їх постійних комісій.

На третій стадії формування бюджету Верховна Рада Украйни, 
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних 
депутатів затверджують відповідні бюджети'. Спочатку затверджується 
граничний розмір дефіциту бюджету. Також Верховна Рада України 
затверджує суми доходів державного бюджету, суми видатків щодо 
кожного розпорядника коштів відповідно до бюджетної класифікації, 
суми дотацій, су бвенцій та розміри відр ахувань від регулюючих доходів 
до бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя, розмір оборотної касової готівки державного бюджету.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські 
(міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районні, 
селищні, сільські Ради народних депутатів затверджують відповідно 
республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, 
міський, районний бюджет - у загальній сумі доходів, з виділенням 
окремих доходних джерел, і в загальній сумі видатків, з виділенням всіх 
асигнувань 'На фінансування підпорядкованого господарства, 
соціально-культурних заходів, соціального захисту населення, на 
утримання органів державної влади та їх виконавчих органів, а також

64



розмір оборотної касової готівки. Для бюджетів нижчого рівня 
затверджуються нормативи відрахувань від загальнодержавних 
податків і зборів, розміри дотацій і субвенцій.

Згідно чинного в Україні порядку Закон про Державний 
бюджет повинен прийматися Верховною Радою України до 2 грудня 
року, що передує тому, на який складається бюджет. Однак вже п“ятий 
рік підряд Україна починає новий рік без бюджету.

Найкраще оцінити, що таке бюджет, можна з позицій його 
виконання. Виконати бюджет означає реалізувати затверджений 
бюджет по доходах і видатках, тобто забезпечити своєчасне і повне 
надходження всіх передбачених коштів, а також спрямувати їх на 
фінансування видатків. Організація виконання бюджету віднесена 
відповідно до компетенції Кабінету Міністрів України, Уряду 
Автономної Республіки Крим, виконавчих органів місцевих Рад 
народних депутатів через фінансові органи.

Кожен з видів бюджетів виконується за розписом (основним 
оперативним планом виконання бюджету) доходів та  видатків з 
поквартальним розподілом, що складається відповідним фінансовим 
органом (Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів 
Автономної Республіки Крим, фінансовими управліннями обласних, 
міських, районних Рад народних депутатів) згідно показників 
затверджених бюджетів. Міністерство фінансів України щомісячно 
надсилає необхідну інформацію про стан бюджету і його виконання до 
Виховної Ради України. Контроль за пропорційним фінансуванням 
здійснюється поквартально.

Хід виконання державного бюджету двічі на рік розглядається 
на засіданні Верховної Ради України (в липні, грудні). За пропозицією 
постійної комісії з питань бюджету Верховна Рада може розглянути і 
прийняти закон про внесення змін і доповнень до Закону про державний 
бюджет. Уряд Автономної Республіки Крим і виконавчі органи місцевих 
Рад народних депутатів мають право вносити зміни щодо доходів і 
видатків відповідних бюджетів в межах наданих їм законом прав.

Здійснення загального нагляду за виконанням державного 
бюджету, подання звітів Президенту України і Верховній Раді України 
про порушення закону про Державний бюджет України, проведення 
перевірки порушень і вживання необхідних санкцій до порушників або 
подання відповідних проектів рішень Президенту Ураїни чи Верховній 
Раді України належить до компетс.щії Міністерства фінансів.

Касове виконання бюджету організовує Національний банк 
У країни. Чинним законодавством  передбачено, що касове 
обслуговування бюджету може виконуватись і комерційними банками
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за ліцензією НБУ. Останнє дуже поширене в крупних необласних містах, 
де відсутня філіальна мережа НБУ.

Завершальною стадією бюджетного процесу є складання, 
розгляд та затвердження Звіту про виконання бюджету. Він складається, 
розглядається та затверджується в тому ж порядку, що й проект 
бюджету. Звіт про виконання державного бюджету згідно із Законом 
“Про бюджетну сиситему України” подає Президент України Верховній 
Раді до 1 травня року, наступного за звітним і особисто представляє 
його на засіданні Верховної Рада. З доповіддю про виконання бюджету 
виступає міністр фінансів34. Цей порядок знову не є узгодженим із 
Регламентом Верховної Ради, відповідно до якого Президент України 
подає грунтовний письмовий Звіт про виконання бюджету до 31 березня 
року, що йде вслід за звітним. У найближчі 10 днів після цього на 
засіданні Верховної Ради заслуховується доповідь Кабінету Міністрів 
про виконання бюджету та на протязі двох тижнів постійні комісії 
розглядають цей Звіт про виконання бюджету і готують висновки, які 
враховуються вже при розгляді звіту безпосередньо на засіданні 
Верховної Ради не пізніше 1 травня року, що слідує за звітним. До 
Звіту про виконання Державного бюджету України додаються 
пояснення всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний 
бюджет України по доходах і видатках35.

В разі затвердження Звіту про виконання бюджету Верховною 
Радою України приймається Постанова про Звіт про виконання 
державного бюджету, яка оприлюднюється. В разі незатвердження Звіту 
Верховна Рада може розглянути питання про відповідальність 
державних органів і посадових осіб виконавчої влади, вирішити інші 
питання, пов“язані з порушенням Закону про Державний бюджет, якщо 
такі порушення виявлено під час розгляду Звіту про виконання. 
Притягнення до відповідальності за порушення Закону про Державний 
бюджет передбачено в Законі “Про бюджетну систему України”36, але 
механізм здійснення його не розроблений. Внаслідок цього дана норма 
закону не працює, хоча кожного року під час прийняття Верховною 
Радою України чергового звіту про виконання державного бюджету 
з “всовуються його грубі порушення та різноманітні, зроблені без 
достатніх підстав для цього відхилення від державного бюджету.

Тим не менше, складання, розгляд та затвердження Звіту про 
виконання державного бюджету відіграє велику позитивну роль, 
оскільки забезпечує контроль органів державної влади за ходом 
виконання бюджету. Складанню річного звіту передує періодична 
звітність. Це 'забезпечує систематичний контроль за дотриманням 
бюджетної дисципліни всіма суб“єктами бюджетних відносин з боку 
фінансових органів та органів державної влади і управління.
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Пацурківський П.С., докторант, 
кафедра конституційного, 
адміністративного і фінансового права, 
Чернівецький державний університет

ПОДАТКОВИЙ ЗАКОН ЯК ПРАВОВА ФОРМА 
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Якісно відмінну від бюджетних відносин, споріднену між собою 
рядом характерних рис групу форм фінансової діяльності держави 
називає законодавець у Законі України “Про внесення змін і доповнень 
до Закону Української PCP ’’Про систему оподатаування” від 2 лютого 
1994 р. Згідно цього Закону, на території України справляються 
наступні загальнодержавні та інші обов'язкові платежі: податок на 
додану вартість; акцизний збір; податок на доходи підприємств і 
організацій; прибутковий податок з громадян; мито; державне мито; 
податок на майно підприємств; податок на нерухоме майно громадян; 
плата за землю; податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів; податок на промисел; плата по 
відшкодуванню витрат на геологорозвідувальні роботи; плата за 
спеціальне використання природних ресурсів; плата за забруднення 
навколишнього середовища; відрахування та збори на будівництво, 
ремонт і утримання автомобільних доріг; внески до фонду для 
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та соціального захисту населення; внески до фонду 
сприяння зайнятості населення; внески до Фонду соціального 
страхування України; внески до Пенсійного фонду України1.

Цим же Законом визначаються наступні місцеві податки і збори: 
готельний збір; збір за парковку автомобілів; ринковий збір; збір за 
видачу ордера на квартиру; курортний збір; збір за участь в бігах на 
іподромі; збір за виграш в бігах на іподромі; збір з осіб, які беруть участь 
у грі на тоталізаторі на іподромі; податок з реклами; збір за право 
використання місцевої символіки; збір за право проведення кіно- та 
телезйомок; збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного 
розпродажу і лотерей; комунальний податок; збір за проїзд по території 
прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; збір за 
видачу дозволу на розміщення об “актів торгівлі2.

Таке групування різних податків та обов’язкових платежів, як 
це вже неодноразово відзначалось науковцями, немає в своїй основі 
достатніх юридичних підстав і вносить суттєві непорозуміння у
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сприйняття структури податкової системи України. Тут безсистемно 
змішані такі якісно різц і поняття податкового права, як 
“загальнодерж авні п од атки ”, “місцеві податки” , “п од аток” , 
“обов“язкові платежі”, “ збір”, “ мито”. До певної міри цю ситуацію 
можна пояснити тим, що у вітчизняній науковій та учбовій літературі 
з фінансового права відсутні чіткі критерії, на підставі яких можна було 
б розрізняти поняття ( і в першу чергу явища, що стоять за ними) 
податку, збору, мита, неподаткових платежів. Проте в зарубіжній науці 
з фінансового права ця проблема уже розв“язана давно й успішно. 
Квінтесенцією висновків зарубіжних вчених-фінансистів з цього 
питання є положення про те, що різні види цих платежів 
підпорядковуються різним правовим режимам.

Найвагоміший з цього виду платежів - податок. Він є 
найдієвішим способом мобілізації коштів в доход бюджету, реалізації 
економічної політики держави. Будучи за своєю суттю порушенням 
свободи і права власності платника податку, як вважає Годме П.М.3, 
податок, за рідкими винятками, у всьому світі вводиться лише рішенням 
органу законодавчої влади. В даний час цей принцип уже став чинною 
конституційною нормою і в Україні.

В нинішніх умовах податки мають тільки грошову форму і 
стягуються пише тоді, коли існує передбачений законом фактичний 
склад - певний доход, прибуток, майно. В теорії фінансового права його 
найчастіше називають об“єктом оподаткування. При сплаті податку 
завжди має місце перехід права власності. Там же, де власник в ході руху 
коштів від платника обов“язкового грошового платежу до держави не 
змінюється, має місце не оподаткування, а якісно інша форма фінансової 
діяльності держави. Тому необгрунтованим і хибним, на нашу думку, є 
твердження Воротіної Н.В. про те, що платежі державних підприємств 
державі є “податками не тільки за формою, а й за економічним змістом”4.

Також важливою юридичною ознакою податку є його 
індивідуальна безвідплатність. Це означає, що у зв“язку із сплатою 
податків конкретним суб“єктом у держави не виникає конкретних 
зобов“язань щодо нього, виражених у наданні йому адекватних 
матеріальних ціїшостей, послуг і т.д. Однак, якщо поставити проблему 
ширше, необхідно визнати, що все, що стягується з виробника як 
приватної чи юридичної особи, прямо чи опосередковано йде йому на 
користь як члену суспільства. Тут очевидний діалектичний 
взаємозв'язок податкової системи та рівня розвитку суспільства в 
цілому. Тим не менше підставою оподаткування є не майбутнє 
отримання вигід від держави членами суспільства, а їх платіжні 
можливості. Цей принцип, на думку Годме П.М ., є головним і
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дороговказуючим у всій загальній теорії оподаткування5.
Майже цілком протилежну позицію висловлює з цього приводу 

інший відомий вчений, професор Гарвардського університету, академік 
угорської, американської, шведської та фінської академій наук Янош 
Корнаїу своїй знаменитій книзі “Шлях до вільної економіки”6. Виходячи 
з конституційного принципу рівності всіх громадян перед законом, на 
думку Я. Корнаї, незалежно від виду податку ставка його повинна бути 
однаковою для всіх, тобто не прогресивною, а пропорційно. І хоч 
величезна більшість вчених, Верховна Рада України, широка 
громадськість країни гаряче виступають сьогодні саме за прогресивне 
оподаткування, однак не менш, а як на нашу думку, то і більш вагомі 
аргументи існують сьогодні на користь пропорційного оподаткування.

Я. Корнаї в користь пропорційного оподаткування наводить 
наступні аргументи. Він розглядає принцип соціальної справедливості 
у розподілі не в тому вигляді, щоб усі мали рівні доходи. На його думку, 
система розподілу справедлива лише тоді, коли вона забезпечує 
послідовне поліпшення стану нижчих верств населення у 
довгостроковому періоді без вимоги перерозподілу чи порівняння у 
поперечному зрізі становища бідних з набутками заможних і багатих. 
Він вважає, що “розподіл доходів повинен бути найсильнішим с т и м у л о м  

до збільшення сукупного доходу суспільства, оскільки це є необхідною 
умовою неухильного підвищення дохолів найбідніпгих. Поліпшення 
становища бідних за допомогою перерозподілу має обмежений 
характер”7. Дійсно, проти цього не заперечиш.

“Візьмемо шмат хліба і розділимо його серед п-ої кількості 
людей: кожна людина одержить п-ну частину шматка. Вимога 
справедливості, проголошена вище, може бути виконана лише тоді, 
якщо шмат хліба, який треба розділити, буде дедалі більшим. Відповідна 
вимога соціальної справедливості невіддільна від вимоги створення 
стимулів зростання доходів. Політик або економіст, який ігнорує цю 
вимогу, у кращому випадку є гарячою головою, а в гіршому - демагог”8.

Категорично виступає Я. К орнаї проти прогресивного 
оподаткування якіснішої та складнішої праці, проти обмеження з його 
допомогою понадурочної роботи. Ніби резюмуючи свої міркування з 
проблеми прогресивного оподаткування, Я. Корнаї пише: “... коїш 
почнуться слухання в парламенті проекту закону про податки, я радив 
би депутатам завжди мати на увазі таке питання: як впливатимуть 
податки на продуктивність, виробництво і капіталовкладення ? Якщо 
ефект виявиться негативним хоч би в одному з цих випадків, то краще 
не приймати такий закон. Він був би шкідливішим для майбутнього 
розвитку економіки і згубним з погляду добробуту суспільства (дивіться
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мої міркування про допомогу бідним). Нарешті, він був би невигідним 
і з суто фіскальних міркувань. Нині добре відомі дослідження фіскальної 
політики, що використовують теоретичні моделі і емпіричні розрахунки, 
які ілюструють важливі взаємозв'язки між податковими ставками і 
доходами бюджету”9.

Не погодитись з такими аргументами неможливо. Необхідно 
визнати, що такі пропозиції мають сенс і потребують більш глибокого 
дослідження. Від себе додамо, що перехід від прогресивного до 
пропорційного оподаткування, на наше переконання, не зменшив би 
суми загальних податкових надходжень до бюджету, оскільки б він 
створив у багато разів сприятливіший режим оподаткування капіталів 
взагалі, чим сприяв би широкому виходу їх з тіньової економіки під 
захист закону і розширенню цим самим бази оподаткування. Таким 
чином, пропорційне оподаткування здатне принести суспільству не аби 
який позитивний мультиплікаційний ефект.

Важливим елементом юридичної характеристики податку є також 
і те, що він в однаковій мірі обов'язковий для всіх відповідних суб“єктів. 
При стягуванні податків держава застосовує обов“язковий (примусовий) 
метод мобілізації кошгів. Тому податок і має усі якості обов'язкового 
платежу, такі як регулярність, рівномірність, стійкість надходження в 
бюджет, можливість у необхідних випадках примусового стягнення.

Податок завжди сплачується в бюджет - в загальнодержавний 
або місцевий, а також може розподілятися між ними. Він не призначений 
для конкретних витрат. Всі надходження від податків змішуються у 
бюджеті у вигляді грошових сум і звідси можуть іти на фінансування 
будь-яких цілей, що становлять загальний інтерес. Тобто, здійснення 
видатків не підпорядковано надходженню певних видів доходів. 
Призначення коштів, що надходять у вигляді податків у бюджет, не 
встановлюється.

Нарешті, податок стягується у чітко визначені строки і у 
розмірах, встановлених законом.

На підставі цих виділених юридичних ознак податку і 
мож на дати  його визначення. При цьом у зазначим о, що в 
літературі вже існує не один десяток визначень податку, від зовсім 
невдалих, на нашу думку, до близьких до істинного визначення. 
На наш  погляд, найоптимальнішим з цих визначень податку, яке 
найбільш повно відображає його суть, властивості та юридичні 
ознаки, є слідуюче:

“податок — це встановлений законом для досягнення 
загальнодержавних або місцевого значення цілей обов'язковий (або 
примусовий) індивідуально безвідплатний грошовий платіж, який
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вноситься юридичними та фізичними особами у державний чи місцевий 
бюджет (чи розподіляється між ними) при наявності матеріальних 
передумов (доходу, прибутку чи майна) у чітко визначені строки та у 
законодавчо передбачених розмірах і не призначений для конкретних 
витрат”10.

Розуміння та тлумачення суті, властивостей і юридичних ознак 
податку законодавцем знаходить своє остаточне вираження у 
податковому законі. У чинному податковому законодавстві та 
вітчизняній юридичній літературі загальноприйнято, що будь-який 
закон про податки повинен містити в собі шість обов “язковихелементів 
- суб“єкт, об“єкт і ставку податку, одиницю обкладання, строк сплати 
податку та пільги щодо його сплати. Такої думки дотримуються 
Безчеревних В.В., Воронова Л.К., Мартьянов І.В., Пришва Н.Ю. та 
ряд інших юристів-фінансистів11.

Деякі автори називають також інші елементи податкового 
закону, наприклад, відповідальність за невиконання податкових 
зобов“язань (Ципкін С.Д.)12, оклад податку, неопопдатковуваний 
мінімум (Бричко Л.В., Гуревич Г.С.)13, джерело податку (Пришва
Н.Ю .)14. Для вдосконалення і подальшого розвитку податкового 
законодавства необхідно, на нашу думку, чітко визначити суть та 
взаємозв“язки кожного з елементів податкового закону, обгрунтувати 
необхідність його існування в законі.

Найпершим елементом будь-якого податкового закону є 
суб“єкт оподаткування, інакше цей закон втратив би сенс. Це - 
юридична або фізична особа, якій належить сплачувати податок у 
відповідності з нормою закону. Головною ознакою суб“єкта 
оподаткування є наявність самостійного джерела доходу чи майна. У 
кожному конкретному випадку відповідний податковий закон 
встановлю є своє коло суб“єктів оподаткування. При цьому 
формальний (юридичний) платник податку і фактичний його платник, 
як свідчить багатющий вітчизняний та зарубіжний досвід, у багатьох 
випадках не співпадає. Це має місце при непрямих податках 
(наприклад, податку на добавлену вартість, акцизному зборі). 
Формально їх у бюджет вносить юридична особа-виробник товару, а 
фактично - споживач цього товару. Це нерідко приводить на практиці 
до виникнення колізій у виробленні та реалізації податкової політики 
щодо юридичних осіб. Тим не менше в цілому проблема податкової 
правосуб“єктності юридичних осіб у вітчизняній теорії і практиці 
розроблена, на нашу думку, задовільно.

Протилежна ситуація має місце у теорії та практиці податкової 
правосуб“єктності фізичних осіб. Вони в сучасних умовах стали
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активними учасниками податкових правовідносин. Це пов“язано з 
різким зростанням податкового навантаження на фізичних осіб в 
умовах переходу до ринкової економіки, внаслідок чого відповідно 
зросла їх активність у захисті прав, що випливають з податкових 
правовідносин. Останнє вимагає чіткого визначення правового статусу 
фізичної особи як платника податку.

Проте у вітчизняній теорії і практиці законодавства по даний 
час не вирішене питання про те, з якого віку фізична особа може бути 
учасником податкового правовідношення і з якого віку вона повинна 
нести персональну відповідальність за порушення податкового 
законодавства і, відповідно, може самостійно захищати свої права, що 
випливають з цих правовідносин.

Податкова правосуб“єктність фізичної особи визначається її 
правоздатністю і дієздатністю. Тому можна стверджувати, що 
податкова правоздатність фізичної особи - це визнана державою її 
здатність мати податкові права і обов“язки. Вона виникає, на нашу 
думку, з моменту народження особи і є загальною, абстрактною 
передумовою правоволодіння.

Податкова правоздатність фізичної особи характеризується в 
основному через їїюридичні обов“язки, що фіксуються в податковому 
законодавстві. Це не випадково. Держава, встановлюючи податкові 
норми, кровно зацікавлена в їх чіткому виконанні всіма суб“єктами, 
яким вони адресовані. Причому міра державної зацікавленості у 
виконанн і цих норм настільки  велика, що в ході правового  
регулювання податкових правовідносин держава використовує метод 
владних приписів. Він проявляється перш за все в тому, що держава 
активно зобов“язує суб“єктів до дотримання податкових норм 
переважно через встановлення позитивних зобов'язань. Невипадково 
конституційна характеристика податкової правоздатності фізичної 
особи дана в Конституції У країни в так ій  редакції: “Кожен 
зобов “язаний сплачувати податки в порядку і розмірах, встановлених 
законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій 
декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, 
встановленому законом”15.

В податковому законодавстві зміст податкової правоздатності 
фізичної особи розкривається в Законі України “Про систему 
оподаткування” та в Законі України “Про прибутковий податок з 
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства”. 
Проте названі закони в повній мірі не розв 'язали і не могли розв'язати 
питання про податкову правоздатність суб'єктів податкового права. 
Це зумовлено тим, що в науці проблема податкової правоздатності в
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цілому і, зокрема, податкової правоздатності фізичної особи 
знаходиться не те, що в незавершеному стані, а в стані зародження.

В даний час питання про те, яким повинно бути податкове 
законодавство, якими повинні бути юридичні межі гарантій прав 
платників податків, принципи того, що в західній правовій науці 
називаю ть “податковою  справедливістю ”, тільки починаю ть 
обговорюватись. Фахівці з проблем податків схиляються до думки, що 
держава, здійснюючи свої податкові прерогативи, повинна в першу 
чергу турбуватись про гарантію прав платників податків16. Тобто, що 
вона повинна захищати добросовісного платника податків від самої 
себе. Природньо, це зовсім не означає докорінної зміни владного 
характеру відносин в податковій сфері в цілому. Тим не менше все 
активніше вчені виступають за те, щоб і в податковий процес, і в систему 
податкової відповідальності активніше впроваджувались елементи 
рівності суб'єктів даних правовідносин17. Із вище викладеного поки що 
можна зробити один безперечний висновок, а саме про те, що зміст 
податкової правоздатності фізичної особи ще довгий час буде, на нашу 
думку, залишатись предметом законодавчого коректування.

Податкова, як і будь-яка інша, правоздатність фізичної особи 
втрачає сенс, якщо вона не може бути реалізована. Реалізація ж 
правоздатності, як відомо, здійснюється з допомогою дієздатності. 
Остання в теорії права визначається як здатність своїми діями 
здійснювати юридичні прва і обов“язки. З врахуванням цього можна 
виділити, на нашу думку, дві основні функції податкової дієздатності: 
юридичну і соціальну. Перша полягає в тому, що податкова дієздатність 
фізичної особи є засобом реалізації її податкової правоздатності. 
Соціальна функція податкової дієздатності проявляєтсья в забезпеченні 
особи можливостями здійснення своїх податкових обов“язків перед 
державою і дозволяє насти відповідальність за неправомірну поведінку. 
Як відомо, дієздатність фізичної особи наступає по досягненню нею 
відповідного віку: часткова - з 15 років, а основна - з 18 років18. Проте 
в податковому законодавстві питання про дієздатність фізичної особи 
поки що не вирішене, що породжує на практиці казусні ситуації. 
Наприклад, виникає питання: хто повинен сплачувати податок на 
майно, що належить особі, яка досягла 15 років ? Вона сама чи її 
законний представник ?

В науці вже було підмічено, що фінансова, зокрема податкова, 
дієздатність є вторинною по відношенню до цивільної і трудової19. В 
конкретної фізичної особи податкова дієздатність може виникнути 
лише тоді, коли вона вже набула цивільну чи трудову дієздатність. 
Іншими словами, фізична особа лише тоді може бути податково
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дієздатною, тобто набувати і реалізувати податкові обов'язки і права, 
коли вона здатна набути об“єкти оподаткування. У зв“язку з цим вік, з 
якого може реально наступати податкова дієздатність фізичної особи, 
похідний від віку настання цивільної і трудової дієздатності.

У відповідності зі статтею 14 Цивільного кодексу України 
особи у віці від шести до чотирнадцяти років є недієздатними, але вправі 
самостійно здійснювати дрібні побутові та деякі інші угоди. Ці угоди 
не забезпечують набуття доходів і майна, яке б було об“єктом 
оподаткування. Тому питання про податкову дієздатність фізичних осіб 
в цьому віці не виникає. Однак у відповідності з ЦКУ фізичні особи 
вправі набути об“єкти оподаткування по досягненню ними 
п“ятнадцятирічного віку.

У відповідності зі статтею 188 Кодексу законів про працю 
України особи, що досягай 15 років, а в окремих випадках за згодою 
одного із батьків чи особи, що його замінює - і особи, що досягай 14 
років, можуть бути прийняті на роботу. У відповідності зі статтею 13 
Цивільного кодексу України неповнолітні у віці від 15 до 18 років 
здійснюють угоди за письмової згоди своїх законних представників - 
родичів чи осіб, що їх замінюють. Водночас вони вправі самостійно, 
без згоди вищеназваних осіб: 1) розпоряджатись своїм заробітком, 
стипендією чи іншими доходами; 2) набувати та здійснювати авторські 
права на результати своєї інтелектуальної діяльності; 3) у відповідності 
із законом робити внески в кредитні заклади та розпоряджатися ними;
4) здійснювати дрібні побутові угоди та інші угоди, передбачені 
законодавством України.

Звідси випливає, що з 14 років фізичні особи в результаті власної 
трудової діяльності можуть одержувати доходи, які є об“єктом 
прибуткового оподаткування. Водночас фізичні особи у віці від 15 до 
18 років в результаті здійснення цивільних прав, передбачених статтею
13 ЦКУ, як із згоди їх законних представників, так і самостійно, можуть 
одержувати авторські гонорари чи набувати майно, які є об“єктами 
прибуткового та іншого оподаткування фізичних осіб.

Тобто, фактична податкова дієздатність фізичних осіб може 
наступати з 14 років при одержати ними доходів, що виникають з 
трудових правовідносин і з 15 років при одержанні доходів і майна, що 
виникають з цивільних правовідносин. Однак поки що залишається 
нерозв'язаним теоретично і практично питання, яка ж податкова 
дієздатність - повна чи неповна - повинна виникати у фізичних осіб з
14 років ?

' В цивільному і трудовому праві неповна (часткова) дієздатність
фізичної особи проявляється в тому, що на здійснення нею тих або інших
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угод чи на заключення трудового договору необхідна згода законних 
представників цієї фізичної особи. Тому в практичній площині з 
врахуванням цього факту та факту похідного характеру податкової 
дієздатності від цивільної і трудової питання стоїть так: чи повинні 
фізичні особи у віці від І 4 до 18 років, що одержують доходи чи майно в 
результаті заключення цивільно-правових угод із згоди їх законних 
представників та фізичні особи, що вступають у трудові відносини у 
віці від 14 до 15 років із згоди їх законних представників, здійснювати 
свої податкові права і обов“язки також із згоди їх законних 
представників ?

На нашу думку, відповідь на поставлене запитання повинна 
бути тільки негативною . У фізичних осіб, що одержують в 
передбаченому чинним законодавством порядку доходи або майно з 
14 років, повніша виникати повна податкова дієздатність, тобто ці 
фізичні особи повинні здійснювати свої податкові обов'язки і права 
без згоди їх законних представників. Це зумовлюється тим, що 
податкові правовідносини - це відносини влади і підпорядкування, 
відносини нерівності сторін. По суті, імперативний метод регулювання 
податкових правовідносин не дозволяє ставити їх виникнення і розвиток 
в залежність від волі і бажання сторони, зобов“язаної виконати свої 
обов“язки перед державою.

У зв“язку з цим, на нашу думку, питання про податкову 
дієздатність названих фізичних осіб не можна розв“язувати по аналогії 
цивільної і трудової дієздатності цих осіб. Тим більше, що в інших 
країнах вже є набутий позитивний досвід вирішення аналогічних 
проблем. Наприклад, в Естонії законодавець, враховуючи, що неповна 
цивільна і трудова дієздатність фізичних осіб за чинним законодавством 
наступає з 15 років, в Законі “Про прибутковий податок з приватної 
особи” від 11 жовтня 1990 року встановив, що доходи фізичних осіб у 
віці до 15 років декларуються родичами (усиновителями) чи опікунами 
у складі своїх доходів, а фізичні особи у віці від 15 до 18 років декларують 
власні доходи самостійно20.

Водночас було б неправильно зовсім заперечувати роль 
законних представників в реалізації податкової дієздатності 
неповнолітніх. Часткова дієздатнісгь неповнолітнього, що проявляється 
в необхідності одержання згоди законного представника на 
заключення угод чи трудового договору, виконує гарантійну функцію, 
оберігає неповнолітнього від негативних майнових, медичних і інших 
наслідків, які можуть наступити для нього з причин незнання 
законодавства, недостатності життєвого досвіду, переоцінки власних 
можливостей тощо. Зрозуміло, при реалізації податкової дієздатності
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для неповнолітнього також можуть наступити негативні наслудки, 
зумовлені в першу чергу складністю податкового законодавства, 
значною колізійністю його норм, недооцінкою наслідків його 
недотримання і т.д.

Тому, на нашу думку, було б доцільно, щоб так само гарантом 
неповнолітнього в реалізації ним власної податкової дієздатності 
виступали його законні представники. Звідси було б зрозуміло і 
правильно, як би закон зобов“язував законних представників 
здійснювати контроль за виконанням неповнолітніми власних 
податкових обов“язків, зокрема, контроль за складенням ними 
декларації про доходи, веденням обліку доходів і г.д.

Таким чином, є достатні підстави для однозначного визначення 
моменту настання податкової дієздатності фізичної особи, а саме - це 
виповнення їй 14 років. Тому в податковому законодавстві необхідно 
закріпити як саме поняття “податкова дієздатність”, так і вік, з якого 
вона наступає. На нашу думку, немає жодних підстав визнати 
обгрунтованою висловлену в літературі думку про те, що податкова 
дієздатність фізичних осіб повинна наступати з досягненням ними 18 
років21.

Така позиція з неминучістю веде до розбіжностей настання в 
часі цивільної, трудової і податкової дієздатності фізичних осіб. А як 
нами було показано вище, таких розбіжностей не повинно виникати. 
В протилежному випадку неминуче виникають серйозні протиріччя і 
тупікові ситуації в різних галузях законодавства. Теоретично ймовірна 
і практично багаторазово підтверджувалась навіть така ситуація, що 
фізичні особи в віці від 14 років, будучи деліктоздатними за цивільним, 
трудовим правом і кримінальним законодавством, виявляються 
податковонеделіктоздатними. Приведення ж у відповідність з 
цивільною, трудовою та кримінальною податкової деліктоздатності 
фізичних осіб з неминучістю вимагає погодження її також з цивільно- 
процесуальною дієздатністю. Тобто, податкова дієздатність фізичної 
особи, яка повинна наступати з 14 років, передбачає і її здатність нести 
персональну відповідальність за порушення податкового 
законодавства.

Загальновідомо, що до фізичних осіб - платників податків 
санкції за порушення податкового законодавства можуть бути вжиті 
лише в порядку цивільного судочинства. Звідси очевидно, що цивільно- 
процесуальна дієздатність осіб по справах, що виникають з податкових 
правовідносин, 'повинна наступати також з 14 років. Існує й інший 
аргумент на користь цього висновку. Так, у відповідності із Законом 
України “Про прибутковий податок з громадян України, іноземних
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громадян та осіб без громадянств*.” податкова правоздатність фізичної 
особи характеризується, зокрема, правом на оскарження рішень 
податкових органів і дій їх посадових осіб. Причому таке оскарження 
може бути звернено і в суд22.

Зміст цивільно-процесуальної правоздатності фізичної особи 
також розкривається, зокрема, й через право на звернення в суд зі 
скаргою на даї державних органів і посадових осіб. Таким чином, наяву 
перетинання цивільно-процесуальної й податкової правоздатності 
фізичної особи. Це ще раз підтверджує той факт, що податкова і 
цивільно-процесуальна дієздатність також повинні співпадати. А 
оскільки цивільно-процесуальне законодавство є формою життя 
матеріального права, в нього належить внести зміни, які б врахували 
особливості матеріального податкового права. Зокрема, в статті 101 
Цивільно-процесуального кодексу України доцільно було б записати, 
що “по справах, що виникаю ть з податкових правовідносин, 
неповнолітні, які досягай 14-літнього віку, мають право особисто 
захищати в суді свої права і законні інтереси".

В більшості випадків податкова правосуб“єктність фізичної 
особи характеризується наявністю (співпаданням) в одній особі 
податкової правоздатності і дієздатності. Проте в деяких випадках 
можливе їх неспівпадання. У зв“язку з тим, що неповнолітні у віці до 14 
років є суб“єктами цивільного права, вони можуть бути власниками 
майна і доходів, що виступають об“єктом оподаткування. Водночас же 
з цим вони ще не дієздатні, тобто угоди від їх імені (за винятком дрібних 
побутових і прирівнених до них угод) по набуттю майна і доходів можуть 
здійснювати тільки їх родичі, усиновителі чи опікуни. А тому правомірно 
допустити, що набувати і здійснювати податкові обов“язки і права від 
імені малолітніх також ловинні їх родичі, усиновителі чи опікуни.

У зв“язку з відзначеним, на нашу думку, податкова 
правосуб“єктшсть малолітніх, що виникає з реалізації їх цивільної 
правосуб“єктності, характеризується тим, що малолітні володіють 
податковою правоздатністю, яку здійснюють від їх імені інші особи. 
Таким чином, в податковому праві можлива ситуація, за якої податкова 
правоздатність однієї особи доповнюється дієздатністю іншої особи. 
Інакше кажучи, елементи податкової правосуб 'єктності розподіляються 
між малолітніми як суб“єктом податкового права і його родичами, 
усиновителями чи опікуном. Поза сумнівом, що правовий режим 
податкової правосуб“єктності малолітніх громадян також повинен 
знайти закріплення в законодавстві.

Нарешті, як справедливо звертав увагу на це H.H. Ровинський 
ще пів століття тому, самої громадянської правоздатності недостатньо
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для того, щоб визначити суб“єкт оподаткування, оскільки не кожен 
громадянин повинен сплачувати податки. Для цього необхідна 
наявність спеціальної податкової правоздатності, ознаками якої с 
підданство (або громадянство), місце проживання та володіння на 
території держави відповідним об“єктом оподаткування23. Причому 
остання ознака є головною і загальн ообов“язковою. Без неї 
оподаткування неможливе. Дві інші значення для юридичного статусу 
суб“єкта та режиму оподаткування не мають.

Другим елементом, який містить кожний податковий закон, є 
об“єкт оподаткування. Це те, що підлягає оподаткуванню. Об“ект 
оподаткування вказує на обставини, при яких у суб“єкта оподаткування 
виникає обов“язок сплатити податок - в разі отримання ним певного 
доходу, прибутку, володіння майном і т.д. Об“єкти оподаткування 
бувають різними і залежать від виду податку.

Ще одним елементом, який обов'язково містить кожний 
податковий закон, є джерело сплати податку. Це те, звідки сплачується 
податок. Воно не завжди співпадає з об“єктом оподаткування. 
Незалежно від останнього, в усіх випадках джерелом сплати податку 
найчастіше є прибуток чи доход. Так, при стягненні податку на доходи 
з підприємств та  прибуткового податку з громадян о б “єкт 
оподаткування співпадає з джерелом сплати податку: у першому 
випадку оподатковується валовий дохід підприємства і податок 
сплачується за рахунок доходу (прибутку), а, в другому об“єктом 
оподаткування є сукупний доход, а джерелом сплати податку - власні 
доходи громадян.

Якщо ж взяти податок на добавлену вартість або акцизний збір, 
то тут об“єктом оподаткування виступає оборот по реалізації продукції 
(робіт, послуг), а джерелом сплати податку - виручка від реалізації 
незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності 
підприємства24. В юридичній літературі з фінансового права цей 
елемент податкового закону частіше всього називають джерелом 
податку25. На наш погляд, адекватнішою назвою його буде джерело 
сплати податку, оскільки крім джерела сплати існує ще й джерело 
акумуляції податку. Це та  ланка бюджету, в яку даний податок 
зараховується.

Критерієм для вимірювання об“єкта оподаткування, що також 
є окремим елементом податкового закону, виступає одиниця 
обкладання. Це та його частина, на яку встановлена податкова ставка. 
Вона показує, з'якої частини об“єкта оподаткування обчислюється 
податок. Наприклад, одиницею оподаткування по податку з власників 
транспортних засобів у відповідності із Законом України від 11 грудня
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1991 р. “Про податок з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів” є одиниця потужності - кожна кінська 
сила чи кожен кіловат потужності. Причому величина ставки податку 
за кожну одиницю потужності залежить від типу та класу 
транспортного засобу26.

Ставка податку - це його розмір, що стягується з кожної одиниці 
оподаткування. В Україні застосовується два методи оподаткування - 
з пропорційними чи прогресивними ставками. У рідких випадках 
застосовуюються і тверді ставки, які за своєю правовою природою є 
різновидом пропорційного методу оподаткування. Пропорціною ставка 
вважається тоді, коли сума податку зростає прямо пропорційно об“єкту 
оподаткування, і з кожного платника стягується однаковий, твердо 
встановлений відсоток від суми доходу, прибутку і тд . При цьому методі 
оподаткування із збільшенням суми, що підлягає оподаткуванню, 
податкова ставка не зростає, а збільшується лише сума коштів, яку 
належить сплатити до бюджету. В податковому законодавстві України 
пропорційні ставки встановлені при оподаткуванні прибутку 
підприємств27. При застосуванні твердих ставок податку податок 
стягується з кожної од иниці оподаткування у конкретній грошовій сумі, 
а не у процентах. М етод прогресивних ставок означає, що із 
збільшенням доходів підвищуються і податкові ставки. У відповідності 
із чинним законодавством України прогресивні ставки передбачені при 
оподаткуванні доходів громадян. Розміри цих ставок встановлені 
Указом Президента України від 21 лиспопада 1995 р. “Про внесення 
змін до Указу Президента України від 13 вересня 1994 року № 
519” 28.

Важливим елементом податкового закону є строки сплати 
податку. Вони встановлюються в законі, який регулює кожний окремий 
вид податку, з метою забезпечення рівномірності та регулярності 
надходження кош тів у бюджет. За порушення встановлених 
законодавцем строків платники податків, незалежно від причин 
порушення, несуть відповідальність у вигляді пені, яка нараховується 
за недоїмку і неухильно зростає з перебігом часу. Строки сплати 
податку, як правило, встановлюються з врахуванням зручності для 
платника податку, а саме максимально наближуються до часу, коли 
платником податку фактично отримуються доходи.

Також обов'язковим елементом кожного податкового закону, 
на нашу думку, повинно бути джерело акумуляції податку. Це необхідно 
тому, що податки можуть надходити тільки в загальнодержавний 
бюджет, або тільки в місцевий бюджет чи розподілятись між ними. В 
останньому випадку закон повинен вказувати на пропорції і порядок
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такого розподілу. На жаль, дані питання у вітчизняній юридичній 
літературі не розроблені. Це має негативні як теоретичні, так і практичні 
наслідки, веде до необхідності розв'язувати ці питання методом спроб 
і помилок, шляхом запровадження велетенського масиву доповнюючих 
та роз'яснюючих актів, в якому потопає податкове право зокрема та 
фінансове право в цілому.

Принципово важливим елементом кожного податкового закону 
повинно бути, на нашу думку, положеній про пільги, а саме: а) або 
вказівка на те, що по даному податку пільги не можуть мати місця 
взагалі; б) або вказівка на об“єкти оподаткування, на які поширюються 
пільги, та характер цих пільг; в) або перелік суб“єкгів оподаткування, 
на яких поширюються пільги по податку, та детальне розшифрування 
цих пільг. Світовий досвід переконує, що взагалі методологічно хибно 
відмовлятись від пільг у податковій справі, хоч цей популістський лозунг 
сьогодні дуже інтенсивно експлуатується в Україні 
найрізноманітнішими, в тому числі й протилежними, політичними 
силами. Справа в тому, що через систему пільг цивільзована держава 
може надзвичайно потужно впливати на економіку чи соціальну сферу. 
Особливо актуально це в умовах переходу до ринкової економіки, коли 
відсутні вільні кошти та вкрай обмежені можливості їх залучення у 
вітчизняне виробництво і коли на загальних умовах вітчизняний 
виробник фактично поки що неспроможний протистояти потужним 
зарубіжним конкурентам.

Щоправда, в Україні склалася така ситуація, що з поняттям 
податкових пільг у більшості випадків асоціюються, і не без підстав, 
негативні емоції. Це зумовлено тим, що по даний час надають податкові 
пільги (включно до звільнення від окремих податків взагалі) окремим 
підприємствам, їх групам чи цілим галузям Президент України або 
Кабінет Міністрів України. Останнє містить в собі велику потенційну 
можливість для різноманітних зловживань, які нерідко і скоюютться. 
Включення ж в якості обов'язкового елементу будь-якого податкового 
закону положення про пільги в умовах чинності нової Конституції 
України зробить неможливим втручання у цей процес виконавчої влад и 
і дозволить виключно законодавцю регулювати режим пільг29.

Серед юристів-фінансистів існує й пролежна думка, а саме що 
надання податкових пільг повинно стати виключним явищем у 
податковому законодавстві України, що вони повинні надаватись лише 
у надзвичайних випадках, оскільки по суті надання пільг є прямим 
порушенням принципу рівності усіх перед пода тковим законом30. 
Основи Світового податкового кодексу при формулюванні основних 
принципів оподаткування зовсім відхиляють пільги, різноманітні
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звільнення від податків та інші надання спеціальних переваг. На думку 
їх авторів, не в справжніх інтересах країни приймати протекціоністські 
системи оподаткування, в яких перевага надається внутрішнім 
інтересам перед інвестиціями, що надходять з-за кордону, або при яких 
для окремих секторів вітчизняної економіки створюються найкращі 
умови при допомозі тимчасового звільнення від податків або інших 
податкових субсидій31.

У тих випадках, коли економічні субсидії дійсно необхідні, то, 
на думку авторів Основ Світового податкового кодексу, використання 
для цього податкової системи менш ефективне, ніж виплата прямих 
грошових субсидій відповідним видам діяльності. Це, як вони 
стверджують, пов“язано з тим, що використання податкової системи 
передбачає певний ступінь стабільності, а пільги ведуть до збереження 
субсидій ще довго після того, як потреба в них зникає. “Крім того, - 
зазначаєтьсяв Основах Світового податкового кодексу, - використання 
податків для субсидування обтяжує та підриває ефективне виконання 
податкових законів в цілому, допускає втручання держави в особі 
податкових чиновників, які не мають необхідних засобів та кваліфікації 
для контролю за тим, чи вірно застосовуються подібні субсидії, та, що, 
можливо, важливіше - воно неефективне через відсутність гнучкості, 
яка притаманна визначенню об“єктів субсидування у термінах 
податкового законодавства”31.

Не вступаючи в детальну полеміку з прихильниками такої 
постановки питання про податкові пільги, ще раз зазначимо, що вона 
від повідає інтересам потужних економік, які вийшли на шлях відкритої 
експансії і вкрай небезпечна для напівживої вітчизняної економіки в 
період трансформування її у ринкову. Тому на даному етапі розвитку 
України без глибоко продуманої і майстерно вибудованої системи 
податкових пільг українській державі просто не обійтись.

У кожному податковому законі повинна бути також чітко 
окреслена відповідальність платників податку за невиконання 
податкових зобов'язань - повну відмову від сплати податку, часткове 
виконання цих зобов'язань (приховування певної частини об“єкту 
оподаткування чи порушення строків оплати податку). Порядок і 
механізм стягнення прострочених платежів регулюється Декретом 
Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 8-93 “Про стягнення 
не внесених у строк податків і неподаткових платежів”. В ньому чітко 
вказані органи стягнення, перераховані їх права, порядок визначення 
недоїмки і пені.

В Декреті перераховані також джерела погашення недоїмки та 
пені. Це: 1) списання у доход отримувача податку сум, які є на
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розрахунковому рахунку, або на окремих рахунках і акредитивах 
недоїмки; 2) звернення стягнення на суми, що мають бути повернуті 
недоїмщику дебіторами; 3) звернення стягнення на суми, що виділяються 
недоїмщику з бюджету (в цьому випадку порядок розпоряджень про 
таке погашення встановлюється Міністерством фінансів України); 4) 
стягнення недоїмки при відсутності коїшїв може буїи звернено на майно. 
Недоїмка за податками з юридичних осіб стягується, за загальним 
правилом, у безспірному порядку на підставі розпоряджень державних 
податкових органів за весь час ухилення, а з фізичних осіб вона може 
бути стягнута лише на підставі рішення суду або виконавчого припису 
нотаріальної контори. Строків давності для стягнення недоїмки не 
встановлено, тому вона стягується за весь час ухилення.

Як бачимо, питання відповідальності за порушення строків 
сплати податків регулюється окремим нормативним актом і визначені 
у ньому санкції застосовуються до порушників кожного окремого 
податкового закону. І все ж, на нашу думку, кожний податковий закон 
о б о в 'я зко в о  мав би м істити спеціальну статтю  про всі види 
відповідальності та санкцій, які можуть бути вжиті до платника податку 
в разі порушення ним норм закону. Це, поза сумнівом, позитивно 
позначиться на стані податкової правосвідомості та дисципліни. 
Правовий механізм цієї відповідальності може бути викладеним і в 
окремому нормативному акті, як це має місце в даний час.

Обов'язковим елементом законів про оподаткування доходів 
та  нерухомого майна громадян повинен бути, на нашу думку, 
неоподатковуваний мінімум - це розмір об“єкта оподаткування, що не 
підлягає обкладанню податком. Щ одо доходів громадян, то 
неоподатковуваний мінімум як такий ні в кого заперечень не викликає, 
діє і виникають суперечки тільки з приводу його розміру. Нині він 
становить 17 гривень, що значно нижче фізіологічної межі виживання, 
а тому його необхідно поетапно збільшувати.

Розмір неоподатковуваного мінімуму необхідно встановити і 
при оподаткуванні нерухомого майна громадян, яке планується ввести 
в Україні найближчим часом. Для цього необхідно виробити нормативи, 
які б відображали мінімальні потреби як окремої людини, так і окремої 
сім“ї в нерухомому майні. При цьому доцільно керуватись критеріями 
цивілізованого суспільства, а не міркамирадянської доби про легковий 
автомобіль або дачу чи навіть окрему квартиру для сім“ї як предмети 
розкошів. Україна - європейська держава, і тому й у цій справі слід 
орієнтуватись ца європейські стандарти, стимулювати не люмпенізацію 
суспільства, а його законне збагачення. Ставки, які будуть встановлені 
для оподаткування нерухомості громадян, також повинні відповідати 
європейським стандартам. В протилежному випадку держава штовхне
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заможніші верстви населення України, як це вже має місце з великими 
прибутками, на.своєрідний вивіз за кордон вітчизняної нерухомості - 
продажу існуючої тут і зведення за одержані за це та додаткові кошти 
нерухомості за межами України. А чиновники від державної влади, 
перш за все законодавці, після цього знову вдаватимуть із себе 
безневинних та “дивуватимуться”, чому ще й таке негативне явище 
вразило Україну. Щоб цього не сталося, необхідно пролетарський запал 
та емоції “все відібрати і поділити порівну” частіше перевіряти й 
охолоджувати розумом, державною мудрістю.

У фінансово-правовій літературі можна зустріти вказівки на 
ще деякі елементи податкового закону, але, на нашу думку, за своєю 
правовою природою вони не є такими. Наприклад, ще в середині 40-х 
років Ровінський H.H. видалив такий елемент податкового закону, як 
оклад податку. Під ним розуміється конкретна сума податку, яка 
обчислюється з об“єкту оподаткування на основі ставок, встановлених 
законом, але в самому законі про окремі види податків конкретний 
оклад податку не вказується. Він повинен бути обчислений платником 
чи фінансовим органом в залежності в ід  розміру об“єкта 
оподаткування та податкової ставки на одиницю оподаткування. 
Звідси, як бачимо, оклад — це елемент, що характеризує сам податок, 
а не елемент податкового закону33.

В якості окремого елементу податкового закону Ровінський 
Ю.А. виділяв розмір об“єкта оподаткування. Це — розмір обороту, 
прибутку чи доходу, який підлягає оподаткуванню в даний період часу. 
Він встановлюється методом розрахунків за місяць чи рік, який 
безпосередньо передує оподатковуваному.Так, робітники і службовці 
сплачують прибутковий податок із заробітної плати, отриманої за 
попередній місяць34. В подальшому ні сам Ровінський Ю.А. , ні інші 
правознавці-фінансисти цю ідею не підтримали й не розвивали. Як і в 
попередньому випадку, розмір об“єкта оподаткування є елементом, що 
характеризує власне податок, а не елементом податкового закону.

Отже, крім загальноприйнятих шести обов'язкових елементів 
кожний податковий закон повинен містиш, як було показано нами, також 
ряд інших неминучих елементів. Повний перелік їх включає в себе: 1)суб“єкг 
оподаткування, або платника податку; 2) об“єкт оподаткування; 3) 
джерело сплати податку; 4) одиницю обкладання; 5) ставку податку; 6) 
строки сплати податку; 7) джерело акумуляції податку, або порядок 
розподілу сум податку між окремими ланками бюджету; 8) пільги по 
податку, якщо вони є, або вказівку про відсутність ггільгпо даному податку; 
9) основні форми та види відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання (часткове) виконання податкових зобов“язань. Крім цього, 
закони про оподаткування доходів та нерухомого майна громадян повинні

85



містити такий обов“язковий елемент, як неоподатковуваний мінімум. 
Досвід переконує також, що у всіх податкових законах не повинно 
міститись відсилочних норм. Закон повинен бути сконструйований так, 
щоб усі його приписи мали безпосередню дію, а не відсилали до “чинного 
законодавства”. В протилежному випадку цей за формою “європейський 
стандарт” дозволяє виконавчій владі через посередництво підзаконних актів 
при їх потребі чи бажанні не просто вихолощувати, а й змінювати волю 
законодавця.

В силу об“єктивних причин і суб“єктивних факторів склалося 
так, що в процесі ринкових реформ в українському суспільстві 
податкове законодавство перетворилось в найнестабільнішу ланку 
фінансового законодавства, в якій нагромадилась величезна маса не 
тільки колізійних, але й взаємовиключних норм. Визріла об“єктивна 
необхідність їх кодифікації. Є достатньою, на нашу думку, й наукова 
база для здійснення цієї роботи. Тому слід всіляко підтримати заходи 
виконавчої влади, які спрямовані на кодифікацію податкового права. 
По-перше, податки в умовах переходу до ринкових відносин і тим 
більше після завершення цього переходу є основним джерелом доходів 
бюджету держави. По-друге, податки зачіпають корінні інтереси 
інших (недержавних) власників. Тому як до податкових законів, так 
і до податкового кодексу вимоги повинні бути підвищені.

Податковий кодекс, за нашим переконанням - це не зібрання 
чинних податкових законів. Він неминуче, щоб бутикодексом, повинен 
складатись із загальної та  особливої частин. Загальну частину 
Податкового кодексу можна створити лише після прийняття завдань, 
принципів як фінансового права в цілому, так і податкового права 
особливо. Загальна частина Податкового кодексу повинна містити в 
собі найважливіші юридичні дефініції, поняття оподаткування, які на 
цій підставі стало б можливим тлумачити однаково, а не кожна 
податкова інспекція по-своєму та застосовувати на цій основі статті 
особливої частини кодексу. Кодифікація податкових норм примушує 
як вчених та практиків - розробників проекту кодексу, так і законодавців 
глибоко вникнути у соціальний зміст норм, надзвичайно ретельно 
вивчити предмет і метод правового регулювання. Поза сумнівом, 
розробка і прийняття Податкового кодексу допоможе стабілізувати 
нормативний матеріал, узгодити норми різних податкових законів і 
підзаконних актів, привести їх до спільного знаменника.

Зважуючи на особливу значимість податкового законодавства, 
вважаємо, що серед фінансово-правових актів саме податкові повинні 
бути кодифіковані, а всі решта - тільки систематизовані, але не включені 
в інші кодекси. Викликає щонайменше подив намагання авторів проекту
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Господарського кодексу піддати регулюванню приписів його статей 
багато видів відносин, які регулюються тільки нормами фінансового 
права, оскільки відображають предмет фінансової діяльності держави. 
Так, автори проекту Господарського кодексу вважають, що в нього 
повинні включатись статті, які регламентують порядок встановлення 
податків, що стягуються з суб“єктів господарської діяльності, принципи 
їх оподаткування, вида податків, порядок сплатні здійснення контролю, 
надання пільг, ставки податків, максимальні розміри податків, які 
можуть стягуватись з господарюючих суб“єктів35. Окрім того, що це є 
грубим втручанням у сферу фінансовоправового регулювання і тому 
хибно методологічно, спроба такої постановки питання ще й суперечить 
Закону України “Про систему оподаткування”, в статті 1 якого вказано, 
що ставки податків і пільги щодо оподаткування не можуть 
встановлюватись або змінюватись іншими законодавчими актами 
України, крім законів про оподаткування36. Це ще раз підтверджує той 
факт, що розмова про предметі метод фінансово-правового регулювання 
- це не тільки спір теоретиків.
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ПРАВО ЯК ДОГМА І ПРАВО ЯК ІДЕЯ 
(гносеологічний аспект)

Існує різниця між тим, як пізнається право і як воно повинно 
пізнаватись. Ця різниця зумовлюється фундаментальною природою 
права, яка історично пов’язувалась з антиномією належного і сущого. 
Її подолання зумовлює способи, якими пізнає право і якими воно саме 
повинно пізнаватись. Пізнання права і пізнання правом - два прояви 
одного явища, сутність якого утворює право як специфічна форма 
антиномії належного і сущого. Що є належне в праві, а що - суіце? 
Однозначної відповіді на ці питання немає1, але будь-яка відповідь 
завжди визначатиме природу права, характер його пізнання і характер 
пізнання за допомогою права, тобто гносеологічну інтенціональність 
права. Як пізнає право - таким воно і є, яке право, так воно і пізнає.

Належне і суще в неокантіанстві розірвані, вони мають різні 
субстанції, а тому не можуть перетинатися2. Це два світи - один 
ідеальний, другий реальний. Ідеал для реальності недосяжний, але зате 
він ніколи й не реалізований. Ідеал пишається своєю чистотою, 
реальність - своєю повнотою. Кеяьзен повністю прийняв цю схему і 
розвинув вчення про чисте право3. Як пізнається належне, утворюючи 
саму сутність права, коїш воно не пов’язане з сущим? Як пізнається 
суще, утворююче саму реальність права, коли воно не пов’язане з 
принципом, з нормою, з належним? Історія пізнання і пізнання права 
зокрема розгортається навколо розв’язання цієї антиномії. Не може 
розум з нічого, апріорно, вивести норми і нав’язувати їх живій 
реальності, емпіристи протестують проти цього. Але й розум не бачить 
в реальній дійсності жодного прикладу нормативної природи, адже все 
конкретне, індивідуальне, ближче чи віддаленіше від ідеалу, але не ідеал. 
Як можна вивести норму з анормативного матеріалу, належне з 
неналежного, необхідне з випадкового. В той же час між ними є нібито 
якийсь магічний зв’язок: норма без реальності пуста, реальність без 
норми сліпа. Яка природа того “містка”, що поєднує їх в осмислене 
ціле. Інколи їх відношення нагадують паромний зв’язок. Стверджують, 
що належне виводиться з незадоволеності сущим, і виступає як план і 
принцип перетворення реальності. Але звідки ми можемо знати про це 
належне, коли ми ніколи його не бачили? Чому почуття невдоволення
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стає джерелом формування права і основним засобом його пізнання? 
Щ о таке невдоволеність? Ми можемо бути незадоволеними тим, про 
що вже знаємо, що воно не таке, яке повинно бути. Емпірична 
невдоволеність породжує образ - ідею належного, але й сама з’являється 
як невідповідність сущого належному. Право також є гносеологічне 
балансування між належним і сущим. І тільки в такій двоїстій формі 
воно може бути істинним правом, проте не таким, що “знає” істину, а 
таким, що шукає її, що наближається до неї, не віддаляючись при цьому 
від реальності. Точніше було б сказати: праву, щоб бути істинним, треба 
бути істиннісним. Істинність є перманентний пошук, постійне 
наближення до істини. Однак балансування права між належним і 
сущим не може ефективно виконувати функцію регулювання, оскільки 
воно є чимсь невизначеним, мінливим і тому не обов’язковим. Мінливе 
право - не регулятивне право. Регулятивність же - безпосередній ідеал 
права. І, слідуючи йому, право приймає форму свого ідеалу, стає 
нормативним, належним, обов’язковим. Право набуває форми істини, 
щоб стати регулятивним, зраджуючи при цьому істинності як реальній 
основі регулятивності. Правовий паром, наближаючись до берега 
належного, перетворюється у формально визначене, юридично 
закріплене однозначне правило, норму поведінки, обов’язкову для всіх 
і у всякому подібному випадку. Але наближаючись до берега належного, 
наш паром віддаляється від берега сущого, а тому все менший зв’язок 
його з реальністю4. Стаючи істинним, право перестає бути істиннісним. 
Ставши нормою, право не може не вважати себе істинною нормою, 
нормою-істиною, інакше кому вона потрібна і хто її забаж ає 
виконувати, знаючи, що вона завідомо хибна норма5. Норма, щоб бути 
нормою, повинна стати істинною нормою, а отримавши статус істинної, 
вона зраджує істинності, стає хибною нормою, стає хибністю, а значить 
перестає реально бути нормою. Норма є статика, а норма-істина є 
статика істини. Що може бути більш хибним ніж статика істини? Право, 
стаючи правом, перестає бути правом. Стаючи істинним, право зраджує 
істинності і перестає бути справедливим. Право може бути тільки 
істиннісним. Чи означає це, що слід відкинути нормативно-правовий 
акт як спосіб існування формально визначеного права? Нормативний 
акт є засобом розв ’язування суперечки між належним і сущим, але ніколи 
не є розв’язанням цієї суперечки. Антиномія належного і сущого не може 
бути вирішена, але вона постійно знімається в індивідуальному 
розвитку і соціальному бутті людини. Історія права є історія 
конкретних, інколи трагічних прикладів змістовного розв’язання 
антиномії належного - сущого. Процес усвідомлення змісту належного 
і опанування засобів його реалізації в сущому складають сутність
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гносеологічної історії права, а рефлексія цього процесу - історію 
гносеології права. Однак основним, фундаментальним принципом 
цього історико-гносеологічного процесу є все ж таки відповідь на 
питання, що є суще і що е належне за своєю природою, а не за змістом. В 
залежності від відповіді на це питання завжди визначались і засоби 
розв’язання самої антиномії. Адже те, що в одні часи вважалось 
належним, в інші ставало сущим, а те, що було сущим - ставало 
належним. Саме про це йдеться, коли мають на увазі відмінність 
природи належного і сущого. Можна стверджувати, що належне, ж е  б 
воно не було за своїм змістом, завжди характеризуватиметься 
однаковими, тільки йому притаманними гносеологічними рисами, 
властивостями. Належне завжди належне незалежно від того, що воно 
належуватиме. Якщо прийняти це положення, то воно буде тільки 
означати, що вчорашнє суще, ставши сьогодні належним, набуло і його 
властивостей, а належне, ставши сущим, деформоване чи оживлене 
характеристиками реальності. Але в будь-якому випадку суще, ст авши 
належним, не може ніколи стати чисто належним, належне, ставши 
сущим, - стати тільки сущим. Чисте належне - ірреальне утворення. 
Абсолютна чистота стає тотожною абсолютному ніщо. Так і чисте 
право Кельзена є, по суті, ніщо-право, саме тому його автору все життя 
доводилось захищатись від звинувачень у відірваності його права від 
реальності. Високе не значить нереальне, абсолютно чисте вже значить 
неживе, відірване і від джерел енергії.

Ідеали висоти і чистоти ж  ідеали справедливості і законності 
притаманні праву на протязі всього його розвитку, зумовлюючи 
особливості його пізнання, але саме вони визначаю ть і його 
дихотомічність, розриваючи право між релятивізмом і догматизмом. 
Крайнощ і правового релятивізму і правового догматизму, 
супроводжуючи увесь історико-правовий процес, свідчать, що в основі 
пізнання права лежать якісь дві фундаментальні гносеологічні 
структури, які визначають і його розвиток і його осмислення. Ці 
структури принципово протилежні, але й пов’язані між собою, можна 
сказати, складають діалектичну суперечність, ж а  ніколи остаточно не 
знімається, тобто має антиномічну природу. Своє теоретичне 
обгрунтування вказані гносеологічні структури отримали в історично 
сформованих пізнавально-правових парадигмах мислення і реалізації 
права, двох основних і протилежних парадигмах, які включають в себе 
все розмаїття концепцій відповідних типів, а саме - природничо- 
правової і позитивно-правової парадигми права. Гносеологічні 
настанови релативізму і догматизму, свідомо чи несвідомо прийняті в 
природничому і позитивному праві, зумовлюють усі особливості
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пізнавальних процесів у сфері права і його реалізації. Ці настанови 
протилежні, але рівною мірою вони відображають основні ідеали і 
принципи, цілісну і водночас антиномічну природу права.

Догматизм є одним із важливіших правових принципів. Без догми 
немає й права6. Право як ефективний регулятор суспільних відносин 
повинно формулювати свої принципи, вимоги, дозволи і санкції чітко, 
ясно, однозначно, тобто догматично. В цьому смислі право є догма. 
Розмитість визначень, понять і вимог розмиває й саме право. 
Однозначність породжує дисципліну, без якої право неможливе. 
Людина завжди потребує певної визначеності, ясності в розумінні 
відносин навколишнього світу, свого зв’язку з ним, у розумінні самої 
себе. Ця потреба випливає з онтологічної необхідності орієнтації 
людини у світі і виживання в ньому. Відсутність орієнтації є страх, 
дезорієнтація є смерть. Тільки зорієнтованісгь може заспокоїти людину 
і надати їй впевненості. Життя людини і є постійна втеча від страху7. А 
основним засобом подолання страху є пізнання, саме воно дає 
орієнтацію в світі, а значить надію на виживання і певний рівень 
заспокоєності. Результатами пізнавального процесу виступають істини, 
які закріплюють досягнення орієнтовної активності. В науці такими 
істинами виступають теорії, в праві - догми. Догма є правовий спосіб 
закріплення істини8. Догма є показник і орієнтир правильної поведінки, 
що найбільш гарантовано приводить до успіху. Порушення догми 
неминуче призводить до хаосу, тому догма - це не тільки бажана істина, 
але й обов’язкова істина. Догма - основа порядку. Навіть якщо вона й 
не даватиме гармонії, то у всякому випадку здатна забезпечити порядок 
і відносний спокій. Тому догма зменшує страх. Людина ховається за 
догму і догма захищає її: перед невизначеністю, непередбаченістю і 
хаосом. Догма - це благо. А руйнування догми - це завжди криза, це 
знову невизначеність і необхідність ризикового пошуку орієнтирів, в 
процесі якого помилки можуть призвести до поглиблення кризи і 
загибелі. Тому догми треба триматись до останнього, навіть якщо вже 
очевидні її вади («краще хибна догма, ніж ніяка»), і триматись до тих 
пір, доки не буде виявлена і визначена нова догма, користь якої більш 
очевидна, причому затверджена вона повинна бути відповідним чином 
за відповідною процедурою. Для позитивіста догма тільки тоді стає 
дійсною догмою права, коли вона освячена державною процедурою. 
Держава повинна передати частину своєї верховної святості (і сили) 
догмі, яку вона благословляє на життя і в якій завжди відчувається це 
державне благословіння (і силова підтримка)9.

Доіма як гарантія стабільності і ефективності права породжує 
догм атичний метод. В ньому концентрую ться всі переваги
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(гносеологічні, соціальні і власне правові) догми як такої. Вона є чіткий 
засіб пізнання правової реальності, який не вимагає особливої 
інтелектуальної напруги, а тому доступний більшості: все, що не 
відповідає догмі, не є право і не підлягає правовому регулюванню, а 
все, що відповідає, догматично систематизується за допомогою логіки 
і таким чином встановлюється порядок. Догма - це мінімум безпорядку 
і максимум визначеності. Вона забезпечує соціальну стабільність і 
правопорядок і тим самим відповідає вічним ідеалам права і навряд чи 
коли вдасться відмовитись від догми як форми існування права. Більше 
того, за своєю природою догма релевантна праву як його зовнішньому 
прояву. Зовні сутність права завжди проявляється як догма. Але 
принципова зовнішність накладає свій відбиток на пізнавальні 
особливості догматичного метод/ і на концепцію, яка кладе його в свою 
основу. Позитивізм як гносеологічний напрям опирається в пізнанні 
світу на дані органів чуття, що більшою чи меншою мірою 
відображають передусім зовнішні ознаки світу. Чуття дають орієнтацію 
в реальному світі речей і людей. Емпірична реальність, факти є дійсна 
база нашого знання. Правовий позитивізм також опирається на факти. 
Реально існує лише те, що може служити емпіричним фактом. І право є 
реальним правом тільки тоді, коли воно є фактом, а не маревом ідей. 
Таким фактом виступає догма, яка завжди має зовншні прояви, а 
значить ознаки реальності і сили. Матеріальний світ речей визнається 
нездоланною силою і тому право, щоб бути силою, повинно бути 
матеріальним і матеріалізованим, тобто догматичним. Специфіка 
позитивістського уявлення про процес пізнання, побудованого на факті 
і логіці, повністю сприймається правовим позитивізмом і визначає 
особливості його пізнання права і пізнання правом, тобто процесів 
правоутворення і правореалізації. Догматична гносеологія юридичного 
позитивізму будується на принципах чіткості фактів і ясності логіки, 
що їх систематизує. Скласти основу нової догми можуть тільки 
незаперечні факти і бездоганне обгрунтування її корисності (за 
Бентамом) для суспільства. Тільки за цієї умови непорушними 
залишаться стабільність суспільства і спокій законодавця. В будь-якому 
випадку відкидати стару догму завжди нелегко, вона, як і всяка інша 
догма, тяжко далася і принесла стільки користі суспільству, а корисність 
нової повинен ще підтвердити час. Основний ідеал позитивізму це 
надійність і спокій, а головний засіб їх досягнення - догма. Вказані 
ідеали не суперечать ідеалам права, навіть значною мірою співпадають 
з ними. Але водночас засвідчують, що основою їх генези є страх і 
невизначеність, зумовлені нестабільністю і постійною мінливістю світу 
і неясністю природи глибинних сил, які визначають його розвиток.
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Позитивізм - філософія обивателя, який боїться світу, боїться 
інтелектуальної напруги, пов’язаної з орієнтацією в ньому, але 
одночасно бажає зручно влаштуватись в цьому світі і так, щоб йому 
ніщо не заважало насолоджуватись його благами і не порушувало його 
спокій. І догма чудово стоїть на захисті цих ідеалів і реально оберігає 
їх втілення в життя. Саме тому, коли в суспільстві виникає ситуація, 
яка навіть віддалено натякає на порушення стабільності і спокою, 
завжди можна почути крики протестів позитивістськи настроєних 
громадян, гасла яких про непорушність і дотримання Конституції 
виступають незаперечним аргументом у їх промовах. Догма стоїть на 
захисті всього позитивного надбання суспільства в процесі його 
розвитку. Тому замах на догму завжди породжує у законослухняних 
громадян підозру в анархістських настановах або просто корисливості, 
зацікавленості в дезорганізації суспільства. Однак догма - це одночасно 
і догматизм. І разом із закріпленням позитивного догма завжди стоїть 
на перешкоді утвердження нового і прогресивного. Догма - це завжди 
страх  перед новим, тому консервативність є суттєвішою 
характеристикою догми. Основна гносеологічна вада догми вже в тому, 
що вона завжди виступає як істшіа і все інше, як неістинне, повинно 
підганятись під неї. В догмі зупиняється пошук істини і це вже робить її 
принципово неісгинною по відношенню до мінливого, динамічного 
світу, який знаходиться в постійному розвитку і саморозкритті. В 
такому світі істина не може бути незмінною, істина теж розкривається 
і розвивається. Тому догма в чомусь принципово суперечить світу. Вона 
є способом пізнання світу, в глибинній основі своїй протилежний світу, 
який розвивається. В дискретно-континуальній антиномії буття догма 
абсолютизує момент дискретності і протистоїть континуальності, вона 
істина-дискретність і континуальна хибність10. Сила догми 
розповсюджується на певний час і на обмежений простір. Кожна догма 
має свій просторово-часовий континуум і ним обмежує свою владу. 
Влада завжди реалізується в догмі11. Гносеологічна специфіка догми в 
значній мірі визначає природу влади. А догматичність влади визначає 
межі її' сили і безсилля. Континуальна онтологія неминуче поглинає, 
дискретність і влада тане у розвитку. Догма зупиняє розвиток і в той 
же час вона є моментом розвитку, базою розвитку. Абсолютизація 
догми є абсолютизація спокою, заперечення і протистояння розвитку. 
Тому саме догматизм - це завжди консерватизм. Однак консерватизм 
часто служив умовою суспільного розвитку і в цьому розуміїтні містив 
у собі здорові елементи. Догма як вираз консерватизму і абсолютизація 
істини є одним із найефективніших мет одів соціального пізнання. Істина 
існує як істинність, але виражається вона завжди як абсолютна істина.

94



Абсолютизація є способом пізнання істини та формою її існування. Всі 
істини, які сьогодні здаються тривіальними, виникли і формувались як 
абсолютні істини. Більше того, без абсолютизації ми ніколи не захотіли 
б звернути увагу на істину. Істина заявляє про себе як абсолютна істина 
і, тільки здивувавши нас, усвідомлюється як істина. Істина, яка нас не 
здивувала, не є для нас істиною, нами внутрішньо не приймається і 
завжди долається дійсно нашими внутрішньо прийнятими істинами. 
Абсолютна ідея Гегеля, воля Ш опенгауера, безсвідоме Фрейда, 
географічні умови М онтеск’є і чисте право Кельзена - це все 
абсолютизації, які сьогодні всіма приймаються як моменти істини. 
Абсолютизація відкидається, а момент істини залишається. Так і догма. 
Вона є абсолютивний метод пізнання світу, але саме абсолютизація 
висвічує її недоліки, які відкидаються часом, залишивши моменти 
конструктивні. Тому догму не слід оцінювати догматично. Вона є 
формою існування права, але також і ефективною формою правового 
пізнання. Без догми, яка, здавалось би, зупиняє пізнавальний процес, 
неможливе було б правове пізнання. Необхідність формулювання догми 
сама по собі є інтенсивне джерело гносеологічного розвитку права.

Догматизм є зворотною стороною релятивізму. Догма абсолютизує 
одну істину і реляїивізує всі інші. Для релятивізму відносні всі істини, 
крім нього самого і тому релятивізм сам дня себе виступає як догма. 
Релятивізм - це догматизм навиворіт. Сказане стосується і правового 
релятивізму, що постійно супроводжував увесь історико-правовий 
процес. Більше того, можна стверджувати, що принцип релятивізму 
іманентно притам анний праву і такою  ж мірою виражає 
фундаментальну сутнісну природу права, як і догматичний принцип. 
Право завжди було настільки ж догматичне, наскільки й релятивне, 
настільки релятивне, наскільки й догматичне. І не в розумінні 
рівнозначності цих аспектів права у всі часи, а в розуміішгі постійної 
константи їх співвідношення, дорівнюючої умовній одиниці. Вихід за 
межі цієї константи перетворював право в неправо, в диктат і тиранію 
або у свавілля і анархію. Досягнене розуміння соціальної ситуації 
виражалось у формулюванні певної правової догми. В цьому випадку 
ступінь релятивності визначених правовідносин зводився до мінімуму. 
Релятивність завжди зумовлювалась саме невизначеністю, неясністю 
суті певних правовідносин, коли прийняте рішення не могло 
гарантовано бути справедливим або коли ставало ясно, що існуюча 
догма вже не відповідає потребам нових соціальних умов. Влада 
застарілої догми викликає на себе тиск соціальних перетворень, які 
намагаються релятивізувати догму, пристосувати її до себе. І До функцію 
релятивізації права завжди брала на себе парадигма природного
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права, яка тлумачила його природу як остаточно невиразну в догмі, а 
у варіанті відродженого природного права - як постійно еволюціонуючу, 
прогресуючу, а тому постіно вимагаючу вдосконалення, уточнення і 
розвитку догми. Право як соціальний інститут розвивається разом з 
розвитком суспільства в цілому, і тому ніяка догма принципово не може 
відобразити і охопити цей розвиток. В цьому розумінні право 
принципово релятивне, оскільки воно соціальне. Догма є лише моментом 
в розвитку права, природне ж право є сама сутність права, його ду х, 
глибинна основа і джерело розвитку. Право є дух, право є ідея, ідея 
справедливості, ідея організації, ідея рівності, яку люди намагаються 
реалізувати через зовнішні форми (закон, нормативно-правовий акт) в 
своєму соціальному бутті. В процесі м атеріалізац ії духу ідея 
спотворюється, деформується, стає обтяженою непритаманними їй 
об’єктивними формами, тобто відбувається процес об’єктивації ідеі' з 
усіма пов’язаними з ним гносеологічними трансформаціями12. 
Реалізована ідея права - це завжди право mutatis mutandis. І тому воно 
ніколи не дає почуття повного задоволення, вказуючи на постійний 
гносеологічний залишок нереалізованої ідеї. Цей залишок у розвитку 
права відіграє досить значну роль. Він свідчить про певну пізнавальну 
нещирість юристів, які дотримуються позигавістської методології і догму 
розуміють як автентичне право. їх аргументація досить прозора: щоб 
норма стала догмою, вона повинна пройти цілу низку перевірок, етапів 
офіційного затвердження, зачепити сотні інтересів і всеодно залишитись 
“живою”. Коли це все відбулось, то ніяке інше розуміння даної норми 
не може конкурувати із затвердженою, адже саме вона витримала 
конкуренцію з усіма інш ими інтерпретаціями і узаконена як 
загальноприйнята норма, тобто догма. Всі інші розуміння норми 
виявились безсилими і тому не змогли стати правом, після чого вони 
вже стають навіть позбавленими сенсу. Всі сумніви тепер відкинуті і 
потрібно просто працювати на основі прийнятої догми. Гносеологічна 
впевненість прибічників вказаної схеми грунтується на тому, що процес 
постійного офіційного прийняття норми розглядається як такий, що 
дає гарантовано правильне рішення, до того ж єдино можливе рішення. 
Будь-яке інше рішення повинно було б пройти ті ж етапи перевірки і 
тому рано чи пізно заблоковано, оскільки прийнятим виявилось все ж 
таки дане рішення, єдине, а тому й правильне рішення. З точку зору 
юридичної техніки це було б так, якби не ігнорувалось інше принципове 
питання - а де гарантія, що сам механізм, сама машина законотворення 
працює вірно? Щоб отримати закон, треба провести законодавчу 
ініціативу по всіх необхідних етапах і стадіях, стверджує позитивіст, 
тільки при цій умові ідея закону перетворюється в самий закон. Але чи



буде в такий спосіб вироблений закон адекватно відображати початкову 
ідею закону? Щоб машина рухалась, її слід заправити пальним, 
натиснути на відповідні важелі і педалі у відповідній послідовності, але 
це не завжди приводить до руху машини або до оптимальної швидкості 
руху з мінімальними витратами пального. Очевидною причиною 
неефективної їзди або її неможливості взагалі в таких випадках, як 
правило, є технічний стан самої машини, а не якість пального. Щодо 
державної машини законотворення це означає, що закон, який 
забезпечує певний рух у суспільстві, ще не дає гарантії що рух цей 
оптимальний, адекватний до ситуації, що це взагалі рух, рух уперед, а 
не холостий хід, стагнація або відхід назад. Позитивісти ж приписують 
закону статус абсолютні' істини тільки тому, що він пройшов через усі 
механізми законотворчої машини, ігноруючи при цьому питання якості, 
стану і характеру самої машини, яка значною мірою зумовлює якість, 
стан і характер законів, котрі вона продукує. Коли ж ідеться про якість 
закону, тоді знову постає ідея природного права, яке може більшою 
чи меншою мірою бути відображене в законі. Позитивістський принцип 
“закон є закон” стверджує без’якісну або абсолютно якісну природу 
закону тільки на тій підставі, що закон є породженням державної 
машини. “А машина ж яка?” - можна перефразувати питання одного з 
відомих героїв Грибоедова. Якість і гносеологічна характеристика 
самого механізму законотворення в позитивізмі залишається поза 
критикою. І це неминуче дає простір саме природно-правовій критиці 
закону і способів його формулювання. Таким чином, не тільки 
протилежність субстанціальних характеристик ідеї права і її 
матеріалізації у формально визначеному законі зумовлює гносеологічні 
підстави для природно-правової критики останнього, але й 
гносеологічна неоднозначність самого державного механізму 
законотворення служить незаперечним аргументом в обгрунтуванні 
неправомірності повного ототожнення закону, позитивного права і 
автентичного права в концепціях природно- правового типу.

Правотворення - результат людської дальності. Саме конкретна 
людина дає життя закону. Історична школа права наполягала на 
самопородженні права національним духом. Звідси випливала 
абсолю тна самоцінність законодавства і правових установ, 
неприпустимість їх критики і зміни13. Але те право, що формулювалось 
спочатку в звичаях і традиціях як вираз народного духу, рано чи пізно 
закріплювалося у законі і виражалось у вигляді офіційної норми права. 
Ця процедура також виконувалась конкретним законодавцем і вона 
могла бути здійснена кращим чи гіршим чином. Недаремно засновники 
історичної школи Савіньї і Пухта пізніше самі припускали можливість
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не зовсім точного відображення національного духу в законодавстві14. 
Але це була найбільш консервативна школа в праві, що проголошувала 
недоторканість закону і пов’язаних з ним установ, як освячених історією 
нації. Право творить людина, як не творить, то фіксує, а вона схильна 
помилятись. Це дає підстави для критики, для обговорення, для 
уточнення, щоб виправити, вдосконалити, наблизити закон до 
оптимально можливої форми, відповідаючої ідеалу справедливості, 
іманентному змістові конкретно-історичної ситуації. Людина одночасно 
і суб’єкт і об’єкт права, оскільки право твориться людиною і спямоване 
також  на свідомість і поведінку людини. Але людина істота 
недосконала, яка до того ж усвідомлює свою недосконалість, протестує 
проти  неї в своїй діяльності, намагаю чись досягнути ідеалу, 
перевершити саму себе. Людина пов’язана з ідеалом, прагне до нього, 
але він завжди залишається недосягненим, постійно віддаляється, 
слугуючи вічною приманою для людини і джерелом її інтелектуальної і 
практичної активності. Концепція природного права саме й виходить 
з усвідомлення того, що творцем права є конкретна, жива, недосконала 
людина, але обтяжена ідеалами, принципами, уявленнями про 
справедливе, досконале, гармонійне. Завдяки ідеалам людина знає, що 
повинно бути і чому те, що є, має бути змінене. Це дає підстави для 
критики існуючого. Але людина не завжди знає як треба міняти те, що 
є, щоб досягти бажаного. Це зумовлює поступову трансформацію 
просто критики в конструктивну критику, в пошук, в обговорення, в 
тотальний гносеологічно-правовий процес, який тільки й спроможний 
забезпечувати адекватний розвиток інститутів права і його установ. 
Людина як автор права обгрунтовує критику права. Творчість - це 
завжди ризик, тим більший ризик - правотворчість. Блокування 
критики є блокування пошуку і хибна самозаспокоєність. Критика 
права не принижує людину як його автора, принципове ж неприйняття 
критики - виявляє гординю його і прихований страх перед неминучими 
змінами і складністю гносеологічно-правового процесу.

Критика позитивного права завжди пов’язана з розвитком 
особистості. Виступ проти авторитету, відхід від звичного, 
традиційного передбачає інтелектуальну і вольову сміливість, рішучість, 
а загалом - певний рівень соціальної зрілості і громадянської 
відповідальності. Усвідомлення і констатація неадекватності, 
застарілості закону, невідповідності його історичним тенденціям 
неминуче виклцкає опір сил, пов’язаних з минулими тенденціями, що 
викликали цей закон до життя, а також людей, які просто звикли до 
нього і не бажають зайвої інтелектуальної і вольової напруги, що 
супроводжують зміну характеру соціальної поведінки, до того ж не
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гарантовано виправданої в майбутньому. На такі кроки здатна лише 
особистість. У даній, гносеологічній ситуації чітко простежується 
фундаментальний зв’язок права і особистості: кінцевою метою права як 
соціального інституту є забезпечення свободи кожного та умов для 
розвитку особистості; з іншого боку, саме на особистості лежить 
відповідальність за розвиток самого права. Рефлексія позитивного 
права, аналіз відповідності його віковічним ідеалам і моральним 
цінностям, конструктивна критика його і практичні кроки на шляху 
удосконалення - все це спроможна зробити тільки особистість. Більш 
того, це і є одна з форм самореалізації особистості. Розвиток права 
неможливий без особистості, як і особистість неможлива без права. 
“Історія і догма права являють постійну зміну, виникнення, розвиток і 
зникнення різних форм боротьби особистості з навколишнім її 
середовищем”15. В кожний момент свого існування право стимулює 
гносеологічні процеси в суспільстві, але тільки в особистості вони 
знаходять свій вищий прояв і зворотну дію на право. Таким чином, 
природне право, неминуче пов’язане з критикою позитивного права, 
сприяє реалізації його кінцевої мети - розвитку особистості, яка, в свою 
чергу відповідальна і забезпечує розвиток самого права.
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Ь.М.ЧИЧЕРІН ПРО ДІАЛЕКТИКУ ПОНЯТЬ 
“СВОБОДА”, “РІВНІСТЬ”, “ДЕМОКРАТІЯ”:

В АСПЕКТІ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ

Борис Миколайович Чичерін (1828-1904) - видатнийросійський 
політичний мислитель з енциклопедичними знаннями у сфері політичної 
думки, філософії, юриспруденції, політекономії та ін.

Він відомий як один із найактивніших “західників”, який в 
боротьбі проти “слав’янофілів” жертвував навіть своєю дружбою з 
Л.М.Толстим. Виходець із старого дворянського роду він прославився 
своїми ліберально-монархічними поглядами. Безперечно, він захищав 
царську монархію  і привілеї дворян, але, будучи професором 
Московського університету, він все ж гонорово “гримнув дверима” і 
заявив, що совість і честь не дозволяють йому залишатися далі в стінах 
учбового закладу, де головною добродією вважається лише сліпе 
шанування властей1.

В творах Б.М.Чичеріна розкривається широкий діапазон 
політико-правових ідей, що викликають інтерес і в наш час. Зокрема, 
враховуючи нашу недалеку “соціалістичну дійсність”, процеси, що 
відбуваються зараз в нашому суспільстві і проаналізувавши вчення 
Б.М.Чичеріна про свободу, рівність і демократію, можемо переконатись 
в його далекоглядності і прозорливості. В юнці XIX ст. він передбачив 
те, що здійснилося в колишній соціалістичній системі.

Свобода, рівність, демократія - поняття, які супроводжують 
людське суспільство з моменту виникнення політичної системи і 
державності. В різні епохи різні автори вкладали свій зміст у ці поняття. 
Але де ж істина? Отож спробуємо відшукати її в роздумах Б.М.Чичеріна.

На самому початку слід зауважити, що Б.М.Чичерін у своїх 
теоретичних розробках в центр уваги ставить владу, державний 
порядок. “...Правильний розвиток свободи, - пише він, - забезпечується 
тільки сильним розвитком влади”2. В теоретичному творі “Про народне 
представництво” Чичерін дає чітку формулу свого ставлення до 
свободи: “на одній свободі не може триматись ніяке суспільство”, 
“свобода один із елементів суспільного життя, це елемент суттєвий, 
але не єдиний і навіть не верховний”5. І далі, критикуючи основні 
положення теорії природного права, яка дуже широко трактує поняття
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свободи, Чичерін пише: “Людина, за своєю природою, як істота вільна, 
маєправа; в цьому полягає істина названого вчення (теоріїприродного 
права - В.М.). Але визначення цих прав і встановлення їх меж залежить 
не від особистого розсуду кожного, не від незмінних вказівок 
природного закону, а єдино від суспільної влади, яка одна може 
приписувати правила, обов’язкові для всіх... Людина, за своєю 
природою, повинна мати права, але громадянин має тільки ті права, 
які надані йому законом”4.

Таким чином, людина як суб’єкт свободи, розглядається 
Чичеріним не в “природному”, а в соціальному стані, як громадянин. З 
цього випливає, що права ще не створюють вільної особи і, що тільки 
примат обов ’язків характеризує вільну і відповідальну людину5. На його 
думку “влада і свобода нероздільні саме так, як нероздільні свобода і 
моральний закон”6. Він підкреслює, що державність є вищою формою 
суспільного життя і що держава виступає як гарант громадянської 
свободи. Але найбільш  рельєфно його вчення про свободу 
вимальовується у співставлений ним понять свободи і рівності. 
Б.М.Чичерін стверджує, що свобода - це шлях до нерівності7. Рівність 
може існувати лише як формальний початок. Рівність прав (формальна) 
не може замінити рівність стану (матеріального). Він вважає головною 
і роковою помилкою заперечення формальної рівності прибічниками 
соціалістичних ідей. Б.М.Чичерін різко критикує Гракха Бабефа і його 
проект “суспільства рівних”. “Більш послідовного проведення зачатків 
рівності, - пише він, - неможливо уявити. Але в результаті виявляється, 
що для цього необхідне повне придушення свободи. Суперечливість між 
цими двома початками проявляється в повному обсязі. А саме, якщо 
рівність формальна, або рівність прав складає логічний наслідок 
однакової для всіх свободи, то рівність матеріальна є прямим 
запереченням свободи. ...Свобода полягає в тому, що кожен діє на 
власний розсуд, а не за чужою вказівкою. А це означає, що результат у 
кожного буде свій і ніякого урівнення одного з другим бути не може.., 
матеріальна рівність рівнозначна рабству; вона мислима тільки при 
повному придушенні людської свободи і всіх особистих якостей”8. На 
думку Б.М.Чичеріна, тверезий погляд на природу суспільних відносин 
переконує, що природна нерівність людей (нерівність здібностей) 
невиправима в соціальному плані і не повинна виправлятись. Тому, в 
роботі “Власність і держава” Чичерін дає підсумкову оцінку соціалізму, 
що це “найбільціе зло нашого часу”9.

Чичерін відхиляє не тільки основну, в його трактуванні, ідею 
соціалізму - вимогу матеріальної рівності, яка веде, на його думку, до 
придушення політичної і всякої іншої свободи. Він детально аналізує
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ті наслідки, які логічно випливають із вимог соціалізації народного 
господарства, а саме звертає увагу вже не стільки на політичні, скільки 
на соціально-економічні проблеми соціалізму. Система приватного 
підприємництва і створювані нею відносини, стверджує Чичерін, 
“вимагаються природою”. “Навпаки всяка штучна організація, що 
намагається встановити між виробничими силами інші відносини, ніж 
ті, які виникли б із їх вільної діяльності, неминуче тягне за собою 
придушення свободи, а разом з тим порушення економічних законів і 
зменшення виробництва, яке уражається в самому своєму корінні”10.

В зв’язку з цим, Чичерін висуває проти соціалізму цілий ряд 
цікавих аргументів:

1. Соціалізм з логічною неминучістю веде до знищення вільної 
праці, оскільки він проти індивідуального підходу в економічному 
житті.

2. Соціалізм приводить до зменшення виробництва з причин 
непродуктивності підневільної праці.

3. Держава при соціалізмі виступає як промисловий монополіст, 
що нав’язує населенню свавільні стандарти споживання; “вона не має 
потреби враховувати вимоги споживачів, оскільки у них немає вибору”.

4. При соціалізмі неминуче настане зниження життєвого рівня, 
як з причин спаду виробничої праці, так і тому, що важелі розподілу 
знаходяться в руках держави.

5. Відбудеться різкий спад винахідництва і ініціативи в 
господарсько-економічній діяльності, тому що в цьому ніхто не буде 
зацікавлений.

6. Соціалізм приведе до небаченого в історії панування 
бюрократії, коли в руки державного управління віддається навіть 
традиційна сфера приватної діяльності - промисловість і торгівля. 
“Навряд чи можна уявити собі, - пише Чичерін, - що-небудь жахливіше, 
ніж експлуатація всього матеріального багатства країни і всього 
надбання приватних осіб на користь владноможної партії. А саме до 
цього веде соціалізм”.

7. Ріст числа і значення бюрократії приведе до перекачування 
здорових і енергійних суспільних сил в її сферу, тому що іншої області 
ініціативної діяльності при соціалізмі не залишиться; таким чином, цей 
ріст паразитичних утворень на тілі суспільства обумовлений самою 
ідеєю соціалізму. “Єдиний вихід для робітника, єдина для нього 
можливість вийти із стану покори, це - вступити в розряд чиновників”, 
тому що: “Незадоволеному закрита всяка можливість протесту”.

8. В зв’язку з цим зростає моральний розклад суспільства, люди 
недоброзичливі піднімаються наверх, створюється панування гірших
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над кращими; “так як неможливо знищити природу, то насильно 
придушена особа неминуче проявляється іншим шляхом: вона 
виразиться в намаганні кожного користуватися як можна більше 
суспільними здобутками, вносячи в них як можна менше зі своєї 
сторони”.

9. Окремий наслідок - підрив і розклад сім’ї, яка позбавлена 
значення господарчо-економічного зародку суспільства, зокрема через 
неможливість накопичувати, заповідати і успадковувати майно.

Далі Чичерін робить висновок: “Зрозуміло, яка нестерпна 
тиранія повинна настати при такому суспільному устрої. Очевидно, 
мета соціалізму полягає в тому, щоб підняти гідність людини: всяка 
приватна залежність припиняється, і залишається одне служіння 
суспільству. Але в дійсності, ця переміна полягає лише в заміні вільних 
приватних відносин підкоренням урядовій регламентації і свавіллю 
бюрократії”.

І - кінцевий висновок: “Комунізм ставить собі за мету 
возвеличення людини, і обертає її в раба...”11.

Б.М.Чичерін показує соціалізм не тільки як нездійсненну 
соціально-економічну систему, але завбачає його погибель і в 
політичному плані. “Соціалізм, - пише він у книзі “Власність і держава”, 
- “найнебезпечніший ворог політичної свободи”; “поява на сцені 
соціалізму служить знаком падіння демократії”12. “Для всякого хто 
здібний ясно мислити, комунізм уявляється теоретично безглуздістю, а 
практично - неможливістю. Він належить до розряду чистих утопій”13. 
Зло соціалізму, - справедливо зауважує Б.Парамонов, - Чичернг вбачав 
в тотальному придушенні “громадянського суспільства”, в гіпертрофії 
держави. 1 в сучасних терміїгах чичеріїгську критику соціалізму можна 
кваліфікувати як критику тоталітарного суспільства, що є актуальною 
і в наші дні. Слід погодитися з Б.Парамоновим, що антисощалістячні 
положення Чичеріна здатні більше подіяти на нас, сучасників і свідків 
соціалізму, ніж вони діяли на сучасників самого Чичеріїга, тому що “все 
ним сказане про соціалізм, сприймається як передбачення, що 
здійснилось”14.

Слід віддати належне Б.М.Чичеріну за те, що ще до першої 
російськоїреволюції він глибоко проник у сутність соціалістичних ідей 
і дав їм свої, в більшості своїй, справедливі ошнки. Можемо дивуватись 
тільки тому, чому таке точне бачення майбутнього не відвернуло це 
майбутнє, чому чичеріїгський здоровий глузд нікого не привабив і 
залишився непоміченим.

1 Критикуючи соціалізм, Б.М.Чичерін не міг не торкнутись 
питань демократії. Демократія, в його розумінні, це дорога до
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соціалізму. Чичерін вважає закономірним переростання політичної 
демократії в соціал-демократію” - в силу того, що політичною владою, 
на його думку, володіє “бідна і неосвічена більш ість” , яка 
вдохновляється ідеалами матеріальної рівності. Він виходить з того, 
що більшість в будь-якому сіспільстві в будь-яку епоху неминуче 
залишається “бідною і неосвіченою”. Неодноразово він наголошує на 
“покликанні” більшості населення до фізичної праці. В цьому він не 
новатор. Ще починаючи від древніх захисники панівного класу 
висували цей факт. Але фактично Чичерін правий, стверджуючи, що 
темна маса легко стає об’єктом демагогії і віддана на її волю демократія 
може переродитися в деспотію. Про це свідчать історичні факти, 
починаючи з древньогрецьких “тиранів”, які спочатку були вождями 
народу, так званими “демагогами”, до сучасних диктатур. Чичерін 
підкреслює, що відомі йому демократії падали, не витримуючи тягару 
народної влади. “В основі будь-якої демократії лежить володарювання 
бідних над багатими”15.

Б.М.Чичерін помилявся, тому що подібну тенденцію демократії 
виставляв, як її закон. Крім того, він не враховував, що демократичне 
суспільство може міняти основи своєї будови.

Так, наприклад, сьогоднішні розвинуті демократії створили 
суспільство “середніх класів”. Більшість їх населення-це не темна маса, 
що зайнята некваліфікованою працею і не цінить благ свободи. І 
зрештою, Чичерін не мислив ситуації, що може настати час, коли бідних 
взагалі може не бути16.

В трьохтомній праці “Курс державної науки”, Чичерін знову 
повертається до питання про демократію і робить спробу співставити 
її негативні і позитивні сторони.

Негативні:

1) змішування зачатків громадянського і політичного порядку 
(відома тяга політичної свободи до встановлення матеріальної рівності);

2) падіння питомої ваги культури в політичному житті;
3) бегчежне володарювання партійності;
4) усунення освіченої частини суспільства від участі в 

політичному житті;
5) перевалювання державних тягот на вищі класи;
6) процвітаючий в демократіях “деспотизм маси”;
7) хиткість всіх суспільних відносин, відсутність стійкої 

політики;
8) слабкість урядової влади, яка являє собою “гру партій”.
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Позитивні:
1) вона створює вищу “охорону прав і інтересів кожного”;
2) обумовлює повний простір енергії і здібностям людей;
3) підносить особисту гідність людини;
4) забезпечує всезагальну політичну освіту;
5) слугує загальним, а не корпоративним інтересам;
6) знищує розрив між урядом і суспільством;
7) являє собою вінець громадянського розвитку людства; 

свобода і рівність у громадянських відносинах переносяться і в 
політичну сферу17.

Назвавши такі суттєві ознаки демократії, Б.М. Чичерін не надає 
переваг ні її недолікам, ні перевагам. А справа мабуть в тому, що він не 
вірив у здійснення коли-небудь ідеалів демократії і аналізував тільки 
відомі йому теоретичні розробки, не маючи, в свій час, прикладів 
втілених в реалії життя. Не заперечуючи демократію в цілому, він 
надавав великого значення вихованню громадянського суспільства і 
вважав, що демократію можна і потрібно виховувати.

Особистим ідеалом Б.М.Чичеріна була конституційна монархія. 
Ідеалізуючи її він писав: “Всі суттєві елементи держави: монархія, 
аристократія і демократія поєднуються в загальному устрої для 
поєднаної діяльності, в ім’я загальної мети. Кожен, - продовжує він, - 
приносить свою долю сил і охороняє ті зачатки, які йому найбільш 
властиві. Державна влада, єдина і верховна, втілюється в монарсі, який 
стоїть на вершині споруди; свобода знаходить собі орган і гарантію в 
народному представництві; вища політична здібність отримує 
самостійну вагу в окремих аристократичних зборах, і над усім царствує 
закон, визначаючи взаємні відношення властей”18.

Як бачимо, це також ілюзія, як і та про яку він сказав як про 
нездійсненну утопію, маючи на увазі комуністичні ідеї. Одним із 
головних аргументів на користь конституційної монархії Чичерін 
вважає той факт, що вона найбільш розповсюджена в сучасному йому 
світі і апробована історією.

Б.М.Чичерін був аристократом за походженням і його більш 
цікавила доля російського дворянства, аніж селян, і взагалі простого 
люду. Але віддаючи дань умовам і часу, в яких він жив, і оцінюючи 
його творчу спадщину, слід відзначити його велич як вченого, а також 
цінність його думок і для наших сучасників.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ: 

в контексті філософсько-іфавової кощепції Гегеля

Вже понад півтора сторіччя не стихають суперечки з приводу 
феномена Гегеля. Геній чи містифікатор? Мислитель, який здійснив 
справжній внесок у прогрес цивілізації, чи безграмотний шарлатан, який 
досяг вершин зухвалості в нашкрябуванні й поданні надзвичайно 
містифікованої дурниці (А.Шопенгауер), платний агент пруського уряду 
(К.Поппер)? Особливо гостро сприймаються й ощнюються ті погляди 
й теоретичні концепції Гегеля, які стосуються соціальної дійсності, її 
сутності, форм прояву, спрямованості їх становлення і розвитку, а також 
її історичної цінності. Багатомірність впливу соціального дискурсу 
Гегеля на наступне духовне, інтелектуальне й політичне життя сучасної 
цивілізації не може бути пояснене і зрозуміле без аналізу методології 
мислителя та форм її соціального виявлення. Водночас заслуговують 
на увагу також і самі форми соціальної інтерпретації гегелевої 
спадщ ини, різноманітні способи її тлумачення й оцінки. Адже 
оцінюється вже не лише гегелівський текст сам по собі у всій його 
безпосередності, але й “вплив” його тексту на “розміщених у часі” 
дослідників, які: 1) свідомо чи неусвідомлено включали в поле своєї 
інтерпретації чи приймали в систему власних переконань гегелівські 
контексти; 2) свідомо намагалися заперечити, зруйнувати методологічні 
підходи або формули умоглядних спекуляцій, виходячи з принципово 
інших наукових і методологічних орієнтацій. Тож сьогодні Гегель 
здебільшого сприймається не тільки в “первозданній чистоті” своїх 
текстів, але і в тому резонансі, який викликала, викликає і, мабуть, ще 
довго викликатиме його теоретична спадщина. Слід зазначити, що сам 
цей резонанс став самостійним предметом наукового дослідження. В 
міру того, яких форм набуває в головах інтерпретаторів гегелівська 
думка (в своєму прийнятті, невизнанні чи пориванні до об’єктивного 
“натурального” аналізу, визнання якоїсь “презумпції невинності” 
Гегеля), ми можемо судити і про особливу історичну значущість, 
дійсність і здій9нюваність Гегеля як мислителя. Аж надто, коли брати 
до уваги, що саме історико-політичне, соціально-філософське, 
філософсько-правове і соціально-культурне резонування є особливою 
гегелівською, а тому справді історичною долею, що блукає й понині в
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дискретних просторах різноманітних методологічних систем і 
орієнтацій, філософських витлумачень., розірваних часом системах 
соціального виміру.

Система оцінок гегелівської спадщини і система соціальних 
стилів європейського буття Х1Х-ХХ століть (в їх історичній 
ретроспективі і перспективі) знаходяться в специфічній формі взаємодії. 
До того ж Гегель постає як своєрідний феномен, завдяки якому, 
використовуючи теоретико-культурні і соціально-духовні цілі і засоби, 
можна досягнути онтологічної, гносеологічної і аксиологічної орієнтації 
в континуумі відповідної епохи. Іншими словами, скажи мені, хто є для 
тебе Гегель, і я скажу, хто ти. Тобто феномен Гегеля є своєрідним 
засобом розпізнавання змісту і спрямованості соціально-духовного 
буття будь-якої соціальної спільності, ступеня свідомого чи несвідомого 
вкорінення і руху в ній, можливості виходу з неї індивіда. Загальна доля 
соціальної гегеліади, таким чином, на нас (мене, їх) виявляє вплив 1) 
несвідомо, 2) свідомо, тобто через нас самих, зацікавлених у такому 
впливі, 3) не защкавлених у впливі, але таких “опонентів”, які активно 
“працюють” з цим впливом і протидіють йому.

Наша методологічна відкритість Гегелю зумовлена такими 
принциповими обставинами:

1. Встановлення взаємозв’язку між сучасною нам дійсністю, що 
нами інтерпретується, і тією дійсністю, інтерпретація якої і породила у 
Гегеля відповідну “дискурсивну реаціїо”.

2. Припущення відносної тотожності сучасної Гегелю дійсності 
і нашої, що охоплюється моїм (їх) дискурсом, в результаті чого 
конструюється особливий “квазі-простір” минулого-сучасного, 
стосовно якого гегелівський “застиглий” дискурс може бути 
“оживлений” імпульсами сучасного нам буття.

3. Це “оживлення” пов’язується з намаганням поєднати наш 
дискурс і дискурс Гегеля з метою знайти себе як співмислителя і 
співопонента Гегеля з урахуванням того, що деякі ціїші і значущі для 
нас теми, можливо, навіть потребуватимуть примусового використання 
гегелівської думки в потрібному для нас напрямку і контексті. Досвід 
подібного підходу (співмислення, а не просто інтерпретація) вже 
представлений у сучасній інтелектуальній традиції1. Перефразуючи 
слова А.В.Михайлова, прочитати Гегеля сьогодні для нас “означає 
“розпізнати” ту герменевтично виправдану лшіїо читання, сприйняття 
і витлумачення”, яка можливо виявиться однією з провідних і значущих 
у стилістиці і сутності нашої інтерпретаційної культури.

4. Названа вище форма “співмислення і співаналізу” породжує 
для нас більш суб’єктивний аналіз подібних спроб, розпочатих іїшшми 
дослідниками гегелівської соціофілософської і філософсько-правової
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спадщини. Цей аналіз пов’язаний з розумінням того, що критичне 
сприйняття гегелівської спадщини названими дослідниками грунтується 
на:

а) тому, що в системі “основний (первісний) інтерпретатор” - 
(Я - Гегель) виникає модель “самого Гегеля”, присутнього у вашій 
рефлексії як деяке самовизначення, в результаті чого з ’являється 
теоретична “ілюзія” того, що ви бачите світ через призму гегелівського 
сприйняття, мислення, оцінок;

б) ось тому, коли ви стикаєтесь з оцінкою Гегеля (ким-небудь 
третім) - “вторинне опонування”, то у Вас мимоволі (з плюсом чи 
мінусом на прочитане) реагує сам Гегель (хоч у вигляді вашої власної 
моделі). Перебіг і результат такої герменевтичної інтерпретації може 
здійснюватися так:

6.1) Ви спільно з Гегелем погоджуєтесь чи не погоджуєтеся з 
означеною оцінкою;

6.2) Ви згідні з оцінкою, але “Гегель” не погоджується з нею (з 
урахуванням самої можливості оцінити щось Гегелем, тобто йдеться 
про коректність завдання і знання гегелівських контекстів);

6.3) Ви не згідні з оцінкою, але Гегель згоден і навіть “здійснює” 
спробу домогтися цієї згоди від Вас. Дані контексти і дозволяють 
пояснити всю складність інтерпретації' Гегеля в теоретичному пр осторі, 
значущому для потенційних читачів цієї інтерпретації, а також 
складність самого полемізування з іншими авторами, тим паче, що їхні 
методологічні орієнтації можуть також включати в себе моделі 
“гегелівського самозвеличення” (свідомо чи несвідомо). Маємо цікавий 
ефект. Полемічні списи схрещують не лише самі опоненти, а й присутні 
всередині їх рефлексії (а може і почуття) Гегеля. Тобто уже полемізують 
і опонують одна одній готелеві рефлексії. Використання герменевтичної 
моделі “Я - Гегель”, для моделювання “зворотньої” гегелівської реакції” 
(на випадок, коли інтерпретатор відіграє роль “адвоката”) у вигляді 
розуміння неузгодженості, заперечення, побудови “можливого” 
гегелівського дискурсу як форми відповіді опоненту і т.п. реально може 
призвести до теоретично значущ их результатів, які дістати, 
перебуваючи лише в логічному просторі “чистого цитування”, навряд 
чи вдасться. При цьому на перший план з позицій методології виступає 
саме припущення подібної моделі в розумінні межі її використання, 
оскільки, як зазначав Грехем, “...людина не може досягнути своєї 
виключної мети - спроби розуміння, не розплачуючись деякими 
припущеннями. Головне тут - обережний вибір своїх допущень і 
готовність до розгляду інших можливостей”2. Тому єдиної і тільки однієї 
теорії інтерпретації бути не може.

Таким чином, наша іїітерпретація побудована на використ анні
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таких методологічних підходів:
1. Через аналіз гегелівських текстів “всередині” своєї рефлексії 

автор моделює рефлексії Гегеля в контексті проблеми, що розглядається 
(Я - Гегель). Це дозволяє: а) моделювати і структурувати онто-гносео- 
логічну структуру гегелівського дискурсу, об’єктом якого є і дихотомія 
“суспільство-держава”; використання всіх гегелівських контекстів для 
конструювання діалектики взаємодії і взаємозв’язку громадянського 
суспільства і держави; б) дати оцінку і окреслити параметри значущості 
цієї діалектики для Гегеля і для нас.

2. Теоретичне конструювання власного контексту стосовно 
проблеми “громадянське суспільство - держава”. Зазначений контекст 
пов’язаний з особливим “особистішим“ забарвленням позиції автора 
в процесі “резонування” гегелівської спадщини в інтерпретаційній 
культурі Х1Х-ХХ століть.

Дана обставина в свою чергу пов’язана із впливом проблеми 
взаєм озв’язку громадянського суспільства і держави як якоїсь 
парадигми для розуміння і розв’язання соціально-політичних проблем 
сучасності. І Гегель уже безвідносно до історії свого інтелектуального 
впливу, сам по собі (в своєму власному текстуальному континуумі) 
допомагає розв’язувати завдання, які стоять перед нами, розширюючи 
горизонти нашого сучасного розуміння діалектики громадянського 
суспільства і держави.

Зазначений аналіз вводить також  нашу думку в 
загальнодискусійний резонанс як можливу форму ідентифікації свого 
власного місця в системі соціо-культурнихцінностей, а також як певний 
теоретичний сектор у динаміці політико-правового становлення 
українського соціума.

Ставлення до проблеми “громадянське суспільство - держава” 
в нашій реальній історичній перспективі може сформуватися під 
впливом закономірностей соціальної дійсності, формою якої 
виступають суспільство і держава. Ідентифікація цих феноменів з їх 
логічним, деонтологічним статусом (останні два можуть сприйматися 
в етичній ретроспективі і перспективі) і є формою як свідомої, так і 
позасвідомої діяльності (з урахуванням їх взаємодії) сучасного нам 
соціума. Відношення в системі цього соціума можна розглядати в 
декількох площинах, де фактор діалектики “громадянське суспільство 
- держава” є визначальним:

1. При концептуальному аналізі конкретного буття "держави” 
в контексті соціальної основи-суспільства.

2. При аналізі специфіки самого суспільства, потенції якого 
проявляються в бутті держави (сутність і структура економічних 
відносин, культурні чинники, мотиви ірраціонального в поведінці
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суб’єктів, характеристика і значення ментального плану в структурі 
етносоціальних цінностей і пріоритетів, релігійне і політико-правове в 
системі реальних (матеріальних і духовних) взаємозалежностей та 
можливостей) та ін.

3. При набудові реально-необхідних і можливих моделей 
співбуття громадянського суспільства і держави (при вирішенні питань 
правового конституювання соціального простору, де громадянське 
суспільство і держава виконують роль “точок відліку” в системі 
координат, де простежується динаміка буття права в його відповідній 
спрямованості і в умоглядній визначальності його кількісних і якісних 
параметрів).

4. При аналізі практичної, реальної взаємодії іромадянського 
суспільства і держави як автономних і відносно незалежних феноменів 
соціального буття. І, як наслідок цього процесу, - пошук їх 
оптимального співіснування в соціонормативному континуумі самого 
соціума як цілого (людство як особливий соціотип). Розгляд 
доцентрових і відцентрових тенденцій у підсумковому синергетичному 
бутті людства як соціотипу. Пошук критеріїв гармонійності (міри 
ступеня ідеальності) взаємодії громадянського суспільства і держави.

5. При введенні методологічного критерію соціоправового і 
філософського правового пізнання діалектики громадянського 
суспільства і держави, результатом якого визначається стратегія цієї 
діалектики, тобто держава і громадянське суспільство розглядаються: 
або в стані паралельності їх існування, або в стані, де можливе вияв лення 
їх взаємного перетинання (у випадку, якщо можливе порушення закону 
паралельності), або в стані їх взаємної схоплейості одного в одного.

Вказані стратегії дозволяють визначити підхід до права як 
соціального простору, в якому єдино можлива взаємодія 
громадянського суспільства і держави. Сучасне праворозуміння в цьому 
контексті виступає як умоглядний феномен “можливого-дійсного”, що 
породжує оцінювання як деяку необхідність, що виникає в результаті 
деонтологічної взаємодії онтологічних і гносеологічних потенцій 
(факторів) громадянського суспільства і держави.

1. Див. аналіз А.М .М іхайлова в передмові до публікації 
М.Хайдегера “Слова Ницше “Богмертв” // Вопросы философии. - 1990. 
№ 7.

2. Грехём Л. Естествознание, философия и наука о человеческом 
поведении в Советском Союзе. - Москва: ИПЛ, 1991. - С. 421.
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Я.С.Курко, доцент,
Чернівецький державний 
університет ім.Ю.Федьковича

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА

Суспільне життя людей завжди приваблювало до себе увагу 
вчених. Вивченням організації різних суспільних систем займались і 
мислителі Сходу, і філософи древньої Греції, і юристи Римської імперії, 
і більшість вчених в наступному, які з різних позицій висвітлювали 
суспільство і такі його інститути, як державу і право.

Зміни, що стались у житті українського суспільства після 1991 
р., гостро поставили проблему оптимального поєднання, традиційніх 
уявлень пр о державу і право із новітніми підходами до вивчення держави 
і права, сконструйованими не на основі класового підходу. Все більш 
прийнятною в юридичній науці стає точка зору, що держава і право, 
виступаючи складними феноменами соціальної дійсності, можуть бути, 
поряд з юридичною наукою, об’єктами дослідження цілого ряду інших 
наук - філософи, політології, антропології та інших.

В зв ’язку з цим відбувається свого роду “реабілітація” 
соціологічного напрямку у вивченні права та держави. Критика на 
адресу “соціологів” та “реалістів” - виразників ідей “вільного права”1 
поступово змінюється визнанням необхідності розглядати право, 
правові відносини не самі по собі, а як частину цілого, всього 
суспільного життя як у юридичній2, так і в соціологічній літературі3. 
Котюк В.О. вважає, що “соціологія дає теорії загальний метод пізнання 
держави і права, а теорія держави і права дає конкретний матеріал для 
широких філософських і соціологічних узагальнень...”4.

Сьогодні вже чітко окреслюються основні шляхи примноження 
наукових знань у соціології права. В процесі вивчення навчального 
курсу “Теорії держави і права” студентами юридичних факультетів у 
більшості новітніх підручників обов’язковою складовою є визначення, 
що являє собою “соціологія права”, робляться спроби показати як вона 
співвідноситься з теорією права, яке місце займає у системі юридичних 
наук5.

В ряді праць заново “відкривають” незаслужено забуті імена 
видатних юристів, що внесли значний вклад у становлення і розвиток 
соціології права, знайомлять читачів з їх науковими ідеями. Так, автори 
навчального посібника “Теорія держави і права” (за редакцією
В.В.Копєйчикова): чи не вперше доносять до читачів ідеї Богдана 
Кістяківського (1868-1920), автора книги “Социальные науки и право.
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Очерки по методологии социальных наук и общей теории права” 
(191 б)6, що не втратили своєї актуальності і в наш час. Значно доповнює 
наші уявлення про погляди Б.Кістяківського та його “поняття права 
через соціологію” монографія Л.Депенчук7.

Представляють значний інтерес для широкого наукового загалу 
праці В.П.Марчука, який вперше на Україні відкрив ім’я Є.Ерліха - 
основоположника соціології права8. Окремо, як надзвичайно позитивне 
явище - соціологізацію теорії права, слід відзначити можливість 
ознайомлення наукової громадськості з працями відомих європейських 
соціологів права9.

В той же час, не дивлячись на значні позитивні зрушення у 
висвітленні і утвердженні соціології права, в останні роки цілий ряд 
питань методичного та методологічного характеру є невизначеними 
або трактуються, на нашу думку, поверхово, а деколи без достатньої 
аргументації.

1. Для повноти розкриття питання про предмет соціології права 
варто визначити співвідношення теорії права, філософії права і 
соціології права. Чи належать такі поняття як соціологія права 
(Є.Ерліх)10, юридична соціологія (Ж.Карбон’є)11, правова соціологія 
(С.Алєксєєв)12 до одного й того ж предмету дослідження і відмінність 
між ними полягає у різному термінологічному тлумаченні, чи вони 
відображають більш складні структурні та функціональні відмінності.

2. Не заперечуючи вкладу багатьох видатних юристів і 
соціологів у розвиток соціологічного напрямку управі, варто остаточно 
визначитись, а хто ж є основоположником соціології права?

Вперше термін “юридична соціологія* запровадив фундатор 
французької юридичної школи Е.Дюркгейм13. Розвинув і доповнив 
основні питання юридичної соціології Ж.Карбон’є14.

Що ж стосується поняття “соціологія права”, введення його в 
науковий обіг, вироблення його основних вихідних положень, то тут, 
на думку більшості вчених, основоположником є Євген Ерліх (1862- 
1922) - австрійський вчений-юрист, що з 1900 по 1918 рр. жив і працював 
у Чернівцях, в університеті Франца-Йосипа15.

Світове визнання основоположник нового напрямку в науці 
Є.Ерліх отримав після видання у 1913 р. книги “Основи соціології 
права”, яка перевидавалась німецькою мовою ще тричі: у 1929, 1967, 
1989 рр. Основну ідею книги, а з нею і цілого напрямку у науці Є.Ерліх 
розкрив у передмові: “Часто стверджують, - писав Є.Ерліх, - що зміст 
справжньої книги повинен поміститися в межах одного єдиного речення. 
Пб відношенню до даного твору воно б звучало: головний напрямок у 
розвитку вчення про право повинен бути орієнтований, як і у всі часи,
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не на законодавство, не на юриспруденцію чи судочинство, а на 
вдосконалення самого суспільства. Мабуть, в цьому реченні і міститься 
основний зміст кожного положення “Основ соціології права”16.

Тому важко погодитись із твердженням таких відомих вчених 
як В.Н.Кудрявцев і В.П.Казимирчук, що сам термін “соціологія права”, 
для позначення самостійного наукового напрямку, був введений у 
науковий обіг порівняно недавно, в 1962 р., а тим більше із критикою 
Є.Ерліха, як такого, що розглядав усі суспільні явища як правові17.

Очевидно мав рацію швейцарський вчений М.Ребіндер, який у 
передмові до четвертого видання основної роботи Ерліха “Основи 
соціології п р ав а” , пояснюючи необхідність доповнення його 
посиланнями на джерела, які використовував Є.Ерліх, писав, що він 
“звертався до спеціалістів свого часу і тому, орієнтуючись на високу 
освіченість і літературні знання читачів, не надавав особливої уваги 
посиланням до джерел, що в той же час було нормою і для інших авторів. 
Наступні покоління вже не володіли тими знаннями, гак що 
представлення наукового апарату розглядається нами як об’єктивна 
необхідність”18.

Викладене вище має безумовне значення перш за все для 
теоретиків права, соціологів права на усьому пострадянському просторі, 
так як до сьогодні жодної роботи Є.Ерліха поки що не перекладено ні 
на українську, ні на російську мови, відсутні вони і в бібліотеках на 
мові оригіналу. Тому переклад і видання праць Є.Ерліха, а такожробіт, 
присвячених вивченню його творчості М.Ребіндер ом, є нагальною 
необхідністю з точки зору розширення теоретичної фундаментальної 
бази теорії та соціології права, повноцінного включення у науковий 
обіг уже відомих світовій науці емпіричних та теоретичних знань і 
недопущення необ’єктивної критики видатного вченого, навіть без 
знайомства з його працями23*.

Сьогодні уже рідко хто стверджує, “що соціологія права... 
змикається з загальною теорією права і складає її' органічну частину”19. 
Все більше утверджується точка зору, що “соціологія права може бути 
допоміжною дисципліною, яка надає теорії важливий емпіричний 
матеріал, зберігаючи при цьому і свою теоретичну базу, методологію, 
методику, наукові прийоми і способи вивчення суспільних станів 
свідомості”20, чи навіть особливою учбовою юридичною дисципліною, 
яка в сучасних умовах набуває важливого суспільного звучання, що 
пов’язане як з вирішенням теоретичних, наукових чи навчальних питань 
гак із значною соціальною вагою проблем сьогодення.

Чимало вироблених соціологією права знань, ідей далеко не 
завжди стали надбашіям не тільки масової свідомості, але й професійної
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свідомості соціальних вчених, політиків, державних діячів. А ж  показує 
досвід, вони могли б виявитися надзвичайно корисними і сьогодні, 
особливо в українському суспільстві, яке знаходиться у перехідному 
стані і переживає стрімкі соціальні зміни та радикальне оновлення 
соціальних інститутів.
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АВСТРІЙСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ НА БУКОВИНІ
(1774-1918).

В історії австрійської адміністрації на Буковині чітко 
виділяються 3 періоди, які визначаються відповідним правовим 
статусом.

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

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

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 австійської монархії.

Перший голова військової адміністрації на Буковині генерал- 
майор Сплені, який безпосередньо здійснював і окупацію краю, початок 
своєї адміністративної діяльності датує 1 вересня 1774 р. Формальне ж 
призначення на цю посаду він отримав 24 жовтня 1774 р. і посідав її до 
6 квітня 1778 р.

Першочерговим завданням Сплені було визначення і зміцнення 
кордону, що і було в основному зроблено в жовтні 1774р. А з 16 по 19 
листопада відбулось виставлення прикордонних стовпів з австрійським 
орлом. Однак первісна лінія кордонів була визнана надто наближеною 
до Чернівців, Серету і Сучави, до прямої вулиці з в “язку між 
Семигородом і Галичиною. Тому з дозволу Галицького командування 
відбулось відповідне переміщення військ.

Тим часом з 1 лютого 1775 р, розпочались австро-турецькі 
переговори щодо передачі Буковини, які завершились 7 травня 1775 р. 
укладення в Царгороді окремоїконвенції. Нарада визнала приєднання 
до Австрії краю Між Дніпром, Покуттям, Угорщиною і Семигородом.

12 травня 1776 р. у Константинополі було підписано 
попередню угоду, а 2 липня 1776 р. в селі Баламугівка укладено австро-
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турецьку конвенцію про демаркацію кордону2.12жовтня 1777р.генерал 
Сплені приймав у Чернівцях присягу буковинців на вірність Австрії3.

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

В основі планів перевлаштування Буковини спочатку була 
ідея перетворення краю у військово-прикордонну зону з проведенням 
там строкового навчання селян і формування вздовж турецького 
кордону прикордонної міліції з місцевого населення4. Однак до 
практичного втілення цієї ідеї не дійшло, хоча спроби робились. Перша 
з них відбулась у 1779 р., а вже в наступному році Йосифу II пришцлось 
взяти до уваги зростаючу еміграцію і оголосити звільнення від 
рекрутства на 50 років. Остаточно Йосиф II відмовився від цього плану 
лише у 1786 р.5

Адміністративне реформування на Буковині відбувалось 
досить повільно, особливо в нижчих ланках управліннях. Деякий час 
зберігався старий адміністративний устрій, використовувались старі 
чиновники.

Зміни почалися з того, що у Чернівцях та Сучаві були утворені 
директоріати, очолювані військовими (директорами). У 1783 р. 
Директоріати були створені у Сереті і Вижниці. Чітко визначилась 
структура дистриктів. На початку 1783 р. у Чернівецькому та 
Сучавському дистриктах було по 7 околів, які об“єднували відповідно 
110 і 133 населені пункти6.

З 1 квітня 1778 р. по 1 листопада 1786 р. крайову військову 
адміністрацію очолив генерал-майор Енценберг. Його найближчим 
помічником став військово-польовий комісар Лоппіч. 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 
Войцекович. Касу канцелярії вели касир-лейтенант Капеді та рахівник 
Бегерман. Юридичну справу очолював штабс-аудитор Орландцгі, якому 
підпорядковувалось кілька чиновників канцелярії та 2 дистрикт- 
аудитори (один - у Чернівцях, а другий - у Сучаві).

Директором Чернівецького дистрикту був обер-лейтенант 
Адлер, а справником Сучавського дистрикту - Кірсте. Загалом на 
утримання крайової канцелярії та 2 -х дистриктних директоріатів 
передбачалися витрати 15274, 40 флоринів нарік7.

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.
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Управління Чернівцями було доручене міській управі на чолі з виборним 
головою. Перші вибори до неї відбулися 7 травня 1786 р. До складу 
управи були обрані В. Паладій (голова), Г. Димитрович, Т. Попович, 
Й. Гемпель та Н. Фолькер (радники).

В середині 1786р. Йосиф II прийняв рішення про зміну статусу 
Буковини і за провадження в ній цивільного управління. Вона була 
приєднана до Галичини як 19-й округ. Період політико- 
адміністративного входження Буковини до складу Галичини розпочався 
з 1 листопада 1786 р.; тривав до 4 квітня 1849 р.

Цісарський патент від 14 березня 1787 р. визначив правовий 
статус буковинської знаті, урівняв її дворянські права і титули з 
польськими та галицькими аристократами. Ось як говориться про це 
в самому патенті: “Щоби швидше досягнути цілей, поставлених в ході 
об'єднання Буковини і Галичини, ми визнали за доцільне, аби бояри і 
мазили Буковини були поставлені в таке ж становище, як і галичани”
8. Баронські титули отримали Василько, Старча, Петріно; рицарський 
титул - Григорча, Фльондор та  інші. Клопотання Дм. Гіки про 

/ присвоєння йому графського титула було відхилене. Згаданий патент 
І надав буковинським боярам і православному єпископу право участі в 
і галицькому становому сеймі. Цей дорадчий орган був створений у 1775 
І р. і проіснував до 27 вересня 1845 р. (з перервою у 1806-1817 рр.). 

Повноваження сейму були дуже незначними, тож малочисельне 
буковинське представництво в ньому фактично не впливало на справи 
краю.

Цісарський акт від 6 серпня 1786 р. викликав далеко не 
однозначні оцінки як у сучасників, так і в пізніші часи. Відразу ж після 
смерті Йосифа II буковинська знать звернулась до Леопольда П із 
проханням відокремити Буковину від Галичини. В меморандумі, 
доставленому до Відня боярином В. Бальшем, це прохання 
мотивовулось тим, що мовні, релігійні та інші відмінності, які існували 
між Буковиною і Галичиною, затрудню вали адміністративне 
управління ними. По суті, до нового цісаря зверталися з тими ж 
питаннями, що й до Йосифа I I 10 років раніше5.

Леопольд II виконав побажання буковинського боярства 
тільки частково. В листі до канцлера від 7 липня 1790 р. він зазначив, 
що об'єднання Галичини і Буковини, здійснене у 1786 р. з метою 
спрощення управління, не може тривати далі, оскільки, як показав досвід, 
через суттєві відмінності “неможливо чекати істинного гармонійного 
злиття цих земель”. “...Буковина, - говориться далі в листі, - тільки в тій 
міфі відділяється від Галичини, що вона перестає бути частиною 
останньої, дворянство Буковини не розглядається як стан Галичини, не
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призначається надто дорога адміністрація для цієї маленької смужки 
.землі”10.

На основі цього листа канцлер Коловрат підготував “патент 
про Буковинську провінцію”, який був підписаний цісарем 29 вересня 
1790 р. і мав набрати чинності з 1 листопада 1790 р. Патент передбачав 
такий зв'язок Буковини з Галичиною, який забезпечував ії безпеку (2).

Але Буковина залишилася в складі Галичини. Франціск І 
спочатку відклав здійснення леопольдівського патенту на невизначений 
строк, а патентом від ЗО квітня 1817р. похоронив його, проголосивши, 
що Буковина залишається у віданні Галичини.

У 1809р. Буковина стала об“єктом дипломатичних торгів між 
Австрією, Росією і Францією. За угодою з Францією, яку Австрія 
підписала 14 жовтня 1809 р., вона зобов'язалась віддати Росії частину 
Галичини з населенням 400 тис. чоловік. У зв“язку з цим Олександр І 
висловився так: “Я бажав би за краще, щоб приєднані були до моєї 
імперії округа Чернівецька, яка... являє собою Буковину, і округа 
Заліщицька, або, якщо в цих двох округах жителів виявиться значно 
більше 400 тис. чоловік, то одна лише округа Чернівецька”11. Як відомо, 
австрійський уряд уступив Росії Бережанську, Золочівську, Заліщицьку 
та Тернопільську округи Галичини.

З 1786 р. Буковину як нову адміністративну одиницю очолило 
нове окружне управління, яке підпорядковувалося галицькому 
намісництву, було його виконавчим органом і звітувалось перед ним 
за свою діяльність.

На окружне управління покладались перш за все накладення 
і стягування податку, колонізація краю, охорона кордону, піклування 
про розвиток промисловості і ремесел,шкільництва, будівництва і 
утримання доріг, розквартирування і утримання військових штабів, 
санітарний нагляд, боротьба з епідеміями. Воно розглядало конфлікти 
з питань виконання феодальних повинностей, землеволодіння і 
землекористування, здійснювало контроль за настроями населення, за 
еміграційними процесами, збір відомостей про політичні події в сусідніх 
державах.

Окружне управління складалося із старости, 5 комісарів, 1 
окружного секретаря, 1 окружного протоколіста, 2 окружних 
канцеляристів, 1 окружного інженера, 2 писарів, 1 циганського ватажка, 
12 податкових комісарів, 1 контролера, 1 окружного фізика, 1 
оберхірурга, 1 хірурга та ряду чинних чиновників12. До середини XIX 
ст. штат окружного управління помітно виріс. Так, у 1847 р. в ньому 
було вже 7 комісарів, 2 окружних секретарі, зміцніли будівельна, 
фінансова, санітарна служба13.
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Місцем перебування окружного управління були визначені 
Чернівці. Управління очолив окружний староста (капітан, 
крайсгауптман), який мав кількох заступників (комісарів).

За 63 роки адміністративного входження Буковини до 
Галичини змінилася 11 окружних старост. Першим з них у 1786-1792 
рр. був Йозеф Бек. На Буковину він прибув у 1784 р. з Семигороду для 
проведення монастирської реформи як податковий чиновник і невдовзі 
став обер-директором буковинських державних і духовних маєтків. Після 
нього окружним старостою став Василь Бальш. І хоча він був буковинцем 
за походженням, його діяльність викликала досить сильну опозицію в 
краї. За рішенням комісії, що розглядала численні скарги (їх було 58!).

Бальш був зрештою усунений з посади.
Після Бальша до 1840 р . краєм управляли чиновники, прислані 

з інших земель: Георгієвич (1800-1803), Фогель (1803-1804); фон 
Шрайбер (1804-1808), Й. фон Пляцер (1808-1817), фон Штуттергайн 
(1817-1823), Й. фон Мальцек (1823-1833), Ф. Краттер (1833-1838), К. 
Мільбахер (1838-1840). Останнім окружним старостою був румун Георг 
Ісеческул (1840-1848)14.

Буковина була поділена на 4 дистрикти (з 1 серпня 1794 р. - 
повіти)- Чернівецький, Вижницький, Серетський, Сучавський - та 
окремий Русько-Кимполунгський (Довгопільський) окол. Кожен повіт 
складався з 12 околів по 10 громад у кожному15.

П овітові управи, які підпорядковувались окружному, 
очолювались повітовими старостами. Русько-Кимполунгський окіл 
очолював старший двірник.

Зазнала змін і організація податкової служби. З фіскальної 
точки зору Буковина була поділена на 8 округів, які у 1801 р. 
охоплювали 313 населених пунктів. В Дністровському окрузі було 78 
населених пунктів, Серетському - 60, Сучавському - 44, Чернівецькому 
- 40, Вижницькому - 34, М олдавсько-Кимполунгському - 28, 
Сокирянському - 15, Русько-Кимполунгському - 14.

В галузі військовій Буковина поділялась на Чернівецький і 
Сучавський полкові райони. З 20-х років XIX ст. на Буковині був 
введений рекрутський набір до австрійської армії. Служба тривала 14 
років і лише з 1845 р. була скорочена до 8 років16.

Організація цивільного управління привела до швидкого 
росту адміїпстративного апарату. Так, у 1789 р. в краї налічувалось 
206 службовців, у 1799- 209, у 1801 -214, у 1804-232, у 1817-31417.

Конституція 4 березня 1849 р. вилучила Буковину з-під 
управління галицької адміністрації і надала їй автономно у вирішенні 
внутріїнніх питань. Край був визнаний окремою коронною землею з 
титулом герцогства.
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Після обнародування цісарської конституції була створена 
комісія у складі 15 чоловік, яка виробила проект крайової конституції. 
Затверджений цісарським патентом від 29 вересня 1850 р., він був по 
суті тимчасовим законом, що визначав статус краю. В ньому було 
підтверджено, що Буковина є окремою коронною землею імперії, що її 
відносини з монархією регулюються державною конституцією через 
представництво у рейхсраті, що всі народи Буковини рівноправні і їм 
надаються необмежені права на розвиток своєї національності і мови, 
що герцогство отримує свій герб.Першим тимчасовим намісником 
Буковини 23 березня 1849 р. був призначений Едвард Бах. З червня 
цього ж року і до березня 1953 р. цю посаду займав А. фон Геннігер.

8 жовтня 1850 р. було видане розпорядження міністерства 
внутрішніх справ про адміністративний устрій та політичне управління 
Буковини. Край був поділений на 6 повітів (Чернівецький, 
Кіцманський, Вижницький, Радівецький, Кимполунгський, Сучавський) 
голова крайового управління отримав статус намісника. 4 листопада 
1850 р. Буковині було надано також самостійне військове управління, 
яке знаходилось у Чернівцях, але невдовзі було підпорядковане Львову.

Тимчасове управління тривало 10 років аж до розпорядження 
міністерств внутрішніх справ, юстиції і фінансів від 19 січня 1853 р. На 
підставі цісарського патенту від 14 вересня 1852 року воно 
регламентувало політичне управління коронними землями. Крупні 
коронні землі отримали статус намісництв і очолювались намісниками 
(штатгальтерами). В менших коронних землях, в тому числі і на Буковині, 
вводилась посада крайового президента (Ьапбезргазібеш). Згідно з цим 
розпорядженням 6 березня 1853 р. Буковина отримала першого 
крайового президента - Франца фон Шміка.

До 1918 р. президентами Буковини були:
1. Франц фон Шмік 6 березня 1831 р.- 

27 листопада 1857 р. 
18 лютого 1858 р.- 
травень 1860 р.

2. Граф Карп Роткірх Пантен

3. Венцель фон Мартіна 26 березня 1861 р,- 
2 травня 1862 р.

6. Феліксфон Піно-Фріденталь

5. Франц Мірбах фон Рейнфельд

4. Граф Рудольф Амадей 31 травня 1862 р.- 
30 жовтня 1865 р. 
ЗО жовтня 1865 р.- 
4 жовтня 1870 р.
4 жовтня 1870 р.- 
8 липня 1874 р.
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18 серпня 1874 р.-
8 лютого 1887 р.
14 лютого 1887 р.- 
1 серпня 1890 р.
9 січня 1891 р.- 
17 травня 1892 р.
22 травня 1892 р.- 
13 червня 1894 р.
5 листопада 1894 р.- 
16 грудня 1897 р.
16 грудня 1897 р.- 
25 лютого 1903 р.

13. Принц Конрад Гогенлое-Шилшнгсфюрет25 лютого 1903 р.-
1 жовтня 1904 р.

14. Октавіан Регнер фон Бляйлебен 1 жовтня 1904 р.-
15 грудня 1911 р.

15. Граф Рудольф Меран 20 січня 1912 р.-
24 квітня 1917 р.

16. Граф Йозеф Ецдорф 24 квітня 1917р.-
6 листопада 1918 р.

Президент краю  підпорядковувався безпосередньо 
віденському урядові. До його компетенції належало політичне 
управління, поліція, релігійні справи, культура, освіта, торгівля і 
ремесла, забезпечення правопорядку.

Крайовий президент Буковини був чиновником IV рангу з 
окладом 5000 гульденів на рік. Розмір платні за цісарською санкцією 
був пізніше врегульований законами від 19 вересня 1898 р. і 19 лютого 
1907 р. У 1898 р. оклад для перших чотирьох рангів не був підвищений. 
Після 1907 р. зарплата крайових президентів становила від 14 до 16 
тис. крон окладу і 10 тис. крон додатку в рік19.

На посаду крайового президента призначалися люди різного 
соціального стану, різної підготовленості, з різними політичними 
орієнтаціями і виключно з інших коронних земель імперії. Так, барон 
Кравс до буковинського президентства був президентом поліції у 
Відні;20барон Фрідріх Бургіньон - віце-президентом нижньо- 
австрійського намісництва;21 граф Рудольф Меран - радником 
намісництва і управителем староства в Брегенці (Форарльберг)22. Але 
всіх їх об“єд нувало неухильне служіння інтересам династії, забезпечення 
вірнопідцанства і законопослушносгі в краї. Показовими щодо цього є 
слова радника двора Октавіана Регнера Бляйлебена, сказані при вступі
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на посаду крайового президента Буковини у 1904 р.: “Першим моїм 
стремлінням буде переконати край про те, що зміна осіб, не є 
рівнозначною зміною системи”23. Аналогічними, по суті, були й 
інаугураційні слова графа Леопольда Гоеса: “Політична управа мусить 
бути в сім краю... наскрізь совістна, справедлива і строго безсгоронна, а 
закони і розпорядження повинні сповнятися без огляду на конфесію, 
народність, стан і заможність дотичних сторін і без огляду на те, чи хто 
великий чи малий”24.

Вряд чи посада президента Буковини розглядалась як 
блискуча кар“ера. Між тим вона була досить складною політичною 
школою. “Буковина” з цього приводу писала: “Треба признати, що 
справді буковинська президентура не є становиськом летким, коли бажає 
ся удержати контакт з напрямом політики центрального управительства 
і заразом увзгляднюючи справедливі вимоги крайових сторонництв і 
народностей”25. Для одних ця посада стала трампліном для дальшого 
росту (Гоес, наприклад, став намісником у Трієсті, Бляйлебен - 
намісником у Моравії, Гогенлое у 1906 р. очолив віденський уряд)26. 
Інших вона привела до завершення політичної кар “єри і виходу у 
відставку. Так, через конфлікт із румунським бароном, крайовим 
маршалком Мустацою у 1892 р. був звільнений крайовий президент 
Паце. Через 10 років подібна доля спіткала і крайового президента Ф. 
Бургіньона через конфлікт з українським депутатом рейсхрату і 
буковинського сейму Миколою Васильком27.

І тільки олцницям вдалося заслужити конкретними справами, 
стилем керівництва повагу в краї. Таким був президент Піно, який 
глибоко вникав у політичні, соціальні та національні проблеми 
Буковини, вивчав українську і румунську мови, але змушений був 
покинути службу через сліпоту. “Небагато в Австрії мужів з такими 
незвичайними адміністраційними здібностями, а вже ледве де гак дуже 
треба такого чоловіка, як у нас в сій справді мініатюрній Австрії”, — 
писала про нього “Буковина”28. Прихильно до автохтонного населення 
Буковини ставились Паце, Бляйлебен. Про останнього, правда, преса 
писала, що той “вмів кожну політичну партію задовільнити”, але “хто 
мав спосібність приглядітися ближче до урядової і політичної роботи 
Бляйлебена: мусив запримітити, що барон Бляйлебен ходив все поміж 
дощ і жив тільки із сьогодні на завтра, зважаючи єдино на свою власну 
особу, щоб на всім вийти добре...”29. .

Із зрозумілих причин, не оглядаючись , міг діяти на посаді 
крайового президента принц К. Гогенлое, який запровадив на Буковині/ 
вільні вибори. “Се був перший президент Буковини, на якого гляділи 
всі міроздатні партії... з рівною любов'ю, а то прямо і з оцінкою, яка
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межує з почитанєм”, — сказав про нього його наступник30.
Повне відділення Буковини від Галичини відбулось внаслідок 

виходу указу міністерства внутрішніх справ від ЗО квітня 1854 р., 
виданого на основі декрету від 16 квітня 1854 р. У відповідності з цим 
указом  29 травня 1854 р. розпочав свою діяльність вищий 
адміністративний орган Буковини - Крайове управління.

Розпорядженням від 24 квітня 1854 р. Буковина була поділена 
на 15 повітів: Чернівецький, Кіцманський, Заставнівський, Садгірський, 
Сторожинецький, Вижницький, Вашківський, Радівецький, Серетський, 
Путильський, Сучавський, Кимполунгський, Солкський, Гура- 
Гуморський, Дорнський. З 29 вересня 1855 р. вступили в дію повітові 
органи політичної влади. Чернівці безпосередньо підлягали урядові 
краю, а повіти - повітовим старостам. Край поділявся також на податкові 
округи (з 1850 р.) і громади (з 1859 р.). Змішані повітові управи 
виконували адміністративні судові функції на території повітів, їм 
доручалась також організація громад.

Так було до 22 квітня 1860 р., коли спеціальним цісарським 
патентом автономія Буковини була скасована і вона знову стала 
округом Галичини. Пов“язано це було з тиском польських поміщиків, 
ставленик яких Агенор Голуховський очолював тоді уряд, хоча 
формально таке рішення пояснювалось необхід ністю скорочення витрат 
на управління у зв“язку з фінансовою скрутою.

Розпорядженням міністерства внутрішніх справ від 6 серпня 
1860 р. на Буковині (з 1 вересня) замість крайових вводились окружні 
органи управління. З вересня 1860 р. по 1 березня 1861р. округ очолював 
староста - радник двора Яків Мікулі.

Громадська думка в краї щодо цих перемін виявилась 
однозначно негативною. 24 грудня 1860 р. була опублікована петиція 
за підписом 250 представників всіх верств населення, так званий 
“Визвольний заклик Буковини”, в якому висловлювалось прохання 
відновити крайову автономію.

Реформи Голуховського зазнали невдачі і він пішов у відставку. 
Лютневий патент 1861 р. повернув Буковині статус окремої коронної 
землі. Край отримав свій статут і виборчий закон. Окружне управління 
Буковини знову було перетворене в крайове. 9 грудня 1862 р. цісарським 
декретом був затверджений герб Буковини - зображення голови бика 
на синьо-червоному фоні між трьома золотими зорями.

Крайовому управлінню підпорядковувались всі місцеві 
адміністративні органи: Чернівецький магістрат, повітові управи (з 1869 
р. - управління), Чернівецька дирекція поліції, прикордонно-поліцейські 
комісаріати, митниці, поштово-телеграфне відомство.



Крайове управління очолювалось президією (президіальним 
бюро). Сюди надходили практично всі справи політичного характеру, 
справи, що стосувалися виборів, друку, цензури, політичного нагляду.

Управління ділилось на департаменти. Перші з них появилися 
в 1858 р. У 1861 р. їх було 4, у 1873 - 7, у 1916 - 1231.

Функції і компетенція департаментів встановлюй а лись 
президентом.

Номінально президент особисто очолю вав фінансову 
дирекцію, крайову шкільну раду, управління майна православного 
релігійного фонду, але практичне керівництво ними здійснювали інші 
чиновники. Так, на чолі фінансової дирекції стояв фінансовий директор, 
якому підпорядковувались два фінансові радники, два фінансові 
секретарі і численні службовці. Фінансовій дирекції підпорядковувалися 
податкові відомства. Для прямою оподаткування були введені податкові 
округи, які в свою чергу ділилися на податкові дільниці. Особливі округи 
створювалися для посереднього оподаткування.

Органом прямого оподаткування була крайова податкова 
комісія. При повітових управліннях діяли податкові референти. Загалом 
до крайової податкової служби прямого оподаткування в 90-х рр. XIX 
ст. входило 74 чиновники. Крім того в Чернівецькому, Серетському і 
Сучавському повітах діяло ряд органів для непрямого оподаткування: 
так званих фінансових варт, митниць та ін.

Крайовою шкільною радою фактично керував крайовий 
шкільний інспектор. Цій раді підпорядковувались повітові шкільні ради 
на чолі з повітовими шкільними інспекторами.

Для практичного управління майном релігійного фонду 
призначались два директори. У складі дирекції фонду на початку XX 
ст. виділялося 5 департаментів, а загальне число урядовців становило 
більше 100 чол.32

У віданні крайового управління знаходився крайовий фонд 
Буковини, створений у 1854 р. з метою нагромадження коштів для 
потреб краю. Основним джерелом поступлень до крайового фонду були 
добавки до прямих податків, розмір яких встановлювався щорічно. З 
1861 р. крайовий фонд був переданий у відання крайового виділу33.

До військового відомства Буковини належали 41-й полк 
інфантерії, 9-й драгунський полк, 22-й полк ландверу, 13-а команда 
жандармерії, продовольче та інтендантське управління, гарнізонний 
госпіталь і аптека. На початку 90-х рр. XIX ст. на Буковині перебувало 
3544 військовослужбовці34.

Загалом наприкінці 1894 р. на Буковині було 124 політичні 
урядники (серед них українців - 6), 180 судових (українців - 26), 13
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(українців - 3), 200 урядників фінансового відомства і релігійного фонду 
(українців - 5). У Чернівецькому магістраті було 48 урядників (українців 
- 6). В цілому у 1894 р. на 1037 службовців Буковини (без залізничників) 
українців було лише 77. В основному це були дрібні урядовці, переважно 
фінансового, судового та поштового відомства. Взагалі українська 
інтелігенція Буковини була малочисельною. Всі групи разом 
напередодні першої світової війни не перевищували 1100 чол. (0,36 % 
всього населення краю)36.

Така ж картина відтворювалась і на рівні представництва 
українців у центральних органах управління Австрії. Так, на 1 січня 1914 
р. із 259 службовців міністерства внутрішніх справ було 3 українці, із 
152 службовців міністерства культури і навчання - 4, із 614 службовців 
військового міністерства - 2, із 197 службовців міністерства юстиції, 
Верховного Суду і Генеральної прокуратури - 13, із 295 службовців 
міністерства фінансів - 1, із 763 службовців міністерства громадських 
робіт - 2. Загалом 25 із 6203 ! Із українців вишцов тільки один міністр: у 
1917-1918 pp. пост міністра народного здоров“я посідав Іван 
Горбачевський37.

Не кращим було і становище української мови у практиці і 
діловодстві крайового управління. Між тим знаменита дев“ятнадцяга 
стаття австрійської конституції гарантувала непорушне право кожної 
етнічної групи зберігати і розвивати свою національність і мову в освіті, 
адміністрації і громадському житті. Правда, сг. 19 Конституції 1867 р. 
відрізнялася від ст. 21 Кромерижської конституції, яка включала права 
націй в саму структуру австрійської держави, тоді як ст. 19 була включена 
в частину австрійської конституції, яка описувала права окремих 
громадян. Нації як такі нерозглядались як суб“єкги трава, хоча передача 
автономним органам влади на практиці визнавала нації як такі.

Кожна стаття конституції повинна була підтверджуватися 
відповідним місцевим законом. Але оскільки румунсько-німецька 
більшість буковинського сейму такого закону не прийняла, то, як давав 
ро з“яснення імперський суд у Відні 1912 р. на одну із скарг від 
буковинців, “рівноправність української мови на території Буковини 
законом обіцяна, але не дана”38.

У передовій статті “Справа мов на Буковині” газета 
“Буковина” в лютому 1896 р. відзначала, що й після прийняття 
конституції 1867 р. “німецька мова осталася й на дальше майже 
виключно урядовою мовою в письменних зносинах урядів з населенням, 
проти чого не протестовано і се дасть се тим пояснити, що тоді лиш 
мала частина сільського населення знала читати і писати, і що для 
великої маси анальфабетів не могли письменні зносини в їх матерній
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мові мати жодної вартості”39.
Безумовно, що під кінець XIX ст. ситуація дещо змінилася. 

Вивчення крайових млв стало практикою робота урядників різного 
рангу. Як інформує газета, 47 % політичних урядників розуміли 
румунську мову (27 % - письмово і усно; 20 % - лише усно), 81 % - 
українську мову (16 % - письмово і усно, 65 % - лише усно), 33 % - знали 
обидві мови. Що стосується фінансових урядників, то 77 % розуміли 
румунську мову, 92 % - українську, а 56 % - обидві мови. Серед 
залізничних урядників розуміли румунську мову - 60 %, українську мову 
- 87 % і обидві мови - 60 %40.

Ця інформація викликає сумнів хоча б тому, що невідомий 
рівень “розуміння”, “знання мов”, достатність цього рівня для розгляду 
справ, не кажучи вже про діловодство, яке велось виключно німецькою 
мовою в державних установах і суді (за винятком, хіба що, сейму).

16 жовтня 1918 р. цісар К арл І видав маніфест про 
самовизначення народів. В листопаді 1918 р. на Буковині були 
конституйовані українська і румунська національні адміністрації. 6 
листопада крайовий президент Йосиф Ецдорф офіційно передав їх 
представникам владу.

Так завершилась історія австрійської адміністрації на 
Буковині.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ВИБОРІВ ДО 
БУКОВИНСЬКОГО СЕЙМУ (1861-1911 рр.)

“Краевий сейм, - пише А.Жуковський, - це буковинський 
парламент”1. Згідно з австрійським конституційним правом земельні 
сейми справді розглядались як неповні, обмежені (порівняно із 
загальнодержавним) парламенти. їх становлення в Австрії охопило 
досить тривалий період.

Органи земельного представництва почали формуватися в 
Австрії ще в другій половині Х1У- на почапсу ХУ сг. Це були станові 
установи - сейми (ландтаги), які складалися із представників вищого 
духовенства, світської знаті і міст. Тільки в окремих землях до сеймів 
входили також “вільні селяни” (у Тіролі, наприклад). Зрозуміло, що в 
умовах абсолютизму сейми були декоративними установами при 
намісниках провінцій.

Буковина була одним із найпізніших австрійських придбань і 
через відсутність статусу окремого коронного краю протягом 86 років 
не мала власного представницького органу. У 1787 р. вийшов окремий 
закон, який визначив участь Буковини в галицькому становому сеймі.

Галицький становий сейм (під назвою “г алицькі крайові стани”) 
був утворений у 1775 р. Його діяльність регламентувалася ординаціями 
1775, 1782, 1817 рр.2. Ніякої ініціативи цей сейм не мав, а компетенція 
його зводилась лише до висловлення побажань, та й то лише через 
намісника.

Румунське боярство Буковини не задовільнялося скромною 
участю в галицькому становому сеймі, а прагнуло до самостійного 
порядкування справами в краї. З цією метою воно неодноразово 
подавало відповідні петиції до Відня, домагаючись для Буковини 
автономного статусу . Але тільки “октройована” конституція 4 березня 
1849 р. визнала Буковину окремим коронним краєм із статусом 
“Герцогство Буковина”. У 1850 р. Буковина отримала право на 
представницький орган - сейм.

Однак в умовах неоабсолютизму, що встановився після 
скасування цієї конституції, земельні представницькі органи не 
функціонували." Це стало можливим лише після обнародування 
березневого патенту і 860 р., жовтневого диплому 1860 р., лютневого 
патенту 1861 р.
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Патент від 5 березня 1860 р. визіїав за земельними сеймами 
право подавати цісарю потрібне число кандидатів до державної ради, 
з яких той обирав потрібну кількість. 20 жовтня 1860 р. цісар визнав 
“історико-гіолітичну індивідуальність” всіх земель імперії і висловив 
готовність ділити із земельними сеймами законодавчу владу1 у вирішенні 
місцевих питань, не віднесених до компетенції державної ради. Коло 
цих питань мало бути досить обшир ним, оскільки повноваження 
рейхсрату обмежувалися законодавчими функціями у фінансовій і 
військовій сферах. Передбачалась також ліквідація міністерств 
внутрішніх справ, юстиції, освіти і створення “міїгістерства держави” 
на чолі з А.Голуховським для відання загальними для Ціслейганії 
справами-

План А.Гцлуховського провалився. Патент від 26 лютого 1861 
р., підготовлений централістом А.Шмерлінгом, звузив компетенцію і 
сферу діяльності земельних сеймів до “необхідних меж”, тобто до 

* обговорення і вирішення чисто місцевих питань. Змінився і порядок 
виборів до сейму. Нове законодавство передбачало вибори до сейму 
не від національних курій, а від станових, тобто в основу виборні був 
покладений не національний, а матеріальний, майновий принцип. 
Зроблено це було для забезпечення послушної проурядової більшості 
в земельних представницьких органах. Саме лютневий патент став 
законодавчою  базою  для розвитку сеймів, в тому числі й 
буковинського. Конкретні ж повноваження, порядок виборів і 
діяльності буковинського сейму визначили “Крайова ординація для 
герцогства Буковина” і “Крайова виборча ординація до сейму 
герцогства Буковина” від 26 лютого 1861 р. Ці конституційні акти (для 
Буковини як коронного краю) діяли майже до кінця австрійського 
періоду буковинскої історії.

Про перші вибори до буковинського сейму, що відбулися в 
березні 1861 р., єдуже мало відомостей. У складі сейму було ЗО депутатів: 
29 обраних і один віриліст — греко-православний архієпископ Євген 
Гакман, який отримав місце і голос у сеймі за посадою.

Згідно з виборчою ординацією від 26 лютого 1861 р. вибори 
проводились по куріях.

До першої курії ( “великої посілості”) належали крупні 
землевласники (по-місцевому: “дідичі”), які мали табулярні маєтки і 
сплачували не менше 100 золотих римських податку на рік. Утворюючи 
окремий виборчий округ з місцем голосування у Чернівцях, ці 150 
виборців обирали 10 депутатів.

В цьому виборчому окрузі виділялися два своєрідні виборчі 
кола. У першому обиралися 2 депутати від буковинської консисторії і



монастирів у Драгомирні, Путні та Сучаві, а в другому - всі світські 
землевласники в ході прямих виборів обирали ще 8 депутатів. В цьому 
ж колі мали право голосу співземлевласники, корпорації та інші 
об’єднання.

На сесії 1861 р. курію “великої посілосіі” в сеймі представляли: 
генеральний вікарій і архімандрит Теофіл Бендела, професор богослов’я
О.Попович, барони Микола і Олександр Петріно, барон Йоганн 
М устаца, поміщики Якоб Петрович, Якоб Ш имонович, Георг 
Фльондор. Ці ж прізвища зустрічаємо і в депутатському списку 1863 р. 
Тоді ж депутатами від даної курії стали Олександр Василько-Серетський 
і Олександр Костін; у 1865 р. - Рудольф Феро і Мікаель Капрі; у 1866 р.
- Георг Гормузакі і Йоган Лупул. •

До сейму другого скликання від першої курії потрапили Євген 
Стирча, Олександр Гормузакі, Отто Петріно, Микола Василько, 
Самуель Андрієвич, Олександр Василько-Серетський. Після нових 
виборів 1870 р, в сеймі появилися Якоб Мікулі, Леон Василько; трохи 
пізніше - Габріель Прункул, Йозеф Лукасевич; у 1874 р. - Гідеон 
Константинович де Грекул, Аркадій Чуперкович; у 1875 р. - Якоб 
Шимонович, Густав Марін; у 1876 - Микола Григорча, Йоганн Зотта; 
у 1878 - М ирон Калінеску, Йоганн Цуркан; у 1890 - Христоф 
Абрагамович, Антон Кохановський, Йоганн Вольчинський, Стефан 
Стефанович; 1899 - Захар Богосєвич, Адольф Веселовський, Йоганн 
Фльондор.

Друга курія обирала 5 депутатів від міського населення краю: 
двох від Чернівців та по одному від Радівців, Серету і Сучави. В 
основному це були чиновники, представники духовенства, міська 
буржуазія, працівники вільних професій. Так, у 1870 р. сеймовими 
послами від міст були бургомістр Чернівців Антон Кохановський, судді 
Йозеф Помпе і Юліан Тромпетер; у 1880 р. - бургомістр Антон 
Кохановський, адвокат Йозеф Ротт, податковий інспектор Фердінанд 
Старк, член крайового виділу - Йоганн Войнарович; у 1890 р. - ч 
бургомістр Антон Кохановський, суддя Корнелій Коссович, член 
крайового виділу Йоганн Войнарович; у 1905 р. - директор магістрату 
Йозеф Відман, адвокати Бенно Штравхер і Йозеф Вейденфельд, 
університетський професор - юрист Артур Скеддь.

Третя курія формувалася із представників торгової та 
промислової палат. Вона обирала до складу сейму двох депутатів, 
утворюючи окремий виборчий округ. Виборцями тут були члени палат, 
а обиралось, як правило, - їх керівництво.

Першими послами від палати були обрані президент торгової 
падати Вільгельм Альт та його заступник Ісаак Рубінштейн. У 1863 р. 
депутатом був обраний секретар торгової палати Андреас Микулич.
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Пізніше депутатами обирались Йозеф Фехнер, Якоб Кон, Давід 
Тітінгер, Фрідріх Лангеман, Вільгельм Тітінгер та іішіі.

До четвертої курії належало сільське населення (сільські 
громади). Право голосу мали ті, хто сплачував не менше 4 гульденів, 
прямих податків на рік. Під кінець XIX ст. на кожних 1000 платіжників 
приходилось:

Земельний податок в гульденах На 1000 платіжників
До 1 403
від 1 до 2 166
від 2 до 5 188
від 5 до 10 97
від 10 до 206 3
від 20 до 50 55
від 50 до 100 19
від 100 до 200 6
від 200 до 500 2
більше 500 1

Загалом на Буковині число дрібних володільців парцел дост ало
бо̂ о4..;

На виборах від сільських громад виборчими округами були 
повіти, а місцем голосування - повітовий центр. Всього обиралося 12 
депутатів: по одному від кожного повіту (округу). Серед обранців 
бачимо голів повітових управлінь, повітових комісарів, поміщиків, 
суддів, керівників різних крайових установ. Від 4-ї курії в різні часи 
обиралися крайові президенти Ієронім Алезані і Фелікс Піно фон 
Фріденталь, перший ректор університету, депутат державної ради 
Костянтин Томашук, директор банку Аурел Ончул, українські депутати 
державної ради Микола Василько, Стефан Смаль-Стоцький, Єротей 
Пігуляк.

Перші три курії обирали депута тів безпосередньо, а четверта - 
через своїх виборщиків, т.зв. “вальманів”. Один виборщик обирався 
від 500 виборців. Якщо ж у громаді, крім того, було ще 250 і більше 
жителів, то обирався і другий представник.

Вже перший етап виборів ("правибори”) давав сільським 
громадам мало можливостей обрати виборщиками справді своїх, 
селянських представників. У 1903 р., наприклад, в ході додаткових 
виборів до сейму у Заставнівському окрузі було обрано 95 виборщиків: 
З поміщиків, 4 великих орендаторів маєтків, 13 священиків, 5 судових 
чиновшцов, 14 старших учителів, 24 двірників (начальників громад), 
33 седані
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Перші три курії, особливо курія великої посілості, мали відчутні 
переваги на виборах.. Якщо в курії великої посілості один депутат 
обирався від 14 чоловік, то в міській - від 35 тисяч, а в сільській - від 45 
тисгшуЦе чітко відображало той факт, що з 26 лютого 1861 р. виборче 
право було представництвом не народу', а станів.

Після того, як у 1896 р. в Австро-Угорщині по суті було введене 
загальне, хоча й не рівне (курії зберігались) виборче право на виборах 
до державної ради, питання про сеймову виборчу реформу 10 років не 
сходило з порядку денного буковинського сейму. Пропозиції про повну 
чи часткову зміну сеймового виборчого права вносили О.Василько, 
Ю.Попович, Є.Гормузакі, Й.Ротт, Б.Штравхер та іїппі. Для прикладу 
наведемо постанову, прийняту сеймом ІЗлютого 1897 р., на пропозицію 
депутатів Ротта, Смаль-Стоцького і Ціргофера: “Поручає ся виділові 
краевому виробити якнайскорше проект законів шщ зміни порядку 
виборчого до сейму і предложили в слідуючій сесії...\^Однак тільки 16 
жовтня 1909 р. сейм 23 голосами проти семи прийняв у треть о мучнта нні 
законопроект про виборчу сеймову реформу. 26 травня 1910 рТ^акои 
про новий виборчий сеймовий порядок і закон про зміну крайової 
конституції був санкціонований цісарем.

Новий виборчий закон дещо демократизував виборчу систему: 
запровадив прямі вибори депутатів від сільських громад, таємне 
голосування, збільшив до 63 загальне число депутатів сейму. Виборці 
були поділені на національні і професійні курії. Своїх послів обирали 
різні національності, сільські громади, вчителі, духовенство.

До сейму, як і раніше, мало входити два вірилісти (митрополит 
і ректор університету), 13 депутатів від 1-ї курії (1 - від буковинської 
консисторії, 1 український священик, 1 румунський; 4 румунські, 4 
польські, 2 єврейські землевласники), 2 депутати від торгової і 
промислової палат, 28 депутатів від громадської курії (10 румунів, 10 
українців, 7 німців і євреїв, 1 поляк). Від новоствореної загальної 
виборчоїкурії обиралося ще 18 депутатів (6 українців, 6 румунів, 5 німців 
і євреїв, 1 поля^уУ  процентному відношенні вірилістам належало 3% 
мандатів, поміщикам - 21%, торгово-промисловій палаті - 3%, сільським 
громадам - 44%, містам - 29%10.

Але найбільший резонанс викликала спроба буковинських 
політиків вирішити проблему національного представництва і 
національної злагоди в сеймі.

Українці у новообраному сеймі мали 17 місць (27%), румуїш - 
23(37%), німціієвреї- 17 (27%), поляки - 6 (9%), хоч за переписом 1910 
р. їх доля в населенні краю відповідно становило 37%, 33%, 21% і 5%“. 
За підсумками виборів 1911 р. українськими депутатами сейму сгали: 
Василько, Смаль-Стоцький, П іїутік, Семака, Спинул, Лукашевич,
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Малик, Левицький, Попович, Драчинський, Осадець, Іваницький, 
Куреш, Лисан, Бажан, Гаврищук, Галіп.

Введення нового виборчого порядку як інституційної форми 
Буковинського порозуміння було компромісом ad hoc12 (для даного 
конкретного випадку) між п’ятьма національностями, ні одна з яких 
не мала абсолютної переваги. З точки зору демократизації виборів 
новий виборчий закон не був досконалим, бо до певної міри ще 
відчувався вплив старої станової думки, яка була представлена церквою, 
землеволодінням, торгівлею. Але загалом національності отримали 
певну автономію управління.
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ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ:
ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ

Парламентське право являє собою сукупність норм, що 
регулюють організацію, склад, повноваження, порядок діяльності 
парламенту, його комітетів, комісій та депутатів.

У вітчизняній та світовій літературі поняття парламентського 
права ще не одержало розгорнутого тлумачення, хоча зарубіжній 
практиці парламентське право відомо вже давно. Однак не скрізь 
парламентське право називається саме так. Частіше вживаються терміни 
“парлам ентські процедури” , “парлам ентський процес” . У 
Великобританії, зокрема, для визначення сукупності правил 
парламентського провадження вживається загальне поняття “практика 
і процедура”, яке включає різноманітні джерела парламентського права. 
Одним з чинників, який впливає на такий стан справ є те, що 
конституційне процесуальне право не займає таке чітко визначене місце 
у системі права як, наприклад, цивільно-процесуальне право, 
кримінально-процесуальне право. Погрібно зауважити, що термін 
“конституційне процесуальне право” інколи вживається, але не як 
галузь права чи підгалузь конституційного права, а як синонім 
конституційного провадження у конституційних судах.

Існу є дві точки зору на парламентське право: одна з них полягає 
в тому, що парламентське право вважається підгалуззю констшущйного 
п р ава1. Згідно з іншою позицією, висловленою, зокрема, Б.М, 
Топорніним, парламентське право є самостійною галуззю права2. Б.М. 
Топорнін відзначає, що ступінь розробки парламентського права і його 
ефективності визначається перш за все тією реальною роллю, яка 
відводиться парламенту в конституційному устрої держави. Там, де 
парламент уособлює законодавчу владу', виконує контрольні та інші 
важливі функції, передбачені Конституцією, парламентське право є 
повноправним, всі його частини діють узгоджено, складають єдиний 
комплекс. І навпаки, якщо парламент не є самостійним, займає підлегле 
становище в ієрархії державних органів, ні про яке повноцінне 
парламентське право говорити нема підстав, навіть тоді, коли є 
регламенти та інші правила парламентських установ.
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П арлам ентське право виросло з конституційного, є 
результатом його розвитку, норми конституційного права складають 
частину парламентського права, його основні засади. Разом з тим 
парламентське право все більше відокремлюється від конституційного 
права. В єдиній як для конституційного, так і для парламентського 
права сфері суспільних відносин парламентське право регулює такі 
специфічні відносини як організаційно-технічні. Якщо в цілому для 
кон сти туц ій н о-п равового  регулю вання характерн і владно- 
імперативні методи, то для парламентсько-правового перш за все 
диспозитивні методи, що грунтуються на засадах координації та 
узгодж ення. В механізмі конституційного  п рава  переважає 
матеріальний бік його нормативного складу, а в механізмах 
парламентського права - процесуальний. Наочним прикладом 
процесу розвитку парламентського права України може бути 
співставлення змісту Тимчасового регламенту Верховної Ради 
України, прийнятого у 1990 р., з нині діючим Регламентом Верховної 
Ради, прийнятим у 1994 р.

Парламентське право регулює широке коло суспільних 
відносин. По-перше, це внутріпарламентські відносини і процедури: 
законодавчі, контрольні, організаційні. По-друге, відносини парламента 
з іншими гілками влади - з Президентом, Урядом, судовою владою. По- 
третє, федеративні відносини (у федеративних державах) між парламенту 
федерації і парламентами суб“єктів федерації. По-четверте, процедури, 
пов“язані з відповідальністю парламенту перед виборцями. Така 
різноманітність процедур утруднює об 'єдн ан н я їх в єдиному 
кодифікованому акті. У зв“язку з цим І.М. Степанов висловлює слушну, 
на нашу думку, пропозицію про систематизацію регламентарних правил 
і вироблення модельних Правил д ля парламентського права, подібних 
до відомих “Правил парламентської процедури” Г.М. Роберта3. До речі, 
у “Правилах парламентської процедури” Г.М. Роберта термін 
“парламентської процедури” вживається не у звичному для нас значенні, 
а як процедура роботи будь-яких зібрань: зборів виборців, різних 
засідань тощо.

Джерелом парламентського права є в першу чергу конституція. 
Конституція України закріплює склад Верховної Ради, статусу 
народного депутата і постійних комісій, порядок роботи Верховної Ради, 
її повноваження, відносини з Президентом і Кабінетом Міністрів. 
Конституція США у ст. 1 регулює загальний обсяг повноважень 
Конгресу, його структуру, порядок формування палат, внутрішню 
регламентацію, законодавчий процес, обмеження повноважень штатів 
на користь федерації, встановлює право кожної палати Конгресу
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визначати правила своїх засідань. Конституція Франції не обмежується 
традиційним викладенням принципів утворення і повноважень 
парламенту, статусу його членів і відаосин з виконавчою владою. 
Конституція містить багато конкретних положень про роботу 
парламенту, які регулюються в інших країнах, як правило, самими 
палатами в їх регламентах: кількість постійних комісій, процедуру 
законодавчої дискусії, встановлення порядку денного, внесення 
поправок та інші питання парламентського права.

Деякі питання парламентського права містять норми 
поточного законодавства. В Україні поточним законодавством 
регулюється, зокрема, діяльність постійнихкомісй, народних депутатів. 
Передбачені Конституцією Франції органічні закони регулюють такі 
питання парламентського права, як тривалість повноважень палати, 
кількість її членів, умови обрання, порядок голосування фінансових 
законів та інше.

Особливе місце в системі парламентського права займають 
регламенти парламентів та їх палат. Регламенти детально визначають 
порядок проведення засідань, дебатів, голосування, утворення іроботи 
парламентських груп і фракцій, комісій, законодавчу процедуру, 
порядок здійснення контрольних функцій. Необхідно відзначити, що ст. 
1.0.2 Регламенту Верховної Ради України визначає, що Регламент “має 
силу закону”, однак це не зовсім відповідає дійсності. Як відомо, 
повноцінного статусу закону набуває законопроект, прийнятий 
Верховною Радою і підписаний Президентом України. Регламент 
Верховної Ради України не був підписаний Президентом України, тому 
не набув сили закону. У ФРН, крім загального регламенту Бундестага, 
є окремі регламенти, що визначають порядок його дії у зв'язку з 
особливими ситуаціями, передбаченими Конституцією ФРН. 
Наприклад, регламент про процедуру прийняття закону в умовах стану 
оборони (ст. 115-г Конституції ФРН).

У деяких країнах джерелом парламентського права є судовий 
прецедент. У США судовий прецедент є одним з основних джерел 
парламентського права. Верховний суд США має право тлумачити 
Конституцію. Оскільки Конституція США прийнята більше як 200 років 
тому назад, багато питань парламентського права в ній не врегульовані, 
тому Верховний суд США шляхом тлумачення усуває прогалини.

Джерелом парлам ентського права є також  ріш ення 
конституційний .судів. Закон України “Про Конституційний Суд 
України” від 16 жовтня 1996 р. конкретизує положення Конституції 
У країни про порядок призначення Верховною Радою членів 
Конституційного Суду, його повноваження у питанні прийняття рішень
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стосовно конституційності законів та інших правових актів Верховної 
Ради, додержання конституційної процедури розслідування і розгляду 
справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту, порядок 
звернення депутатів до Конституційного Суду та інші питання 
парламентського права. Федеральний Конституційний суд ФРН не 
одноразово приймав рішення стосовно діяльності Бундестагу з питань 
законодавчої компетенції, правового статусу депутатів тощо.

Джерелом парламентського права можуть бути і міжнародні 
договори. Наприклад, до Конституції ФРН внесеш зміни у зв“язку з 
підписанням у 1992 р. М аастріхтського договору; розширено 
компетенцію бундестагу, він набув права брати участь у справах ЄС.

Важливе місце серед джерел парламентського права займають 
неписані правила: традиції, звичаї. У деяких парламентах, наприклад, 
існує звичай неучасті голови палати у голосуванні, хоча це офіційно 
не закріплено у регламентах палат. Цікавими є деякі звичаї парламенту 
ФРН, зокрема, зміна регламенту відбуваєтьсяконсенсусом, у парламенті 

ч не критикують голову палати і його рішення4.
Однією з основних функцій парламентського права є сприяння 

реалізації всього потенціалу парламента, в першу чергу в галузі 
законодавчої діяльності, оскільки саме законодавство найбільш 
відповідає призначенню, головній ідеї парламентаризму. Конституція 
У країни визначає Верховну Раду У країни єдиним органом 
законодавчої влади в Україні. Вказана функція парламентського права 
висувається на перший план особливо в сучасних умовах оновлення 
законодавства на основі Конституції України 1996 року. Конституція 
передбачає прийняття значної кількості нових законів, внесення змін і 
доповнень до чинного законодавства.

Складовою частиною парламентського права є норми, що 
характеризують діяльність народних депутатів України. В даний час 
йде робота над новими законами України “Про статус народних 
депутатів України”, “Про вибори народних депутатів України”.

Парламентське право значну увагу приділяє організаційним 
і структурним питанням. У федеративних державах і деяких інших, у 
яких існують двопалатні парламенти, важливе місце займає проблема 
взаємовідносин палат. Конституції, регламенти у цих країнах 
відображують специфіку палат у порядку утворення, функціях і 
повноваженнях. Законодавча влада головним чином зосереджена у 
нижніх палатах . Зарубіжна державна практика використовує 
можливості двопалатної системи для створення 
внутріпшьопарламентського механізму “стримувань і противаг”.

Парламентське право регулює також діяльність голів
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парламентів або їх палат. В Україні Голова Верховної Ради обирається 
Верховною Радою на строк її повноважень з.числа народних депутатів 
таємним голосуванням. В зарубіжних країнах головою нижньої палати 
на весь строк її повноважень стає, як правило, представник найбільшої 
фракції парламенту, а якщо такої більшості нема - представник блоку 
партій. Голови верхніх палат можуть обиратися на коротший 
строк.Специфікою США є те, що у верхній палаті - сенаті головує віце- 
президент. Роль голови парлеменгу (палати) значна. Він не лише веде 
засідання, але й вирішує в межах Регламенту питання парламентської 
процедури, часто вважається другою особою в державі після президента.

Парламентське право детально регламентує організацію і 
діяльність комітетів і комісій парламенту. В Україні крім Конституції 
Верховної Ради статус постійних комісій регулюється також Законом 
України “Про постійні комісії Верховної Ради України”. Необхідно 
відмітити, що нова Конституція змінила назву цих органів Верховної 
Ради на комітети. В даний час розробляється проект нового закону 
України про комітети Верховної Ради, який буде відповідати вимогам 
нової Конституції. За чинним законодавстовм України народний 
депутат може бути членом лише однієї' постійної комісії. Регламенти та 
інші законодавчі акти деяких зарубіжних країн таких обмежень не 
встановлюють.

Парламентське право регулює також відносини парламенту 
з іншими гілками влади, особливо з виконавчою владою: питання 
призначення і відповідальність уряду, контроль за його діяльністю. 
Згідно з Конституцією України Президент призначає Прем“єр-міністра 
за погодженням з Верховною Радою, а склад Кабінету Міністрів 
Президент формує за поданням Прем“єр-міністра. Верховна Рада може 
висловити резолюцію недовіри Кабінету Міністрів, що має наслідком 
його відставку. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів не 
може розглядатись Верховною Радою більше одного разу протягом 
однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми 
діяльності Кабінету Міністрів (ст. 87). Відповідальність уряду перед 
парламентом закріплює законодавство зарубіжних країн, лише у 
президенських республіках парламент не може відправити уряд у 
відставку виходячи з жорсткого закріплення принципу розподілу влад.

Парламентське право регулює відносини парламента з 
президентом, зокрема питання про достроковий розпуск парламенту і 
про імпічмент стосовно президента. Згідно з Конституцією України 
Президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради, 
якщо'протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання 
не можуть розпочатися (ст. 90). Президент України може бути усунений
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з поста Верховною Радою в порядку імпічменту троьма четвертими від 
конституційного складу Верховної Ради. Процедуру дострокового 
розпуску парламента і імпічменте президента регулює законодавство 
більшості зарубіжних країн.

Аналіз чинного законодавства україни і порівняння його із 
зарубіжним парламентським досвідом дає підстави говорити про процес 
становлення парламентського права як самостійної галузі права.

1. Див., наприклад: Степанов И.М. Российское парламентское 
право: сущностные и регулятивно-целевые ф ормирования II 
Государство и право. - 1994. - № 11. - С. 10.

2. Див.: Очерки парламентского права (зарубежный опыт). 
Предисловие. - М., 1993. - С. 1.

3. Див.: Степанов И.М. Вказана праця. - С. 10-11. Див. також: 
Роберт Г.М. Правила парламентской процедуры. - Вашингтон,
1992.- 273 с.

4. Див. Урьяс Ю.П. Парламентское право ФРГ У/ Очерки 
• парламентского права (зарубежный опыт). - М., 1993. - С. 138.
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Городецький О.В., доцент 
юридичного факультету 
Київського університету 
ім. Т. Шевченка

ПАРЛАМЕНТ І ПРЕЗИДЕНТ (ПРОБЛЕМИ ВІДНОСИН)

Конституція України 1996 р. визначила ряд принципових 
положень щодо організації і функціонування усіх гілок державної влади 
і місцевого самоврядування, що свідчить про початок нового етапу на 
шляху розвитку демократичної соціальної правової держави в Україні. 
Конституція послідовно втілює ідею розподілу влад на законодавчу, 
виконавчу і судову, враховує необхідний механізм їх взаємодії.

Принцип розподілу влад належить до числа основних 
конституційних принципів усіх сучасних демократичних держав. 
Вказаний принцип знаходить свій вияв в юридичній рівності та 
незалежності усіх трьох гілок влади, кожна з них має свою сферу 
діяльності, у яку інша влада не повинна втручатись. Звичайно, 
самостійність і незалежність кожної з влад не означає їх повного 
відокремлення. Ефективна влада можлива лише при взаємодії її різних 
гілок, тому в демократичних країнах завжди утворюється механізм 
взаємодії законодавчої, виконавчої та судової влади1.

Розглянемо, як втілюється в новій Конституції України 
принцип розподілу влад на прикладі відносин між Верховною Радою і 
Президентом України. Корисним буде також співставиш сучасну схему 
взаємодії Виховної Ради і Президента України з зарубіжним досвідом 
у вказаній сфері.

Як відомо, наука конституційного права за формою правління 
виділяє три види республік. По-перше, президентські республіки, які 
мають сильного президента, наділеного широкими повноваженнями, 
у тому числі правом формувати уряд (СШ А та ін). По-друге, 
парламентські республіки з президентом, який не має права формувати 
уряд (ФРН та ін). По-третє, так звані змішані, парламентсько- 
президентські чи президенсько-парламентські республіки, у яких 
парламент відіграє істотну роль у формуванні уряду і контролі за його 
діяльністю, однак президенту республіки належать значні повноваження 
у здійсненні державної влади. До таких держав належать, наприклад, 
Франція, а також, на наш погляд, Україна.

1 Конституція України забезпечила повноту законодавчої 
влади парламенту, визначивши Вероховну Раду єдиним органом

144



законодавчої влади в ^країні (ст. 75). Конституція України закріпила 
також створення сильної влади Президента. На відміну від попередньої 
Конституції України і Конституційного договору, які визначали 
правовий статус Президента як глави держави і глави виконавчої влад и, 
нова Конституція України встановила статус Президента як глави 
держави (ст. 102). Президент, згідно з Конституцією, є гарантом 
держ авного суверенітету, територіальної цілісності У країни, 
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Відмова від ідеї верховенства парламенту над іншими 
державними органами, сприйняття ідей розподілу влад, однією з 
важливих елементів якої є обрання безпосередньо населення, що дає 
президенту право виступати від імені народу, сприяє виникненню 
протиріч і конфліктів між парламентом і президентом. Звичайно, 
державно-правова сфера, особливо у перехідний період, не може бути 
безконфліктною. Конфлікти у вказаній сфері мають місце і в державах 
з розвинутою демократичною політичною системою. Справа не в 
протиріччях, а в невмінні їх розв“язувати. Актуальною є проблема 
управління конфліктами, наявність ефективних механізмів їх 
розв'язання2.

- Тому важливе значення має закріплення Конституцією 
України реальних механізмів стримувань і противаг між Верховною 
Радою і Президентом України, тобто встановлення взаємного 
контролю. Серед таких формконтролю Верховної Радиможна назвати: 
усунення Президента з поста в порядку імпічменту; надання згоди 
Верховною Радою на призначення Президентом Прем“єр-міністра; 
здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів в порядку, 
передбаченому Конституцією України; надання згоди на призначення 
Президентом на посаду Генерального прокурора України; надання 
згоди на призначення посади та звільнення з посад Президентом Голови 
Антимонопольного комітету, голови фонду державного майна, Голови 
Державного комітету телебачення і радіомовлення; затвердження 
протягом двох днів з моменту звернення Президента указів про введення 
воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях 
і деякі інші.

Конституція У країни не передбачає політичної 
відповідальності Президента за виконання своїх функцій. Аналогічне 
правило існує у всіх президенських республіках із змішаною формою 
правління. А в конституціях деяких країн це закріплено навіть 
законодавчо. Наприклад, ст. 103 Конституції Болгарії, ст. 54 
Конституції Чешської Республіїси встановлюють, що президент не несе 
відповідальності за дії, вчинені ним при виконанні своїх функцій.
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Тому процедура імпічменту стосовно президента є дійовим 
засобом парламенту. Конституція України (ст. 111) визначає, що 
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою в 
порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого 
злочину. Конституція України передбачає спеціальну процедуру 
застосування імпічменту: ініціювання, розслідування, звинувачення, 
висновки Конституційного Суду і Верховного Суду, прийняття 
рішення. Рішення про усунення Президента з поста в порядку 
імпічменту приймається Верховною радою не менш як трьома 
четвертими від її конституційного складу. Подібний порядок закріплює 
Конституція Російської Федерації (ст. 92). Однак Конституція Росії' 
передбачає дещо інше формулювання причин застосування імпічменту: 
"Вчинення Президентом державної зради або іншого тяжкого злочину". 
Не дуже вдалий, на наш  погляд, термін “тяжкий злочин” був 
закріштений також у проекті Конституції України 1996 року. Однак 
під час обговорення проекту Конституції народні депутати прийшли 
до закономірного висновку про необхідність вилучення поняття 
“тяжкий злочин” і заміни його поняттям “інший злочин”. Інакше, 
уявимо собі, якщо Президент Росії вчинить не тяжкий, а будь-який 
інший злочин, його не можна буде усунути з посади в порядку 
імпічменту.

Конституція США (ст. II розд 4) передбачає, що президент 
може бути усунений з посади за державну зраду, хабарництво або 
вчинення іншого тяжкого злочину. В історії СІЛА відомо 64 випадки 
порушення процедури імпічменту палатою представників стосовно 
вищих посадових осіб, але лише 12 разів справа доходила до сенату, 
який має право приймати рішення, по суті звинувачення. Винними було 
визнано 4 федеральні судді. Відомий лише один випадок, коли 
звинувачення висунуте проти президента Е. Джонсона дійшло до сенату, 
але для визнання його вини не вистачило одного голосу. Президент 
США Р. Ніксон достроково подав у відставку у зв“язку з порушенням 
питання про застосування до нього імпічменту.

Розглянемо далі, які ж існують засоби впливу президента на 
парламент. Конституція України (ст. 90) передбачає, що 
Президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради, 
якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання 
не можуть розпочатися. Конституції деяких країн теж закріплюють 
право розпуску президентом парламенту або його нижньої палати. У 
президентських республіках глави держав такого права не мають. 
Підстави розпуску парламенту можуть бути різні: відсутність під тримки 
уряду з боку парламенту (Греція); якщо вичерпана встановлена
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конституцією процедура формування уряду і він не був утворений 
(Болгарія); незатвердження протягом певного строку представленого 
урядом проекту державного бюджету (Хорватія) і деякі інші.

Існують певні обмеження на розпуск парламенту. Конституція 
України передбачає, що повноваження Верховної Ради, яка обрана на 
позачергових виборах, проведених після дострокового припинення 
Президентом повноважень Верховної Ради попереднього скликання, 
не можуть бути припинені протягом одного року з дня н обрання. 
Повноваження Верховної Ради не можугь бути достроково припинені 
в останні шість місяців повноважень Президента України. У Молдові 
протягом року парламент може бути розпущений лише один раз. У 
Франції нижня палата не може бути розпущена протягом року після 
проведення парламентських виборів. Не дозволяється, як правило, 
розпуск парламенту у період надзвичайного або військового стану3.

Істотним важелем у системі стримувань і противаг між гілками 
влади є право президента на вето стосовно законів, прийнятих 
парламентом. Згідно з Конституцією України (ст. 94) після підписання 
закону голова Верховної Ради невідкладно направляє його 
Президентові України. Президент протягом п “ятнадцяти днів після 
отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно 
оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і 
сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного 
розгляду. Якщо під час повторного розгляду закон буде знову 
прийнятий Верховною Радою не менш як двома третинами від її 
конституційнрого складу, Президент зобов “язаний його підписати та 
офіційно оприлюднити протягом десяти днів. Найбільше практика 
відкладального вето застосовується у президентських республіках, де 
таке право розглядається як один з важливих механізмів забезпечення 
звзаємодіїпрезидента і парламента згідно з принципом розподілу влад. 
Вето Президента США Конгрес може подолати шляхом повторного 
прийняття законопроекту в обох палатах більшістю у дві третини 
голосів від їх складу. Після цього законопроект стає законом вже без 
підпису Президента. Деяку специфіку в застосуванні Президентом вето 
містить Конституція Польщі. Після повторного, у зв “язку з накладенням 
вето, затвердження закону двома третинами Сейму, Президент вправі 
звернутись до Конституційного трибуналу з пропозицією розглянути 
питання про відповідність закону Конституції Польщі. Таке звернення 
Президента зупиняє набрання законом чинності.

Звернення президента до органу конституційного контролю 
з підстав неконституційності законів теж є одним з дійових засобів 
впливу президента на законодавчий процес. Згідно з Законом України
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“Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. Президент 
України може звернутись до Конституційного Суду у випадку, визнання 
ним конституційними законів та інших правових актів Верховної Ради 
(ст. 13,40).

Одним з аспектів відносин президента з парламентом є право 
президента скликати сесії представницького органу. Відповідно до 
Конституції України (ст. 83) Президент вправі вимагати скликання 
позачергової сесії Верховної Ради з зазначенням порядку денного. У 
деяких країнах з парламентською і змішаною формами правління 
президенти наділені правом скликати також чергові сесії парламентів 
(Італія, Фінляндія).

Конституція України (ст. 93) передбачає право законодавчої 
ініціативи Президента. Необхідно відзначити, що право законодавчої 
ініціативи президента не визначається конституціями багатьох країн, 
особливо з президентською формою правління, виходячи з принципу 
розподілу влад, оскільки право президента на законодавсчу ініціативу 
посилює його становище відносно парламенту.

У ряду країн з парламентською і змішаною формами 
правління президенти мають право на ратифікацію міжнародних 
договорів, інколи за попереднім дозволом парламенту або його 
спеціальним делегуванням. Конституція України передбачає право 
Президента вести переговори і укладати міжнародні договори Украйни 
(ст. 106 п. 3) і право Верховної Ради надавати у встановлений законом 
строк згоду на право денонсувати їх (ст. 85 п. 32). Таким чином, нова 
Конституція України замінила термін “ратифікація” міжнародних 
договорів Верховною Радою на термін “надання згоди на обов'язковість 
міжнародних договорів”.

К онституція У країни передбачає право П резидента 
звертатись з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 
посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і золвнішнє становище 
України. Аналогічне право передбачено конституціями багатьох 
держав.

Викладене свідчить про наявність у чинному законодавстві 
України значної кількості форм взаємодії Верховної Ради і Президента 
для успішного виконання покладених на них функцій.

1. Про* організацію державної влади на основі принципу 
розШодалу влад див., наприклад: Энтин Л.М. Разделение властей: опыт 
современных государств. - М., 1995. - 176 с.
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2. Див.: Тодика Ю.М. Державно-правова конфліктологія як 
важливий напрямок наукових досліджень II Вісник Академії правових 
наук У країни. - 1993. - № 6. - С. 17-18. Правовим питанням 
конфліктології в юридичній літературі приділяється все більше уваги. 
Див., наприклад: Юридическая конфліктологія. - М., 1995. -317 с.

3. Див.: Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. - Київ, 
1995.-С . 128-129.
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Георгіца А.З., докторант, 
Чернівецький державний 
університет ім. Ю. Федьковича

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ І ВИБОРЧЕ ПРАВО 
( на матеріалах Північних країн)

На сучасному етапі демократичне правління в будь-якій країні 
здійснюється розгалуженою системою спеціально створених органів, 
з-поміж яких вид іляються виші органи влади - парламент, глава держави 
й уряд, а також верховний суд. Саме вони реалізують основні владні 
повноваж ення, і, отже, відіграю ть найбільш  важливу роль у 
політичному житті конкретних держав. Тільки дослідивши діяльність 
цих державно-правових інститутів, можна повною мірою визначити, 
якими демократичними способами здійсню ється управління 
суспільними справами, на яких засадах діє державний механізм.

У перший ряд об“ єктів, які підлягаю ть науковому 
дослідженню, світова державно-правова доктрина висуває парламент 
і парламентаризм1. Особлива увага до парламентів обумовлена тим, 
що вони є постійно діючими представницькими органами, члени яких 
обираються безпосередньо народом. Як представницькі установи вони 
діють відповідно до прав, які їм належать, і в силу цього ухвали, що 
приймаються ними, йдуть від народу. Як зазначав французький класик 
конституційного права Л. Дюгі, “парламент є представницьким 
м андатарієм  нац ій”2. З іншого боку, функціонуючи в умовах 
демократичного правління і маючи свої головні повноваження в сфері 
законотворчості, формування інших органів, політичного 
волевиявлення і контролю за урядом, вони посідають центральне місце 
в формуванні державної волі. І хоча в сучасних умовах відбувається 
зміщення акцентів у взаємовідносинах між вищими органами влади до 
звуження реальних можливостей парламентів у сфері здійснення 
державної влади, у більшості зарубіжних країн представницькі органи 
уособлюють національні традиції, політичну культуру народу, 
державну ідеолргію, служать ареною узгодження суспільно-політичних 
інтересів та  Демократичної боротьби партій  за владу, тобто 
претендують на роль своєрідного “дзеркала суспільства”. Все це 
свідчить про актуальність дослідження парламентаризму.
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Безумовно, не викликає сумніву те, що в кожній країні 
парламентаризм знаходить свої конкретні вияви. Проте, це не 
перешкоджає при його оцінці робити узагальнення. І вони будуть 
найкраще обгрунтовані тоді, коли відповідне явище аналізується на 
прикладах країн, що знаходяться приблизно на однаковому рівні 
економічного і соціально-політичного розвитку. В таких країнах, за 
загальним правилом, парламентаризм ж  політична система, грунтується 
на певних спільних засадах і має загальні характерні риси. У цьому 
плані найбільшу цікавість викликає організація та діяльність парламентів 
Північних країн. Держави цього регіону мають дедалі усезростаючий 
вплив на розвиток міжнародних відносин. Тут демократичні традиції 
вкорінені так міцно, що знеможливлюють будь-яку спробу змінити цю 
систему. До того ж можливість порівняльно-правового аналізу цих країн 
детермінована загальними історичними шляхами їх розвитку, існуванням 
протягом тривалого часу спільних державних утворень, майже 
однаковою розстановкою класових сил. Парламентська практика саме 
цих країн і аналізується у пропонованій статті.

Варто зазначити, що у вітчизняній юридичній літературі немає 
фундаментальних праць, присвячених дослідженню скандинавського 
парламентаризму. Тому підготовка даної статті була б проблематичною 
без грунтовного вивчення і докладного аналізу наукових праць 
відомого російського дослідника цієї проблеми М.О. Могунової3, 
аналітичних та інформаційних матеріалів, що вийшли з друку останнім 
часом в Норвегії, Фінляндії та Швеції4.

Зародження парламентаризму в сучасному розумінні цього 
явища в Північних країнах, як і в Європі в цілому, пов“язане з появою 
ідей народного представництва, які пропагувалися Д. Локком, Ш. 
Монтеск“ є, Бентамом, Дж. С., Міллем, О. Гамільтоном, Ем. Сієсом та 
ін. В практичній сфері парламентаризм у країнах Скандинавії був 
встановлений не в результаті одноразових реформ, а шляхом 
поступових перетворень , що знайшло свого відображення, головним 
чином, у конституційній практиці. Якщо Норвегія ще в Конституції 
1814 р. зробила наголос на принципі розподілу влад і правах людини, 
які держава зобов“язана поважати, то у Фінляндії парламентаризм 
оформився у 1919-1928 рр. після прийняття чотирьох конституційних 
законів, які разом складають конституцію країни. Ісландія тільки в 1944 
р. прийняла конституцію, що закріпила парламентаризм. Боротьба за 
конституційні реформи в Данії та Швеції закінчилася у першій - в 1953 
р., а в другій - наприкінці 70-х років XX ст.5 Отже, парламентаризм ж  
політична система управління суспільством утвердився в згаданих 
країнах пізніше, ніж в інших європейських державах.
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Як вже зазначалось, зарубіжна конституційно-правова 
доктрина виходить з того, що одним із принципів парламентаризму 
проголош ує представницьку демократію, або представницьке 
правління, яке означає, що державні органи, насамперед парламент, 
здійснюють суверенну владу не в силу власного права, а в якості 
представників народу і від його імені6. Провідний представник цього 
напряму полішко-правової думки - російський юрист Б.М. Чичерін, 
глибоко проаналізувавши сам характер народного представництва, 
вказував на значні вигоди, які воно може дати державі. Він вважав, що 
народне представництво: 1) є єдиним справжнім захисником прав і 
інтересів громадян, оскільки закон, прийнятий при загальній злагоді, 
охороняє всіх; 2) в ньому суспільна думка стає виразником волі 
народної; 3) служить органом суспільних потреб, адже піддаючи уряд 
критиці, вносить у міркування нові елементи, нові точки зору стосовно 
застосування законів у практичній діяльності; 4) встановлює дійсний 
контроль суспільства наддержавним управлінням. Водночас він звертав 
увагу на неабияку роль представницької установи в підготовці 
державних діячів, політичному вихованні громадян, у прищепленні 
народу демократичних традицій7.

Домінуюча у Північних країнах концепція також виходить з 
того, що через представницьке правління реалізується принцип 
суверенітету. Ця ідея знаходить своє втілення в основних законах цих 
країн. Наприклад, “Форма правління” від 27 лютого 1974р. закріпила 
принципове положення про те, що “уся державна влада у Швеції 
виходить від народу”8. А ст. 2 “Форми правління Фінляндії” 1919 р. 
говорить: “Суверенна влада в Ф інляндії належить народу, 
представником якого є Сейм*)9.

Звичайно, до безпосереднього здійснення влади народ не 
здатний, але він володіє максимальною здатністю обирати своїх агентів 
для її здійснення під своїм контролем. Однак, для того, щоб 
представницькі збори здійснювали волю народу, діяли відповідно до 
його інтересів, необхідно, на думку М.О. Могунової10, щоб це правління 
відповідало цілій низці умов, а саме:

1) щоб у країні використовувались політичні інститути, за 
допомогою яких ця воля акумулювалась би;

2) щоб обраний на демократичних засадах парламент дійсно 
репрезентував народ, відображав класову структуру суспільства;

3) щоб парламент реально володів повнотою державної влади, 
виробляв політику в інтересах народу і був у змозі втілити її в життя;

‘ 4) щоб були створені реальні можливості для участі народу в
розв“язанні своїх справ.
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Спробуємо проаналізувати, наскільки відповідає цим вимогам 
представницьке правління в згаданих країнах, які .вважаються одними 
з найдемократичніших у світі.

Найбільший інтерес з позицій оцінки парламентаризму як 
форми державно-політичного життя викликають питання еволюції 
виборчого права. Цілком природно, що будь-який демократичний лад 
схиляється до системи виборів на засадах загального виборчого права. 
Усі Північні країни, як свідчить державно-правова практика, визнають 
принцип загальності виборчого права ( 1 розділу III “Форми 
правління” Швеції; § 50 Конституції Норвежського Королівства 1814 
р.; § 29 Датської конституції 1953 р.; ст. 33 Конституції Республіки 
Ісландії 1944 р.) із застереженнями стосовно вікового цензу, психічної 
неповноціїшості, наявності обмежень у цивільних правах. Доцільно 
зазначити, що саме ці країни одними з перших у світі зняли обмеження 
загальності виборчого права за ознакою статі. Зокрема, Фінляндія стала 
першою в Європі країною, де жінки отримали право голосу11. Швеція 
поширила загальне виборче право на жінок у 1921 р.12. У Норвегії жінки 
мають право голосу з 1913 р.131 якщо обмежень за ознакою статі більше 
не існує, то залишаються інші умови.

Головною умовою здійснення виборчого права, що 
зафіксована у виборчому законодавстві, є громадянство. В жодній з 
цих країн право голосу не надається іноземцям. Наприклад, в § 29 
Конституції Данії говориться, що право обирати до фолькетінгу 
належить кожному датському громадянинові, який має постійне місце 
проживання в державі. У зв“язку з цим певною проблемою залишається 
питання про надання права голосу іноземцям, які стали громадянами 
країни шляхом натуралізації. За загальним правилом, це право 
надається лище після проживання протягом встановленого терміну на 
території відповідного виборчого округу або адміністративної одиниці. 
Так, у Фінляндії цей термін дорівнює двадцяти місяцям, тоді як в 
конституції Ісландії встановлено, що для участі в парламентських 
виборах потрібно проживати в країні не менше, ніж п“ять років. 
Аналогічний термін осідлості для надання активного виборчого права 
встановлено в Норвегії, а дня пасивного права тут він становить десять 
років.

Спільною рисою розвитку виборчого права в Північних 
країнах є встановлення вікового цензу для активного і пасивного 
виборчого права. При встановленні вікового цензу для активного 
виборчого права національне законодавство виходить з необхідності 
зрівню вати його з віком повноліття, коли виборці, на думку 
законодавців, отримають повне уявлення про свої громадянські
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обов “язки і здатні сформулювати адекватну думку з політичних питань. 
Раніше тут вважалось, що виборча дієздатність настає пізніше, ніж 
повноліття. Однак динаміка суспільно-політичного життя в другій 
половині XX ст. призвела до зниження вікового цензу для активного 
виборчого права. Північні країни, як і всі демократичні держави, 
закріпили у своїх законодавствах принцип загального виборчого права 
із застереженнями стосовно вікового цензу (у Ф інляндії та 
Скандинавських країнах виборцем стає особа, яка досягла 18 років, за 
винятком Ісландії, де віковий ценз дорівнює 21 року); психічної 
неповноцінності (наприклад, п. 1 § ЗО Конституції Данії містить 
постанову, згідно з якою, щоб мати право взяти участь у політичному 
житті країни, громадянин повинен бути у “здоровому глузді”); наявності 
обмежень в цивільних правах (у Данії та Ісландії Основні закони 
обмежують у виборчих правах банкрутів і осіб, що утримуються за 
рахунок суспільних фондів тощо). В цілому ж треба підкреслити, що 
сучасне виборче право тут сприймається як загальне при оптимальному 
обмеженні виборчого віку та існуванні цензу осідлості у деяких 
випадках.

Конституції і виборче законодавство закріплюють принцип 
рівного виборчого права. На практиці це означає, що кожний виборець 
має один голос, а також і те, що всі громадяни беруть участь у виборах 
на рівних підставах. Для забезпечення участі у виборах оптимальної 
кількості електорату, як і в інших країнах світу, використовується така 
демократична процедура, як введення осіб до списків виборців. 
Складання списків переслідує подвійну мету: по-перше, дає можливість 
кожному виборцю реалізувати своє право голосу, і, по-друге, служить 
гарантією того, що особи, які позбавлені виборчих прав, не зможуть 
брати участь у виборах. На відміну від інших західноєвропейських країн, 
підготовкою і перевіркою списків виборців займаються місцеві органи 
влади, які мають у своєму розпорядженні відомості про громадянський 
стан населення. Проте найбільш важливе значення має принцип, згідно 
з яким кожний депутат повинен репрезентувати рівну кількість 
населення. Наприклад, у Норвегії це питання досить детально 
відрегульоване у конституційному порядку. Згідно з § 58, 59 Основного 
закону кожна область разом з містами, що входять до неї, утворює один 
виборчий округ. Кількість представників стортінгу розподіляється між 
20 виборчими округами держави із врахуванням кількості населення. У 
Фінляндії встановлюється мінімум і максимум утворення виборчих 
округів: згідно зі ч. І § 4 Акту про парламент територія країни поділяється 
як мінімум на 12 і як максимум на 18 багатомандатних виборчих округів, 
однак із врахуванням місцевих особливостей можливе утворення одного
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або декількох виборчих округів для виборів одного представника до 
парламенту14.

Звичайно, вимога рівності виборчих округів розглядається як 
загальний принцип і не сприймається як абсолют. Зауважимо, що для 
нерівності округів існують і об“єктивні підстави. Зокрема, виборчі 
округи в Ісландії та Норвегії, як і в більшості країн світу, поєднуються 
з адміністративно-територіальним поділом, тому відповідні одиниці зі 
своїм населенням можуть помітно різнитися. А нерівна чисельність 
виборців, які проживають у різних виборчих округах, автоматично 
призводить до того, що голос поданий в одному окрузі, важить більше, 
ніж в іншому. Внаслідок цього порушується принцип рівного виборчого 
права.

Проблема забезпечення рівного виборчого права, як слушно 
зауважує В.М. Шаповал15, прямо пов“язана з характером виборчих 
систем, прийнятих в тій чи іншій країні. При цьому доцільно 
підкреслити, що вирішення питання про запровадження пропорційної 
або мажоритарної виборчої системи не є проблемою суто технічного 
порядку, що стосується ефективності виборів. Навпаки, у будь-якому 
випадку перевага, яка віддається певному виду' виборчої системи, має 
політичний характер. Зокрема, на наш погляд, на вибір Північними 
країнами пропорційної виборчої системи, окрім інших факторів, 
першочерговий вплив мала наявність розгалуженої системи політичних 
партій, які утворились в основному ще в другій половині XIX ст. В 
теоретичному плані даний вид виборчої системи, безперечно, є 
найкращим, оскільки він забезпечує найбільш точне відбиття волі 
населення, що висловлена в ході виборів16; щодо практичного аспекту, 
то ідея пропорційної системи, на думку деяких фахівців|7, полягає в тому', 
щоб якомога менше голосів пропадало, а механізм голосування не 
спотворював кількісні пропорції між політичними течіями, які існують 
в країні. Він повинен діяти так, щоб ці пропорції спроектувалися і на 
склад парламенту. Цього можна досягти різними шляхами.

Оскільки при пропорційній системі мандати в кожному 
виборчому окрузі поділяються між партіями відповідно до кількості 
отриманих голосів кожною партією, уся “операція” розподілу місць 
відбувається в багатомандатних округах. Наприклад, територія Данії 
поділяється на три виборчі регіони (Великий Копенгаген, Ютляндія та 
Острови), кожний з яких, у свою чергу, поділяється на виборчі окрути 
(відповідно 3, 7 і 7); округи поділяються на виборчі дільниці (від 2 до 
10) і загальна чисельність останніх складає 103. Кількість місць, 
розподілених від кожного виборчого округу, коливається від 2 до 15. 
175 місць фолькетінгу поділені на дві категорії: 135 для обрання в
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округах і 40 - для додаткового розподілу в цілях забезпечення повної 
пропорційності виборів18. Так звана система вирівнювання, за якою 
невелика частина (до двадцяти відсотків) мандатів заздалегідь 
виділяється для розподілу в загальнодержавному масштабі, характерна 
і для Швеції.

Аналіз державно-правової практики показує, що вибори у 
Північних країнах завжди мають партійний характер: виборці 
голосують не за окремі кандидатури, а за партійні списки. Проте тут 
використовують варіанти пропорційної системи, які дозволяють 
виборцю голосувати не тільки за партійний список, але й за певного 
кандидата, що внесений до нього. У законодавстві Норвегії, Швеції, 
зокрема, зафіксоване правило “вільних списків”, яке дозволяє виборцям 
виражати своє ставлення до кожного з кандидатів, занесених у 
конкретний партійний список. Для цього в бюлетені вони вказують, 
кого з кандидатів від даної партії хотіли б бачити обраним у першу 
чергу, кого — в другу тощо. У Фінляндії застосовується правило 
“преференції”: кожному кандидату в депутати в списку для голосування 
присвоюється номер і виборець позначає в бюлетені не тільки партію, 
за котру він голосує, але й номер кандидата від цієї партії, якому він 
віддає перевагу. Такий порядок має важливе значення дня партій, які 
йдуть на вибори єдиним блоком, щоб відповідно до волі виборців 
розподілити мандати.

Водночас зазначимо, що законодавство окремих країн регіону 
містить постанови, які о б “єктивно призводять до відходу від 
пропорційного предсгавницств а. Найтиповішими прикладами є норми, 
якими регламентується так зване процентне застереження. Так, для 
одержання представництва в парламенті Швеції партія повинна 
отримати не менш 4 відсотків голосів по всій країні або не менш 12 
відсотків голосів в окремому виборчому окрузі.

В важається аксиомою, що увесь сенс організації 
представницьких зібрань (парламентів) полягає в заміні прямого 
народного законодавства і правління народу взагалі, яке фізично 
неможливе в сучасних великих державах. Тому залучення до участі в 
парламентських виборах якомога більшої частки дорослого населення 
країни, тобто процес виборів, справляє безпосередній вплив на 
адекватність народного представництва. Існує чимало умов, які 
справляєгь досить суттєвий вплив на внутрішню ціну цих виборів і на 
їх фактичний результат.

Для правильності народного представництва в розумінні 
відповідності складу парламентаріїв справжньому волевиявленню 
населення країни досить важливо, щоб народ зміг підготуватися до
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великого акту обрання своїх представників, а для цього необхідне 
встановлення по можливості більш тривалого періоду між 
проголошенням дати майбутніх виборів і настанням цієї дати. Цей 
проміжок часу присвячується виборчій боротьбі і, звичайно, має дуже 
велике виховне значення для електорату. В цьому плані заслуговує на 
увагу досвід Ш веції, де дата голосування чітко визначається в 
законодавстві. Так, в Акті про ріксдаг 1974р. зафіксовано, що чергові 
вибори до парламенту країни проводяться у вересні кожні три роки.

Іншою важливою умовою правильності виборів слід вважати 
створення умов для забезпечення можливості здійснення права голосу 
тим виборцям, які в силу різних причин не можуть з “явитися на свою 
виборчу дільницю в день голосування. Для цього у Північних країнах 
використовуються такі способи, як голосування через пошту, одержання 
посвідок на право дострокового голосування тощо. Зокрема, в Швеції 
високий рівень електорального зібрання почасти завдячує можливості 
голосування через пошту, що розпочинається за 24 дні до початку 
виборів. Нині приблизно третина всіх голосів на виборах надходить 
через пош ту19. У Фінляндії на випадок виїзду виборця зі свого 
постійного місця проживання під час виборів він має право голосувати 
на будь-якій іншій виборчій дільниці, а також за кордоном. Попередньо 
такий виборець отримає за місцем свого постійного проживання 
посвідку на право дострокового голосування20.

Не менш важливою умовою правильності виборів є 
забезпечення таємниці голосування. Північні країни здійснили в цьому 
напрямку ряд юридичних гарантій: введення індивідуальних кабін для 
голосування, застосування виборчих бюлетенів одного формату і 
спеціальних конвертів, використання спеціальних виборчих скриньок, 
які влаштовані таким чином, що до них щоразу можна опустити тільки 
один виборчий бюлетень (у Швеції, наприклад, посадова особа сама 
здійснює такий контроль, опускаючи в скриньку конверт, який вручає 
йому виборець).

Як бачимо, поруч із застосуванням пропорційної виборної 
системи в тому ж самому напрямі здійснює свій вплив і рівне виборче 
право, і створення умов для здійснення свого виборчого права кожним 
членом електорату, і таємне голосування тощо. Тільки демократичне 
використання всіх цих інститутів, у своєї сукупності, може дати 
справжнє раціональне народне предстаництво.

Демократичне в цілому виборче право у країнах регіону , як 
свідчать результати виборів, призводить до досягнення майже ідеальної 
пропорційності між кількістю поданих за партії голосів виборців і 
чисельністю отриманих ними мандатів. Це дозволяє всім ідейним і
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політичним течіям, мати можливість отримати представництво у 
вищому представницькому органі країни. Типовим в цьому відношенні 
є приклад Швеції, про що свідчать дані, які наводяться в таблиці.

Результати парламентських виборів у Швеції в 1988 р.21

Назви партій, Кількість Кількість місць у парламенті
представлених у парламенті голосів

(в %) в абс. цифрах в %
Соціал-демократична
робітнича партія (СДРП) 43,2 156 44,7

Поміркована коаліційна 18,3 66 16,1
партія (ПКП)

Партія центру (ПЦ) 11,3 42 12
Народна партія 12,2 44 12,6

Ліва партія (ЛП) 5,9 21 6

“Зелені” (Партія
навколишнього середовища) 5,5 20 5,7
Інші 3,6

Дані таблиці свідчать про майже адекватне відображення в 
парламенті різних політичних сил в тій пропорції, в якій вони існують 
в суспільстві. Найважливіший фактор при голосуванні - класова 
належність. 8 робітників з 10 голосує за СДРП і ЛП, 8 підприємців з 10 
- за несоціалістичні партії. За ПЦ голосують в основному фермери, 
основні прихильники ПКП - службовці та підприємці, за лібералів - 
голосують, головним чином, службовці.

Зазначимо також, що багатопартійні системи і пропорційні 
виборчі системи, які діють у Фінляндії та Скандинавських країнах, не є 
перепоною для утворення стійких урядів. Зміна урядів є рідкісним 
явищем. Приміром, у Швеції за післявоєнний період тільки у двох 
випадках вибори призвели до відставки уряду. В Фінляндії також 
зберігаються коаліційна модель і політика консенсусу при формуванні 
та забезпеченні діяльності уряду, що дозволяє стверджувати про 
уаявність урівноважуючого механізму в забезпеченні політичної 
стабільності. На наш погляд, саме цей досвід Північних країн може 
сприйматися як певні стандарти, зразки та моделі в Україні, що дасть
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змогу точніше коригувати свої наміри у всіх сферах суспільно- 
політичного життя, прогнозувати перспективи.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ШВЕДСЬКУ МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТІЇ: 
ПОЛГШКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Наприкінці XX ст. демократія стала трибом життя багатьох 
держав світу, визначаючи як моральність щоденних міжлюдських 
стосунків, так і спосіб управління суспільством. За підрахунками 
відомого американською політолога Р. Даля, демократичні режими 
встановилися і функціонують стабільно у 26 країнах'. Отже, не можна 
не визнати, що проблема альтернатив політичного вибору для більшої 
частини людства є ще досить гострою.

Для Уіфаїни, де процес сучасного державотворення повинен 
відбуватися і відбувається з урахуванням прогресивної світової 
практики, неабияке значення має ретельний аналіз здобутків у 
політичній і правовій сферах, досягнутих зарубіжними країнами. 
Зокрема, особливий інтерес викликає досвід політичного розвитку 
Ш веції, яку сьогодні вваж аю ть,і небезпідставно, однією з 
найрозвинутіших демократій світу.

Зазначимо, що про шведську модель політичного розвитку 
вже йщлося в науковій літературі радянського періоду, у виступах 
народних депутатів, політиків, економістів. І в наш час усе частіше 
говорять про необхідність її вивчення та можливе використання деяких 
її елементів у процесі переходу України до демократичної системи.

У запропонованому дослідженні робиться спроба висвітлити 
історію народження шведської демократії, окреслити її фундаментальні 
принципи, охарактеризувати механізм дії моделі у найрізноманітніших 
сферах суспільного життя. При цьому акцент робиться на політико- 
правовому аспекті проблеми.

Основними джерелами при підготовці статті послужили у 
першу чергу конституційні закони2, інформаційні матеріали Шведського 
інституту3, публікації шведських авторів, зокрема Бобо Шуц і Еви 
Муландер4, довідкове видання, підготовлене О.М. Волковим5. При 
викладенні сутності шведської моделі демократії враховувались т очки
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зору шведських учених Е. Ліндстрєма і Р. Мейднєра6, відомого 
російського дослідника проблеми М.О. Могуновог.

Демократія як спосіб управління всіма сторонами суспільного 
життя охоплює сьогодні все шведське суспільство й вважається 
аксіомою. Проте, демократія у Швеції не постала зненацька. Переду сім 
слід зважити на те, що ця країна має давні демократичні традиції. Так, 
в ній завжди існував клас вільних хліборобів, які тим чи іншим способом 
мали можливість здійснювати вплив на уряд. Уже на етапі свого 
становлення в XIX ст. клас промислових робітників також став 
політично свідомим.

Одна з передумов шведської демократії - це значні традиції 
об'єднань. Як відомо, шведське суспільство значною мірою є продуктом 
народних рухів, які виникли в XIX ст., - руху за релігійне відродження 
й вільні церкви 1870-х рр., руху за тверезість 1880 рр. та робітничого 
руху 1890 рр .8 Ці рухи відіграли важливу роль у поступовому демонтажі 
старого суспільства. Одним з інших найвагоміших внесків було 
звертання до діалогу, а не до конфронтації з опонентами, що 
закономірно стало запорукою мирного процесу соціальних реформ у 
країні.

Разом із тим становлення демократії у Швеції - це результат 
тривалого й суперечливого процесу реформ упродовж усього XX 
століття, процесу, що триває й досі. Народження шведської демократії 
пов“язане із запровадженням загального й рівного виборчого права. 
В 1866 р. в країні були запроваджені обмежені виборчі права для 
чоловіків, однак ці права спиралися на прибутки й капітал виборців, 
внаслідок чого на параламентських виборах, що відбулися в 1867 р., їх 
одержали трохи більше п “яти відсотків населення. Після багатьох років 
політичної боротьби у Швеції в 1909 році було запроваджено загальне 
й рівне виборче право для чоловіків. Формально право голосу мали 
всі чоловіки з 24 років.Однак зберегались ценз осідпості (не мали змоги 
голосувати сезонні робітники й наймити) і податковий ценз (що 
позбавляло права голосу осіб з невеликим доходом). Як і раніше не 
мали право голосу жінки. Загальне й рівне виборче право поширилось 
на жінок тільки в 1921 році. Тепер усі громадяни Швеції, яким на день 
виборів виповнилося 18 років, можуть брати участь у парламентських, 
місцевих та регіональних виборах, а також у референдумі. З 1976 року 
право голосувати на виборах до місцевих та регіональних 
представницьких органів отримали також нешведи за національністю, 
якщо вони зареєстровані як такі, що проживають у Швеції принаймні 
протягом трьох років. Той, хто має право голосу, може бути обраним і 
до представництв.
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Засади шведської демократії чітко визначені в Конституції 
країни, яка складається з трьох окремих документів: Форми правління, 
прийнятої в 1974 р., Акту про престолоспадкування 1810 р. та Акту 
про свободу друку 1949 р. Окрім того, є особливий Акт про риксдаг 
1974 р., що відноситься до числа конституційних законів. Найбільш 
важливий конституційний документ - Форма правління. Перший 
розділ цього конституційного закону проголошує: “Вся державна 
влада в Швеції є волевиявленням її народу. Народне врядування в 
Швеції спирається на свободу думки та загальне й рівне виборче 
право. Воно реалізується через п р е д с т а в н и ц ь к у  парламентську систему 
правління та  місцеве сам оврядування” . У другому розділі 
конституційного закону закріплені основні свободи і права, в тому 
числі висловлювань, інформації, зібрань, демонстрацій, союзів, 
віросповідання. Отже, фундаментальним принципом шведської 
демократії є рівність усіх громадян, рівні права й обов'язки для 
кожного. Будь-який громадянин, незалежно від статі, раси, релігії, 
етнічного походження, місця проживання чи економічних ресурсів, має 
однакові права висловлювати свої погляди з будь-яких питань 
суспільного життя; через загальне й рівне виборче право кожен може 
впливати на процес вироблення рішень. Окрім того, кожен має рівні 
права на суспільну підтримку (у разі хвороби чи безробіття), і разом з 
тим, рівні обов'язки щодо виконання вимог суспільства (скажімо, 
обов'язки декларувати доходи, а також сплати податків, визначених 
владою).

Шведська демократія в дії. Історичний досвід більшості країн, 
особливо Швеції, свідчить, що демократія в значній мірі залежить від 
того, як громадяни користуються своїм правом голосу. Як зазначає 
німецький державознавець Г. Майєр, в загальнонаціональному 
масштабі вибори - це найбільш масовий процес, який знає право9. 
Аналіз відомостей про зібрання на парламентських виборах однозначно 
підтверджує усвідомлення громадянами власної участі у виборах ж  
важливої частини особистої відповідальності кожного за демократію. 
Якщо під час перших виборів за загальним виборчим правом у 1927 
році проголосувало понад половину електорату, то у 1976 році зібрання 
на виборах до риксдагу складало 91,8 відсотки}. Як бачимо, частка тих, 
хто брав участь в голосуванні виборців, досить висока - близько 90 
%10. У зв“язку з цим варто звернути увагу на такий момент. Високий 
рівень електорального зібрання почасти завдячує можливості 
голосування через пошту, яке розпочинається за 24 дні до початку 
виборів. Нині приблизно третина всіх голосів на виборах надходить 
через пошту.
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Ще у процесі переходу до демократичного режиму в Швеції 
основний наголос був зроблений на посилення представницького 
начала в діяльності колегіальних органів. Найбільш вдало цю ідею 
сформулював Бобо Шуц, який пише: “Ніхто не може прохопитися з 
чорного ходу - це очевидне загальновизнане правило демократичних 
виборів як до риксдагу (шведського парламенту), так і до комітету 
місцевого спортивного клубу”11. Цей фундаментальний принцип 
шведської демократи, звичайно ж, знайшов своє логічне закріплення у 
“Формі правління” - конституційному законі, де у розділі 2 визначено, 
що “суспільство повинно потурбуватись про те. щоб демократичні ідеї 
стали провідними в усіх його сферах”. Проаналізуємо, як і яким чином 
реалізується цей принцип на загальнонаціональному і місцевому рівнях, 
а також в різних прошарках шведського суспільства.

Парламентська і місцева демократія. Шведський парламент 
(риксдаг) є найвищим органом правління країною. Відповідно до 
“Форми правління” та Закону про вибори 1972 р., правом голосу і 
правом бути обраним до риксдагу володіє кожен шведський громадянин 
по досягненні 18 років. Загальність і рівність виборів забезпечується 
порядком складання списків виборців (вони складаються щорічно до 
15 червня місцевим податковим управлінням), оскарженням 
неточностей в списках (шляхом звертання до правління 
адміністративного округу), умовами проведення голосування (зокрема, 
голосування по пошті), а також діючою в країні виборчою системою. 
На особливу увагу заслуговує тут процедура досягнення рівного 
представництва в умовах багатомандатних в и б о р ч і в
округів. Так, з метою забезпечення рівності голосів загальна кількість 
виборців у країні поділяється на число депутатських мандатів у рикстазі, 
щоб виявити, скільки виборців повинно припадати на один мандат. 
Далі число виборців в окрузі поділяється на це число, щоб визначити, 
скільки мандатів належить надавати даному округу. Вибори до 
риксдагу провадяться за пропорційною виборчою системою. З 
урахуванням адміністративного поділу країна поділяється на 28 
виборчих округів, від кожного з яких повинно обиратися не менш 8 
депутатів. Але по округах розподіляються тільки 310 мандатів 
(“окружні м андати”). Решта 39 м андатів є “зрівняльними” і 
розподіляються в масштабі всієї країни. “Окружні мандати” не 
надаються партіям, які отримали в округах менш 12 відсотків голосів 
виборців, а “зрівняльні мандати” не вручаються тим, хто не отримав 4 
відсотків голосів виборців у цілому по країні 3 метою ліквідації 
диспропорції між кількістю поданих за партії голосів виборців і числом 
отриманим ними місць в парламенті невраховані голоси виборців
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підсумовуються стосовно до кожної партії в цілому по країні та 
пропорційно цим залишкам розподіляються “зрівняльні мандати”12. Як 
свідчать результати виборів, така виборча сисгема дозволяє досягти 
ідеальної пропорційності між кількістю поданих за партії голосів і 
числом отриманих ними мандатів, звичайно ж, за винятком партій, 
які не подолали “бар'єр прохідності” (4 %). За нашими підрахунками, 
на парламентських виборах в 1994р. за Соціал-демократичну робітничу 
партію було подано 45,3 відсотків голосів виборців, і вона отримала 
156 місць або 46,1 відсотків парламентських мандатів; відповідно 
Поміркована коаліційна партія - 22,4 % і 23 %; Партія центру - 7,7 і 8; 
Народна партія - 7,2 і 7,5; Ліва партія - 6,2 і 6,3 , “Зелені” - 5,0 і 5,1 
відсотків.

У риксдазі є представники різних професій, проте домінують 
чиновники. Члени парламенту найчастіше обираються з-поміж 
провідних політиків на місцевому рівні. Про демократичність вищого 
предстаницького органу країни однозначно говорять і такі факти.

У 1994 році до риксдагу було обрано 5 кандидатів, яким ще 
не виповнилося 25 років, а двом наймолодшим з них лише по 21 року. 
Жінки нині складають понад 40 відсотків членів парламенту, що є 
найвищим відсотком за всю парламентську історію Швеції'. Жодна з 
країн світу не має сьогодні такого значного відсотку жінок серед 
параламентаріїв13.

Як вже зазначалось, у першому розділі “Форми правління” 
стверджується, що правління народу в Швеції здійснюється почасти 
через місцеве самоврядування. Отже, певну частину державної влади 
делеговано державою 286 муніципалітетам та 23 радам ленів (областям). 
М ісцева демократія заснована на безпосередньому або 
опосередкованому вплив громадян на вироблення рішень органами 
самоврядування. До компетенції місцевих органів входять питання 
місцевого оподаткування та обслуговування населення (школи, 
дошкільні установи, комунальні послуги, дорожнє і житлове 
будівництво, культурне обслуговування, організація відпочинку, 
турбота про пенсіонерів). Подальший розвиток місцевої демократіїйде 
шляхом утворення демократично обраних місцевих одиниць 
самоврядування, так званих сусідських комітетів.

Демократія чепез організації та об“єднання. Важливим 
фактором поєднання своїх особистих інтересів із загальними є 
об “єднання громадян. Найважливішими органами такого типу є 
політичні партії та великі профспілкові організації, проте існують тисячі 
інших організацій та об “єднань, які об'єднують інтереси окремих груп 
і є необхідними елементами демократичного суспільства, такі,
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наприклад, як організація фермерів (Федерація шведських фермерів), 
власників майна (Шведська федерація власників орендного майна) 
тощо. Майже чверть демократичних організацій, що нині діють у 
Швеції, мають понад 25-літшо історію. Доцільно підкреслити, що всі 
організації й об “єднання засновані на демократичних засадах, тобто 
їхні лідери й органи призначаються членами цих організацій шляхом 
прямих або непрямих виборів. Скажімо, якщо у місцевій профспілковій 
організації голова і комітет обираються прямим голосуванням, то лідери 
великих центральних профспілкових організацій з практичних 
міркувань обираються непрямим шляхом.

Демократія в галузі оствіти. Освіта в Швеції є важливим 
показником розвинутості принципу демократії. Н айбільш  її 
характерна риса - широке охоплення населення країни різними 
формами навчання. Після реформи системи освіти, що відбулась у 
50-х роках, були утворені початкова загальноосвітня дев“ятирічна 
школа, середня школа (гімназія) для 16-річних, а також система 
навчання дорослих. Усі напрями навчання дозволяють отримати в 
майбутньому вищу освіту.

На особливу увагу заслуговує досвід організації навчання 
дорослих. Поряд із старими формами - народними вищими школами і 
навчальними гуртками, широко використовуються такі важливі форми, 
як заочні школи і курси, які провадяться радіомовленням та 
організаціями ринку праці. Досить сказати, що в тій чи іїппій формі 
продовжує навчання близько половини дорослого населення Швеції14. 
Це дуже висока частка за світовими стандартами. Демократизм освіти 
дорослих виявляється і в тому, що дорослий учень розпочинає заняття 
з того рівня, з якого він має можливість навчатися, і закінчує їх в міру 
необхідності. Учень сам визначає обсяг свого навантаження в 
залежності від умов. Він може вчитися вдень або ввечері, поєднувати 
курси із загальних дисциплін з професійними курсами. Можна 
відвідувати заняття без відриву від виробництва або тимчасово не 
працювати, отримуючи державну субсидію протягом певного часу. 
Нарешті, дорослий може сам скласти власну програму навчання.

Усі рівні осві ти в країні повністю фіїїансуються з державних
фондів.

Принцип демократії втілюється не лише в контексті навчання, 
але й через вплив, які учні та студенти вузів здатні справляти в різних 
формах. Зокрема, в кожній школі є учнівська рада, яка обирається 
самими учнями йа демократичних засадах, до завдань якої входить 
спільне зі шкільним керівництвом розв“язання проблем і вироблення 
певних практичних рішень з питань навчання і взагалі шкільного життя.

166



Існує також багато учнівських організацій виховного напрямку, проте 
безвідносно до партійних уподобань.

У Швеції 34 вузи. Вони очолюються радою керуючих, яка 
складається з ректора (віце-канцлера або президента), 6 представників 
громадськості, що призначаються ландстингом (органом місцевого 
самоврядування), 2 викладачів і 2 представників студентів. Ця рада несе 
відповідальність за всі внутрішні справи вузу. Керівником вузу є ректор, 
який призначається урядом на підставі рекомендації ради керуючих. 
Найбільш дрібна одиниця в системі вищої освіти - факультет, 
очолюється радою , що включає представників усіх категорій 
працюючих в ньому людей. Очолює раду факультету голова - префект 
(іноді він один очолює факультет). Рада керуючих кожного вузу вирішує 
питання про існування факультетів.

Демократія на ринку праці. Запровадження демократичних 
принципів праці в наш час перебуває в центрі уваги владних структур 
і професійних спілок. Вважається, що найглибші за останні 20 років 
процеси демократичних реформ відбувалися саме в робітничому житті. 
Ці процеси розгортаються в рамках політичної демократії, а всі 
відповідні закони були схвалені шведським риксдагом. Зокрема, ще в 
1974 р. набрав чинність Закон про забезпечення зайнятості, який 
помітно підвищив вплив трудящих і профспілок на урядову політику в 
галузі виробничих відносин. Відповідно до нього звільнення працівника 
повинно бути обгрунтовано об“єктивними причинами. Обумовлений 
термін оповіщення про звільнення є різним і залежить від віку і стажу: 
від 1 місяця для осіб молодших 25 років до 6 місяців для осіб віком 45 
років і старше. Колишні зайняті мають перевагу при новому наборі 
персоналу в компанії'. В 1982 р. був прийнятий новий закон, який знову 
ввів право набору людей з випробувальним терміном до 6 місяців, 
зокрема з метою заохочення створення нових робочих місць. Закон 1980 
р. про рівноправність чоловіків і жінок у праці забороняє підприємцям 
дискримінацію зайнятих за ознакою статі15.

Одним з найбільш складних питань була і залишається участь 
трудящих в управлінні виробництвом. Якщо до першої половини 70-х 
рр. роботодавець мав виняткове право на “управління й розподіл 
праці”, то з 1977 року демократичний вплив робітників на умови праці 
регламентується “Законом про спільні ухвали в трудових відносинах“ 
(або скорочено МБЛ). Згідно з МБЛ, місцеві профспілки можуть 
призначити представників у раду директорів приватної компанії із 
кількістю зайнятих не менше 25 чоловіїс. Вони мають право на два місця 
в раді директорів і двох заступників. У компаніях із кількістю 1000 і 
більше чоловік, діючих в різних секторах економіки, трудящі можуть

167



призначити трьох членів ради і трьох заступників. МБЛ застосовується 
усюди, де зайнятий хоча б один член профспілки. МБЛ є передумовою 
підписання колективної угоди між працівниками та роботодавцем. З 
моменту підписання такої угоди, шведська традиція передбачає 
заборону на будь-які виробничі акції як з боку працівників, так і з боку 
роботодавця.

Демократія в збройних силах. До демократичних обов'язків 
громадян Швеції конституцйійне законодавство відносить захист своєї 
країни (всі чоловіки віком від 18 до 47 років підлягають обов'язковій 
військовій повинності; жінки зобов'язані відслужити визначений 
владою термін у цивільній оборога). Незважаючи на командну ієрархію, 
без якої не можна обійтися у військовій організації, у шведських 
збройних силах діє досить демократична система. На наш погляд, 
особливої уваги заслуговують напрацьовані тут елементи впливу 
представників збройних сил на політиків та державну владу на всіх 
рівнях.

Передусім, новобранцям гарантовано право впливу на 
навчання й службу у військових підрозділах шляхом прямого й таємного 
обрання взводних і ротних представників. Ці представники служать 
при комітетах і дорадчих органах, маючи і певні повноваження для 
вироблення ухвал. Новобранці кожного взводу обирають делегата - 
свого представника з питань охорони праці, а весь особий склад 
підрозділу щотижня збирається для обговорення поточних справ. Те 
саме стосується й зібрань комітетів військових підрозділів, які 
відбуваються щомісяця. Комітет підрозділу, за загальним правилом, 
складається з представників від офіцерів та обраних представників роти. 
Очолює цей комітет командир підрозділу.

На національному рівні щорічно провадиться національний 
конгрес новобранців, т. зв. парламент новобранців, в якому беруть 
участь близько 150 представників, обраних таємним голосуванням з 
усієї країни. На конгресі обирається рада новобранців у складі семи 
чоловік. Ці семеро членів ради новобранців є офіційними 
представниками збройних сил.

Демократія в соціальній сфері. В шведській моделі, на нашу 
думку, першорядну роль відіграє соціальна політика, яка є інструментом 
послаблення соціальної напруги, нейтралізації класових антаг онізми) 
і конфліктів. Так, згідно однієї з цілей шведської моделі - рівності, доходи 
вирівнюються велрми прогресивною системою подоходних податків. 
Значному скороченню різниці в доходах сприяє й широкий перерозподіл 
чсрбз систему соціального страхування. В 1986 р. у Швеції на 20 відсотків 
найбагатших сімей припадало 37,5 відсотка доходів, на 20 відсотків
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найбідніших - 12 відсотків (для США відповідно 43,7 і 4,6 відсотка). 
Помітно скоротилась різниця в оплаті чоловіків і жінок: у 1987 р. середня 
заробітня платва жінок склала 89,6 відсотків зарплати чоловіків (для 
порівняння: в Італії - 84,8, у ФРН - 73,1). Як свідчать наведені вище та 
інші статистичні дані за ступенем вирівнювання доходів Швеція 
випереджає усі інші країни світу. Зарабітна плата жінок відносно 
чоловіків у Швеції' також є найвищою у світі.

Демократія у правовій та карній системах. Демократичним 
чинником шведського правосуддя є мирові експерти, котрі спільно із 
суддею розглядають справу й виносять вирок. При цьому зазначимо, 
що юридичні ухвали приймаються демократично, тобто більшістю 
голосів, навіть якщо думка експерта відрізняється від думки 
досвідченого у правовому відношенні судді.

Щорічно в Швеції близько 14 тис. чоловік засуджуються до 
тюремного ув“язнення та приблизно 6 тис. - умовно. Проте у закладах 
карної системи заареш товані володіють певними правами для 
демократичного впливу на умови їх утримання у в“язницях. Наприклад, 
у кожній в“язшщі вони самі обирають своїх представників до спільної 
ради, які разом із тюремною адміністрацією обговорюють питання 
тюремного життя.

Громадський контроль за демократичною владою. Звичайно, 
для того, щоб демократична влада працювала злагоджено і чітко, вона 
постійно має перебувати під громадським контролем. Однією з 
головних гарантій постійного контролю над владою є існування в країні 
вільної й незалежної преси. Доречно зауважити, що в Швеції свобода 
преси гарантована конституцією. Окрім того, Швеція має унікальну' 
традицію в плані доступу окремого громадянина до офіційних 
документів. Не менш важливим єй  те, що представники урядової влади 
різних рівнів відповідно до закону зобов“язані постачати усну 
інформацію офіційному бізнесу, зрозуміло, без розкриття адресата такої 
інформації.

На державному рівні також існують різні форми контролю. 
Існує спеціальний постійний парламентській комітет - конституційна 
комісія, до завдань якого, згідно з Актом про риксдаг (розділ IV, 4.6.1)17, 
входить перевірка законності дій уряду. Окрім того, риксдаг контролює 
державну адміністрацію через парламентських аудиторів і омбудсманів 
- інституції, що розглядають претензії громадян до державних властей. 
Нарешті, слід назвати і ряд інших подібних інституцій, що здійснюють 
контроль над різними сферами суспільного житія і обстоюють інтереси 
різних груп населення, - Дитяче представництво, Представництво проти 
етнічної дискримінації та Представництво рівних можливостей.
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Таким чином, підвалиною шведської моделі демократії є 
принцип рівності усіх громадян. Звичайно, в цій країні, як і в інших , 
часом також трапляються випадки ухиляння від демократичних 
обов'язків, що пояснюється природним бажанням людей зважати 
більше на права, ніж на обов“язки. Проте, демократичні традиції тут 
закорінені так міцно, що знеможливлюють будь-яку спробу змінити 
шо систему.

Для України, де демократичні традиції лише формуються, 
особливе значення мають питання втілення демократії у всіх сферах 
суспільного життя. В цьому плані досвід Швеції викликає особливий 
інтерес, оскільки може сприйматися як певні стандарти, готові зразки 
та моделі. Обізнаність з цим досвідом дасть змогу точніше коригувати 
свої наміри, прогнозувати перспективи на шляху до демократичної 
системи.
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ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Однією з основ конституційного ладу в демократичній державі 
с визнання і закріплення в Конституції і законодавстві та підтримка 
місцевого самоврядування з боку держави, а також розмежування 
повноважень між окремими ланками системи місцевого самоврядування 
та органами місцевої виконаної влади.

Як відомо з загальної теорії держави і права механізм правового 
регулювання є складною системою і включає в себе цілий ряд елементів. 
З огляду на специфіку нашого дослідження, та його об’єм, розглянемо 
такі з них як правові гарантії реалізації повноважень органів місцевого 
самоврядування, гарантії судового захисту і правову культуру.

І. П равові гарант ії реалізац ії повноваж ень органів м ісцевого  
самоврядування.

Під правовими гарантіями реалізації повноважень органів 
місцевого самоврядування слід розуміти всі нормативно-правові засоби, 
які забезпечують повноцінну реалізацію повноважень місцевих Рад.

Цілком слушним є твердження В.Кампо, І.Волянської про те, 
що, коли мова йде про місцеве самоврядування, де важливо не т ітк и  
захистити правомірну' діяльність Рад, але і досягти певних позитивних 
результатів їх функціонування, першочергового значення набувають 
саме правові гарантії реалізації їх повноважень1.

До запропонованої згаданими науковцями класифікації поділу' 
правових гарантій повноважень органів місцевого самоврядування на 
консти туційні та законодавчі, яка здійсіпоється в залежності від рівня 
правового регулювання даних повноважень, слід додати ще і 
міжнародно-правові гарантії. Проаналізуємо їх.

1 .М іж народні правові гарантії.
Нормативне регулювання організації та  діяльності органів 

місцевого самоврядування здійснюється як внутрішнім правом кожної 
держави так і нормами міжнародного права. В зв’язку з цим принципове 
значення для України мас дотримання норм прийнятої 15 жовтня 1985
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р. Європейською Радою у С тразбурзі і підписані Україною, 
Європейської хартії про місцеве самоврядування2.

Цей правовий акт, а також Всесвітня декларація місцевого 
самоврядування (проголошена Інтернаціональною Спілкою Місцевих 
Влад 26 вересня 1985р. в Ріо-де-Жанейро)3, орієнтують усі демократичні 
держави на встановлення тих принципів і рис, яким повинні відповідати 
організація та діяльність місцевого самоврядування у демократичних 
країнах, співвідношення в цих країнах місцевого самоврядування з 
місцевим управлінням.

Найважливішим питанням стосовно організації місцевого 
самоврядування і місцевого управління є питання про розподіл 
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами 
місцевої виконавчої влади. Цілком справедливим є твердження проф.
В.В. Копейчикова про те, що: “ Абсолютного розподілу, повного 
відокремлення державних структур від самоврядних нема і бути не 
може”, але, як він зауважує далі: “основні напрями їхньої діяльності, 
характер зв’зку між ними встановити можна, і власне тут основою є 
принципи закладені в Європейській хартії про місцеве 
самоврядування”4.

Концепція місцевого самоврядування, яка визначена згаданою 
Хартією, підкреслює самостійність структур місцевого самоврядування, 
відкидає можливість об’єднання державних і самоврядних начал в 
одному органі, позитивно оцінює проведення децентралізації у 
самоврядній формі на місцевому рівні, надання органам місцевого 
самоврядування права самостійно виріш увати питання своєї 
внутрішньої структури, стабільність фінансової бази, відповідність 
матеріально-фінансової бази завданням, які ставляться перед органами 
місцевого самоврядування; правова охорона місцевого самоврядування, 
зокрема право на судовий захист.

2. Конституційні гарантії.
Враховуючи те, яку роль відіграє і яке місце займає Конституція 

в демократичній, правовій державі, конституційні гарантії місцевого 
самоврядування мають найважливіше значення. Проаналізуємо норми 
Конституції У країни, що регулюють здійснення місцевого 
самоврядування, намагаючись порівнювати їх з нормами Хартії.

До безумовно позитивного в конституційному регулюванні 
слід віднести визнання і закріплення нормами Конституції принвдша 
місцевого самоврядування. Так, ст.7 Конституції України встановлює: 
“ В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування “5. Таке 
визначення відповідає вимогам ст.2 Хартії, в якій встановлено, що 
принцип місцевого самоврядування повинен бути визнаний у 
законодавстві країни і, по можливості, у конституції країни.
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Не менш важливим є закріплений в ст.З Конституції України 
принцип, згідно з яким народ є носісм суверенітету, єдиним джерелом 
влада в Україні і здійснює її безпосередньо, а також через органи 
державної влади та місцевого самоврядування.

Відповідає вимогам Європейської хартії визначення місцевого 
самоврядування дане в ст. 140 Конституції, як “права територіальної 
громади • жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду 
жителів кількох сіл, селищ, та міста - самостійно вирішувати питання 
місцевог о значення в межах Конституції і законів України”.

В даному визначенні є принаймі два позитивні моменти в 
порівнянні з попередніми визначеннями: 1) розширено коло суб’єктів 
місцевою самоврядування, ними є “ жителі села ... селища, міста” 
(“територіальні колективи громадян” - Конституційний договір ст.47; 
“ територіальна самоорганізація громадян” - ст. 1 Закону України “Про 
місцеві Ради ...” від 26.03.1992 р.)30; 2) місцеве самоврядування це не 
просто “ самоорганізація громадян для самостійного вирішення ... 
питань”, а “право жителів територіальної громади ... самостійно 
вирішувати гоп ання” ( ст. 141 Конституції України ).

Щодо вживаного терміну “ територіальна громада “, слід 
підкреслити, що він, звичайно, має певне історичне тдгрунтгя, але, на 
мою думку, більш уніфікованим, сучасним є термін, запропонований 
проф. М.І.Корніснко, “ територіальніколективи “6.

Органами місцевого самоврядування Конституцією визначені 
ради, що, на мою думку, є певною неточністю. Оскільки бажано було б 
уточнити, які ради. В Україні їх чимало. Наприклад: обласні, районні 
ради галузевих профспілок, Рада ветеранів Великої Вітчизняної війни 
і т.п. Залишається незрозумілим, що завадило назвати ради - Радами 
народних депутатів .

До системи органів місцевого самоврядування входять також 
будинкові, квартальні та інші органи самоорганізації населення. 
Конституцією не встановлено вичерпний перелік організаційно 
правових форм здійснення місцевог о самоврядування. Тим самим, по- 
перше, надано змогу прояву ініціативи жителів, по-друге, організаційно- 
правові форми місцевого самоврядування є досить динамічними, тому 
конституційно закріплювати їх перелік було б невиправданим із-за 
необхідності постійно вносити зміни в Конституцію.

Не врегульованим конституційно залишився порядок утворення 
обласної та районної ради. Статтею 141 Конституції'регламентується 
порядок обрання дише сільської, селищної, міської рад, то, можливо, 
за аналогією таким же чином слід обирати районні та обласні ради. 
Алб, якщо згадати попередній проект Конституції підготовлений 
Тимчасовою спеціальною комісією, обласні та районні Ради обиралися
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депутатами сільських, селищних, міських Рад7. Саме такий, 
двоступеневий порядок є більш логічним з огляду на визначення 
обласної і районної Ради, як органів, які представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст (ст. 140 Конституції).

Оскільки норма ст. 141 Констшуції визначає обласні та районні 
Ради як “органи місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад - сіл, селищ та міст”, слід чітко 
розмеж овувати самоврядування територіальної громади від 
самоврядування адміністративно-територіальної одиниці. Це дає 
можливість розуміння адміністративно-територіальної одиниці, як 
просторової основи для здійснення місцевого самоврядування 
територіальним колективом жителів.

Згадані консттуційні визначення дають підстави стверджувати 
що місцеве самоврядування є однією з форм децентралізації' державної 
влади на рівень територіальних громад та органів які вони обирають.

Така постановка проблеми означає, що правоздатність органів 
місцевого самоврядування не є природньою та невід’ємною (як це 
стверджують прихильники “громадської”, та “громадсько-державної” 
теорії місцевого самоврядування), а надана державою, встановлена 
законом (“державна” теорія). І, як вже було вказано, джерелом такої 
влади є суверенна воля всього народу, втілена в законах, на підставі 
яких ці суб’єкти діють.

З .Законодавчі гарантії.
Законодавчі гаран тії служать для: а) забезпечення 

функціонування органів місцевого самоврядування; б) регламентації 
діяльності органів місцевого самоврядування; в) ефективної взаємодії з 
місцевими держадміністраціями.

У порівнянні з конституційними вони повинні створювати власне 
правовий механізм реалізації повноважень. Чинне законодавство, а після 
прийняття Конституції України діють норми законш, які не суперечать 
Конституції, заклало основи правового механізму. Такими 
законодавчими та нормативними актами є Закон України “Про місцеві 
Ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування”, 
прийнятий 26.03.1992 p.; Закон України “Про вибори депутатів і голів 
сільських, селищних, районних, міських, районних у містах і обласних 
Рад”, прийнятий 24.02 .1994р.; Закон України “Про статус депутатів 
місцевих Рад народних депутатів” прийнятий 4.02. 1994 p.; “Положення 
про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” 
затверджене Постановою Верховної Ради України 17.12 1993 р.

На нашу думку, цілий ряд вдалих техніко-юридичних 
конструкцій законодавства, яке регулює місцеве самоврядування, слід
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помістиш в майбутні закони. Перерахуємо їх, упускаючи ті, які вже 
закріплені в Конституцій :

— конкретне розмежування повноважень між органами місцевого 
самоврядування різних рівнів;

— наділення органів місцевого самоврядування власного 
компетенцією, яка не може бути змінена інакше як законом чи 
договором;

— заборона обласній чи районній Раді впливати на межі 
компетенції нижчестоячих Рад.

Крім перерахованих принципів з метою забезпечення прав і 
захисту інтересів місцевого самоврядування, а також захисту від 
можливих зловживань службовим становищем, було б важливо 
залишити в законодавстві певні обмеження для посадових осіб 
самоврядних органів пов’язаних з їх правовим статусом :

— заборона суміщення обов’язків голови Ради з 
підприємницькою діяльністю;

— призупинення перебування у політичних партіях і рухах.
З прийняттям Конституції перед законодавцем стоїть завдання 

прийняття цілого ряду законів, які стосуються місцевого 
самоврядування. В першу чергу конституційних, тобто законів, 
прийняття яких передбачено нормами Конституції;

— закон про порядок утворення, реорганізації' і ліквідацій Рад;
— закон про порядок виборів депутатів обласних та районних

Рад;
— закон про особливості здійснення місцевого самоврядування 

в містах Києві та Севастополі;
— закон про статус голів, депутатів і виконавчих органів Ради 

та їх повноваження.
Крім згадашіх законів, які повинні оформити організаційно- 

правову самостійність місцевого самоврядування, не менш 
принциповим є питання матеріальної і фінансової самостійності.

Оскільки оформлення правового стату су комунальної власності, 
як основи матеріальної самостійності, ще не завершене, необхідно або 
переробити і доповнити Закон України “Про власність”, або прийняти 
окремий закон “ Про комунальну власність”. Остання пропозиція вже 
неодноразово висловлювалась як науковцями, так і працівниками 
місцевих Рад.

Щодо фінансової самостійності, існуючий нині порядок 
формування бюджетних надходжень повністю ставить в залежність 
Ради нижчестоящого рівня перед вищестоящими. Тому, як мінімум, слід
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законодавчо закріпити за органами місцевого самоврядування 
конкретні статті надходження до місцевих бюджетів.

До механізму правового забезпечення Рад, крім перерахованих 
міжнародних, конституційних, законодавчих актів, входять також акти, 
які приймають органи місцевого самоврядування: положення, 
постанови, інструкції. Ці правові акти також  містять засоби 
забезпечення функціонування місцевого самоврядування.

II. Гарантії судового захисту.
Особливу роль в системі гарантій, що забезпечують правовий 

захист місцевого самоврядування, відіграє конституційне право на 
судовий захист (ст.145 Конституції). Право судового захисту 
передбачене і Законом України “Про місцеві Ради народних 
депутатів...”. Відповідно до ч.4 ст.57 згаданого закону орган місцевого 
самоврядування має право звертатися до суду або арбітражного суду з 
позовом про визнання недійсними актів державних органів, інших 
органів самоврядування, підприємств, установ, які перешкоджають їх 
повноваженням, і до прийняття судом чи арбітражним судом зупинити 
дію оскаржуваних актів на своїй території.

На нашу думку, в законодавстві повинна бути більш чіткіша 
процедура судового оскарження Радами або їх виконкомами дій 
місцевих адміністрацій. В сучасній практиці суд майже не залучений до 
врегулювання стосунків між Радами і місцевими держадміністраціями.

Особливо важливо закріплення процедури, відповідно до якої, 
кінцевий висновок стосовно законності дій актів органів місцевого 
самоврядування робить виключно суд.

1\\.Правова культура.
Міжнародні, конституційні, законодавчі, судові гарантії 

реалізуються людьми, які є безпосередніми виконавцями тих чи інших 
норм. Від рівня правової культури депутатів місцевих Рад, службовців 
органів місцевого самоврядування самим безпосереднім чином залежить 
ефективність, а зрештою і реальність місцевого самоврядування.

Науково-соціологічні дослідження свідчать про низький рівень 
правової культури депутатів8. Тому подолання цього стану, а саме 
підвищення рівня правової культури депутатів, правосвідомості всіх 
жителів територіальних громад є важливим завданням сьогодення. 
Високий рівень правосвідомості - це ще один невід’ємний елемент 
правового механізму, який повинен забезпечити ефективне 
функціонування органів місцевого самоврядування України,

В нашому дослідженні розглянуто лише декілька елементів 
механізму правового регулювання місцевого самоврядування. Але, як
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нам видасться, встановлення, поєднання і втілення на практиці хоча б 
згаданих, наблизить становлення місцевого самоврядування України 
до рівня найкращих світових моделей.
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КОНСТИТУЦІЯ І КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В ПОГЛЯДАХ 
АКАДЕМІКА СТАНІСЛАВА ДНІСТРЯНСЬКОГО

Ім ’я академіка ВУАН С танислава Севириновича 
Дністрянського (1870-1935) насамперед пов’язують з розвитком 
вітчизняної цивілістичної науки. Професор Львівського, Українського 
Вільного в Празі університетів, завідувач кафедри цивільного права 
Львівського університету, яскравий представник соціологічної школи, 
автор оригінальної інтерпретації судової свободи, - попри все багатство 
наукової цивілістичної стадщини, він залишив також чималий доробок 
у галузі конституційного (державного) права.

Проблематика конституційного (державного) права широко 
захоплює відомого вченого-цивіліста під час Першої світової війни. З 
цього приводу Михайло Мельник у своїй роботі - “Новими шляхами 
(з приводу 25-літнього ювілею наукової діяльності професора Д-ра 
Станислава Дністрянського)” в 1923 році зазначав, що наукові праці 
“...в области державного та адміністраційного права поширив 
Дністрянський головно вже під час війни, коли прийшлося використати 
свої відомости в меморіалах, які висилала парламентарна репрезентація 
до австрійського уряду”1. Проте, початок досліджень вченим політико- 
правових проблем питань державного та адміністративного права 
варто віднести до більш раннього періоду його наукової діяльності. В 
1928 році в Пояснювальній записці до Схеми своїх наукових праць, 
вчений писав “Ще перед виборами до австрійського парламенту 
підготовив наукову працю про “Виборчу реформу в Австрії”2 та наукові 
статистичні дані, які він (С. Дністрянський - П.С.) тут зібрав, дали основу 
для здобуття 28 українцям мандатів з Галичини і 5 з Буковини до 
парламенту”3.

Безпосередньо, в кінця Першої світової війни та на початку 
20-х років з ’являється ціла низка праць С.Дністрянського на 
державно(конституційно)-правову тематику. При цьому праці виходягь 
різними мовами (українською, німецькою, французькою та чеською 
мовами), Найбільш відомі серед них - “Самовизначення народів”, 
“Статут для Галичини”, “Україна і мирова конференція”, “Зв’язок і 
сполука народів”, “Нові проекти української конституції”, “Реформа
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правничих і суспільних паук”, “Загальна наука права і політики”, “Нова 
держава”. В цей же час, появляються окремі роботи із загальної теорії 
конституції.

Пізніше, С.Дністрянський знову повертається до даної 
проблематики, зокрема в роботах “Культура, цивілізація та право” 
(1926 р.), “Соціальні форми права” (1927 р.), “Боротьба народу за 
право” (19928 р.), які, однак, були більш фрагментарними щодо 
конституційно-правової проблематики.

Як яскравий представник соціологічної школи права, 
вчений, з чиїм ім’ям власне сьогодні і пов’язують початок українського 
соціологічно-правового напрямку в науці4, С.Дністрянський розглядав 
право взагалі і право конституційне зокрема виключно як явище 
соціальне (суспільне), адже для людини, ізольованої від світу, не треба 
ні конституції, ні конституційного права. Конституційне право може 
функціонувати виключно там, де існують суспільні зв ’язки5. 
С.Дністрянський стверджував, що конституційне право утворюється 
самостійно в усіх суспільних зв’язках, які мають свою організацію, 
органи управління, тобто свою автономію. Держава не повинна 
порушувати цю автономію, оскільки ущемить іїітереси суспільного 
зв’язку і цим самим насаджуватиме безправ’я6.

Теорія суспільних зв’язків Станислава Дністрянського щодо 
пояснення походження конституційного права, дуже схожа з поглядами 
представників інституціоналізму, які генезу норм конституційного 
права ставлять у залежність від інститутів як автономних соціальних 
утворень. Стверджується, що дані норми породжуються державою, 
різними корпораціями, профспілками, партіями і т.д. Саме іїютитути 
породжують норми права, а не норми конституційного права - 
інститути. М.Оріу доводив, що при з’ясуванні генези норм права “треба 
слідувати методу, який йде від об’єктивного до суб’єктивного, і 
поясню вати по можливості більше коло питань об’єктивною 
організацією, а не волею суб’єктивної особи”7. Подібних поглядів, свого 
часу притримувався також учень С.Дністрянського відомий український 
вчений проф.Володимир Старосоольський8. На думку О.Степанюка, 
погляди вищезгаданих українських вчених-правників сформувались під 
впливом французького конституціоналіста Л .Дюгі, який виводив генезу 
норм конститущного права з “соціальної солідарності людей”9.

Напевно, керуючись загальними поглядами з позиції! основ 
соціологічної трорії права, насамперед пов’язуючи виникнення 
конституційного права з різними соціальними іїтститутами, подаючи 
його, як наслідок певних соціальних зв’язків (станів), С.Дністрянський 
в своїй роботі “Теорія конституції” подає досить оригінальне, доволі
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спрощене розуміння сутності Основного Закону новітньої держави - 
конституції, а саме:

’’...Хотячи зрозуміти, що належить до змісту Конституції, 
мусимо уявити собі що держава єсть нічим іншим, як великою публічною 
корпорацією . Тому образово найліпше представити собі, що 
Конституція є у великому те, що статут якогось товариства в малому. 
Способи організації держави є дуже тотожні на це, що бачимо в 
організації' звичайних товариств.

Члени засновують товариство. За їх загальною згодою 
складається статут товариства. Вони обдумують назву і осідок 
товариства, визначають загальну мету і способи, якими мають осягнути 
цю мету, вони точно укладають права і обов’язки членів у товаристві 
та своїй організації, припоручають придбання фондів для осягнення 
мети товариства. Звичайно оподатковують чебе члени членськими 
складками на покриття спільних видатків. Кожні збори затверджують 
статут товариства, входить організація товариства в рух.

До цієї організації належать загальні вибори членів, як орган 
покликаний до постанов, що зобов ’язуїоіь усіх членів. А в другому ряді 
старш ина чи виділ товариства з Президією на чолі, як орган 
виконуючий постанови загальних зборів і ведучий кермо адміністрації 
товариства.

Виділ рєпрезутус також товари ство на зверх. Побіч того 
існує звичайно осібна контрольна комісія для провірки фінансового 
діловоду товариства, та окрема судейська власть мирового суду для 
повирішування суперечок чи менших спірних справ між членами 
товариства. у

Все те ми бачимо в конститутивній державі. Загал громадян 
бере участь в ухвалі конституції. Конституція містить у собі назву 
держави і звичайно також територіальні межі держави. Метою держави 
є заснування правного ладу. Конституція визнає основні людські та 
громадянські права всіх громадян та заводить законодатну, виконуючу 
і судейську вдасть, чому відповідають у товаристві загальні збори, виділ 
і мировий суд.

До найважливіш их завдань держави належ ить 
впорядкування державішх фондів і заснування окремої контролі дагя 
провірки чи призначені органи проводять як слід фінансову господарку 
держави... Більші товариства, які взяли на себе скомгогіковані цілі, ділять 
свою акцію звичайно на секції або комісії. Ті секції або комісії остають 
з центральною управою в правних зносинах. Так само ділить 
конституційна держава свою владу на ріжні територіальні области, яким 
признає самоуправу. Та одно з найважніших питань державної політики
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лежить якраз у відношенні центральної влада до самоуправи локальних 
областей”10.

Конституцію С.Дністрянський бачив насамперед як закон 
(чи можливо навіть і групу законів, поєднанням окремих законів), але 
не звичайний закон держави, а такий що дає початок, основу, закладає 
фундамент іншим законам у державі та створює правову національну 
(державну) систему. Він, зокрема писав “...Конституція - це система 
правного ладу в новітній державі... Лад у державі мусить стояти на 
правних основах. На те вона видає закони, і єсть звичайно законом, і 
то засновним законом від якого бере поч. (початок - П.С.) законодавча 
власть, що має дальшими законами нормувати суспільне життя в 
державі”1'.

На думку (^.Дністрянського, конституція як основний закон
повинна:

-  закласти основи конституційного (державного) ладу - 
“конституція подає сталі основи державного ладу”12;

— вона повинна “...служити цілям цілого народу себто всіх 
громадян без виїмку”13, врегульовуючи найважливіші питання життя і 
“одиниці (однієї конкретної особи - П.С.) і життя цілого народу”14;

— визначити характер держави як правової та проголосити 
і гарантувати громадянам (“запоручити”) основні та громадянські 
права15;

— закласти систему організації державної влади за 
принципом її поділу на законодавчу і судову власти, при якій всі влади 
“мають окремі органи та окремий самостійний круг діяння, але проте 
вони доповнюють себе взаїмно, щоби витворити... однопільний апарат 
загальної волі народа”16; створити належні умови для функціонування 
місцевого самоврядування, тому що “в новітній державі існують побіч 
центральної влади самоуправи громад та самих комунальних зв’язків 
(повітів, провінцій або губерній і т.д.)”, оскільки “...з теорією “прав 
людини” повстала теорія “основних прав громадян”, яких громада та 
інші льокальні політичні одиниці домагалися від держави .., громада 
має самостійну, з природи походячу мету, ... вона має право стреміти 
до цієї мети цілком самостійно, без безпосередньої... (допомоги - П.С.) 
держави”17;

— закласти механізм самодостатньої системи правової 
охорони конституції та верховенства основного закону за допомогою 
судових органів. У зв’язку з цим, піддаючи обгрунтованій критиці 
конституційні проекти С.Баранна та Правительственної комісії 1920 
рокУ18, С.Дністрянський писав “...суди не мають права оспорювати 
законів, навіть тоді, коли вони противляться конституції. Це не
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відповідає справжнім демократичним принципам..” так само як і те, 
що “ ...не заведено окремої інституції, яка б мала оберігати  
конституційних принципів, не лише проти незаконної екзекутиви, але 
й проти такої лєгіслятиви, що не оглядаючися на запоруку конституції, 
ломить ії довільно”19, тощо.

В той самий час С.Дністрянський окремо, спеціально 
наголошує, що без закріплення в системі державних органів принципу 
розподілу влади на окремі гілки та забезпечення прав і свобод громадян 
не може існувати конституції в ії новітньому (сучасному) розумінні. Він 
називає останні положення “загальними елементами конституції. Де 
нема цих елементів, не може бути мови про конституцію”.

Важливе місце в авторському баченні сутності конституції, 
відведено її основам (засадам). Таких вчених бачить три: “Кожня 
конституційна грамота має:

1) історичну основу в народі;
2) політичну основу в обставинах сучасної доби і у вирішенні 

до инших держав чи народів;
3) юридичну форму і зміст, якими вона ріжниться від інших

законів”20.
В частині першій С.Дніпрянський на риторичне запитання 

“,о що ж єсть конституція?" відповідає “...СошііШеге - трівко вставляти, 
установляти. Хто ж має вставляти, хто установляє? Нарід. Доки нарід, 
як такий, не встановив про свою долю, не було конституції... 
Конституція без волі народа не є справжня конституція - вона є твором 
довільним, що дуже легко прокидається з абсолютизмом...”. І далі: “...в 
конституції сам нарід становить про своє право, про свою державу. 
Він може хотіти лише такого права і лиш такого державного ладу, який 
відповідає його народній вдачі, що протягом літ проявляється в його 
суспільному житті, коротко кажучи: в його народній історії, в його 
народних традиціях. Конституція, що не числилась би з історичною 
основою життя цілого народу, не може бути ніколи тривка...”21.

С.Дніпрянський був глибоко переконаний в тому, що тільки 
той основний закон держави, який тісно пов’язаний з ментальністю 
народу має майбутнє, тільки він може бути сприйнятий народом та 
має всі підстави стати дійсно регулятором найважливіших суспільних 
відносин. Як приклад протилежного, приводить вчений ситуацію із 
ідеєю соціалізації' землі Центральною Радою в Києві, яка не врахувала 
національної вдачі українця-хлібороба, власника своєї землі і намір 
усуспільнити землю - обов’язково мусив викликати спротив в 
українського хлібороба (іншими словами - несприйняггя і невиконання 
встановленої конституційної норми).
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В частині другій, вчений, зокрема зазначає, що 
“...конституцію нової держави не складається на старих ідеях, які в 
історії людства пережилися або переживаються, тільки береться на 
увагу також і ті нові ідеї, які в всесвітньому поступі добули або 
добувають собі право громадянства. Конституція складається для 
грядущих поколінь”“ .

В частині третій, цікавими є міркування вченого, щодо 
української назви основного закону держави (окрім, чи паралельно з 
вживанням поняття “конституція”). С.Дністрянськийз цього приводу' 
писав “...Коли ж хтось хоче безумовно мати на “конституцію” окрему 
українську назву, - то по мойому - найліпше відповідає слово: “правна 
установа”.

С.Дністрянський досить детально розглядає генезу 
конституції від самих її початків до повоєнних років (після першої 
світової війни) - часу появи багатьох європейських конституцій. 
Сутність сучасної конституції формувалась поступово, починаючи від 
теорії Локка і Монтеск’є (теорії поділу' публічної влади на окремі її 
гілки), доктрини Руссо, якому, на думку автора, належить “завершення 
модерних конституційних ідей...”. На місці цієї фікції (фікції договору 
між монархом та народом) поставив Руссо фікції соціального контракту 
кожнього громадянина загалом усіх громадян, як репрезентантом 
загальної суверенної волі. Прийнявши цю фікцію поставив Руссо тривкі 
основи під поняття суверенности народів. Монарх, як такий не має 
ніяких окремих прав, тільки такі, які йому припадуться на основі 
загальної волі народа. Не монарх, але народ, себто загал усіх громадян, 
є сувереном”23. До важливих положень американської Конституції, а 
саме “...проголошення основних прав людини і суверенности народу...” 
та “...поділ влади на три категорії з обмеженням ...законодатної, як і 
виконуючої в л а с т  через основні принципи конституції. Громадяни 
мають запоруку, що ані законодавча ані виконуюча власть не змінить 
загальних постанов Конституційної грамоти”24.

На таких загальних принципах побудовано всі конституції 
в Європі; теорія новітньої конституції мусить тому опиратися в першу 
чергу на ці принципи - робить висновок С.Дністрянський25. Своєрідною 
вершиною конституційно-правових досліджень С.Дністрянського 
можна по-праву вважати роботу вченого над проектами Конституції 
ЗУНРу 1918-20 роках26.

( 1. Див.: Ювілейний Збірник в честь професора доктора
Станислава Дністрянського, піднесений ювілярові з приводу 25-літнього 
Ювілею наукової діяльності! професорами факультета права і
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Альбертіні Л.М.
аспірант, Київський університет
ім. Т. Шевченка

ПИТАННЯ ПОДВІЙНОГО ГРОМАДЯНСТВА

Громадянство належить до одного з основних питань 
державності. Не можна уявити собі державу без громадян чи існування 
громадянства без держави. Від того, яким чином врегульовані питання 
іромадянства в державі, залежить стабільність, міцність та успішний 
розвиток самої держави. Саме тому, питання іромадянства знаходять 
регулювання у новій Конституції України. Так, стаття 4 Конституції 
України встановлює, що “в Україні існує єдине громадянство. Підстави 
набуттята припинення громадянства України визначаються законом”. 
Частина 1 Ст. 25 4 Конституції України концентрує в собі одне з 
світових положень в галузі прав людини: “Громадянин України не може 
бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство”. Це 
цілком перегукується із Загальною Декларацією прав людини (ст. 15). 
В другій частині цієї ж статті закріплюється положення про те, що 
“громадянин України не може бути вигнаний за межі України або 
виданий іншій державі”. Остання частина цієї статті гарантує піклування 
та захист своїм громадянам, які перебувають за и межами. Інша стаття 
(ст. 33, ч.2) говорить про те, що “громадянин України не може бути 
позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну”. Таким 
чином, Конституція заклала демократичний, відповідаю чий 
досягненням світової цивілізації каркас в регулюванні питань 
іромадянства.

Що стосується подвійного громадянства, то це питання у 
Конституції України не зачіпається. І це не є специфікою українського 
права. Це питання не врегульовано в конституції жодної держави світу.

Н авіть держави, які суворо дотримуються принципу 
запобігання подвійного громадянства, не можуть на конституційному 
рівні закріпити заборону подвійного громадянства, не можуть зробити 
це тому, що подвійне громадянство носить досить об“єктивний 
характер. А сам цей феномен такий же старий, як і громадянство5.

Роздивимось ж поближче питання подвійного громадянства.
Сьогодні проблема подвійного (множинного) громадянства 

(біпатризм) широко дискутується в багатьох країнах світу. Дискусія 
зачіпає політичну, правову та суспільну сторони цього явища. В цій 
дискусії приймають участь вчені-правознавці, політики, соціологи 
тощо. Як у всякій дискусії, висловлюються досить різноманітні думки
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га робляться протилежні висновки. Але ж беручи до уваги політичне 
забарвлення цього питання, можна сказати, що більшість вчених 
розділилася на прихильників подвійного громадянства, чи на його 
супротивників.

Як небажане явище біпатризм розглядається в літературі за 
такими аспектами:

1. Проблема проходження біпатридами військової служби.
2. Проблема дипломатичного захисту біпатрида.
3. Проблема лояльності біпатрида по відношенню до двох

держав.
4. Проблема правової нестабільності.
5. Проблема виборчого права.
Військовий обов“язок біпатрида є одним з основних 

аргументів проти подвійного громадянства. Але в даному випадку до 
уваги треба приймати, що ця проблема може виникнути тільки у 
громадян тих держав, котрі взагалі перебдачають військовий обов “язок 
(військовий обов“язок не передбачає, наприклад, США, 
Великобританія)2, військовий обов“язок торкається тільки чоловіків 
(військовий обов“язок по відношенню до жінок існує тільки в Ізраїлі), 
по відношенню до чоловіків, знову ж тільки обумовленого віку. Таким 
чином, коло осіб звужується. Необхідно брати до уваги також і 
тенденцію змін армії, набраних за принципом військового обов“язку 
арміями добровільного типу. Більшість держав не притягують до 
проходження військової служби осіб, постійно проживаючих за 
кордоном (до кола таких осіб належить і Україна)3. Проблема 
проходження біпатридами військової служби може регулюватися 
міжнародними угодами, наприклад, з прив“язуванням до постійного 
місця проживання громадянина, чи правом обирати державу, в котрій 
особа буде проходити військову службу. Останнє правило особливо 
можна застосовувати тоді, коли особа, що має громадянство двох 
(декількох) держав, проживає постійно на території третьої держави, 
громадянства якої вона не має. Міжнародна угода про військовий 
обов “язок біпатридів існує вже на сьогоднішній час4.

Наступним аргументом проти подвійного громадянства є те, 
що дипломатичний захист по відношенню до біпатрида звужується, 
так як у відповідності з існуючим міжнародно-правовим звичаєм 
держава не може надавати дипломатичний захист своїм громадянам 
проти держави, громадянином якої є також ця особа. Але зрозуміло і 
те, що на сьогоднішній день дуже невелике коло людей попадає в житті 
в ситуацію, коли їй потрібен дипломатичний захист. На цей факт вказує 
і Рада Європи5. Якщо ж таке “звуження” дійсно має місце, то воно
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терпиме, громадянин не має дипломатичного захисту держави, але в 
той же час він може скористатися повним комплексом прав, 
передбачених для громадян другої країни, тому що він має і це 
іромадянство.

По відношенню до третьої держави, громадянства якої особа 
не має, вона володіє правом вибору держави, котра буде надавати їй 
дипломатичний захист.

У відповідності з загальновизнаною міжнародною нормою, 
громадянин повинен бути лояльним по відношенню до його держави. 
У законодавстві деяких держав про громадянст во присутня, наприклад, 
присяга вірності державі. В багатьох країнах така присяга відсутня 
(Україна та більшість європейських країн), в цих країнах громадянство 
не засновує в правовому змісті відношення вірності. Але в 
кримінальному праві усіх держав існують норми, які карають за зраду 
державі. Суб“єктом цього злочину є громадянин держави. (Існує така 
норма і в кримінальному законодавстві України)6. Проблема полягає у 
тому, що одаа держава, громадянство якої має особа, може розцінювати 
поведінку особи як злочин, а інша розцінює цю ж поведінку, навпаки, 
як бажану. На наш  погляд, така проблема може поставати в 
неправових, тоталітарних державах. В цивілізованих, правових 
державах виникнення такої проблеми важко уявити.

На конституційно-правовому рівні обов“язок лояльності в 
значенні виклю чного зв “язку з одною єдиною державою не 
зафіксований в жодній державі, що пов“язано з тим, що в жодній 
державі не існує повні заборони множинного громадянства.

Вчені, що висловлюються проти подвійного громадянства 
посилаються іноді на слова Прудона: “Не можна мати двох вітчизн, 
так само як і не можна мати двох матерів”7.

Висловлювання це не можна, по-перше, розглядати як аксіому, 
по-друге, воно все менше та менше відповідає сучасному розвитку 
світової співдружності, де вже сьогодні людина є носієм певних прав та 
обов 'язків, для здійснення яких вона все менше пов“язана з державою.

Зрозуміло, людина повинна почувати відповідальність за свою 
державу з моральної, політичної та суспільної точки зору, але закріпити 
цю відповідальність на правовому рівні навряд та можливо.

Більш важливим, на наш погляд, є проблеми правової 
нестабільності біпатрида, що випливають з колізій різних правових 
систем. Деякі проблеми розв'язуються вже сьогодні, для цього і існує 
міжнародне приватне право8.

Як відомо, громадянство пов“язано з виборчим правом. У 
випадку, коли законодавство держави не пов“язує виборче право з
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місцем постійного проживання, у особи, яка має подвійне громадянство, 
виникає можливість обирати та бути обраною в двох державах. Це, на 
наш погляд, є важливим аргументом проти подвійного громадянства. 
Така множинна політична репрезентація одного індивіда зачіплює 
питання ріності виборів.

Це питання можна врегулю вати шляхом заключення 
міжнародних угод, де сторони можуть передбачати для біпатридів 
право одного виборчого голосу, наприклад, в країні постійного 
проживання.

Поза можливих негативних наслідків для особи, що пов“язані 
з наявністю двох (більше) громадянств, очевидне і те, що біпатризм 
має позитивні сторони, які для індивіда, так і для держави.

Так, одним з найбільш значних джерел виникнення важливого 
громадянства є свідоме бажання особи мати інше громадянство.

Подвійне громадянство має як недоліки, так і переваги, при 
чому як для особи, так і для держави. З позиції індивіда переваг більше, 
ніж недоліків:

- неможливість вислання з країни;
- правове урівняння у всіх галузях дерожавного, суспільного 

та політичного життя;
- відпадає неминучість емоційного відокремлення від 

колишньої держави;
- не відбувається розрив з частиною свого “Я ”.
Недоліками для індивіда може бути:
- обов“язок проходження військової служби в бвох 

державах,але це питання регулюється вже сьогодні;
- відсутність дипломатичного захисту держави по відношенню 

до держави другого громадянства особи;
- нестабільність в міжнародному приватному праві.
Можна уявити, що для індивіда збереження його колишнього

громадянства при прийнятті нового більш вагомо ніж можливість 
виникнення недоліків в галузі приватного права.

На наш  погляд, переваги та  недоліки біпатризму 
урівноважують один одного, такому статусу не можна ні завадити, ні 
співчувати.

З позицій держави подвійне громадянство важливо в тому 
сенсі, що воно може бути фактором інтеграції іноземців , що 
проживають на території держави в державному, суспільному та 
політичному житті. Це, в свою чергу, забезпечує стабільність самої 
держави. Держава першого громадянства може і далі підтримувати 
зв“язок з емігрантами. Таким чином розвиваються культурні стосунки.
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Сприяє подвійне громадянство і розвитку міжнародних стосунків, що 
ілюструється на прикладі Іспанії по відношенню до країн Південної 
Америки. Іспанія свідомо дозволяє подвійне громадянство, маючи на 
меті покращення зовнішніх стосунків.

Проблема множинного громадянства багато  разів 
розглядалася Радою Європи. 6 травня 1963 рорку була підписана 
Конвенція про скорочення випадків множинного громадянства і 
проходження особами, що мають множинне громадянство військової 
служби9. Конвенція передбачає, що при надбанні іноземного 
громадянства втрачається колишнє, і його збереження виключно10. Для 
усунення існуючого множинного громадянства передбачається 
можливість відмови (оптації) біпатридом від одного з громадянств за 
згодою держави.

Але дія та наслідки цієї Конвенції обмежені. Глава 4 
Конституції України (глава II стосується військового обов“язку 
біпатридів) була підписана, ратифікована і введена в дію тільки 
частиною європейських держав, при чому Швеція, Нідерланди, 
Норвегія, Люксембург і Данія підписали угоду без застережень. 
Німеччина, Бельгія, Франція, Австрія та Італія підписали угоду з 
застереженнями. Великобританія, Ірландія і Іспанія приєдналися тільки 
до П-ої глави Конвенції. Конвенція зобов“язує виконувати ці правила 
тільки по відношенню до країн, що її підписали. Не виключається 
Конвенцією і набуття громадянства в результаті дії принципу “право 
грунту”. Далі додаток до Конвенції робить можливим різні відхилення, 
як наприклад, що колишнє громадянствоне втрачається дружиною доки 
це громадянство має чоловік. Таким чином, Конвенція регулює тільки 
втрату колишнього громадянства, а не умов надбання нового.

Вже у 1977 році Радою Європи Резолюцією N° 12/77 державам 
було рекомендовано надавати дітям громадянство обох батьків, 
пов“язуючи це з хоптацією при досягненні повноліття. Деякі держави 
скористалися цією рекомендацією11. Далі Рада Європи рекомендувала 
спрощувати надання громадянства подружжям, не роблячи розрізнення 
по статі. Деякі європейські держави (наприклад, Франція, Бельгія, 
Люксембург) надають подружжям можливість отримання громадянства 
без відмови від колишньог о.

Принцип скорочення випадків множинного громадянства 
переглядається Радою Європи.

В 1988 році прийнято рішення провести дослідження за 
наступними питаннями:

1. Чи може (повинно) допускатися подвійне громадянство в 
змішаному шлюбі, включаючи дітей від таких шлюбів;
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2. Чи може (повинно) надаватися громадянство іноземцям у 
другому поколінні без втрати ними їх колишнього громадянства12.

В 1991 році в межах Ради Європи було розроблено 
законопроект доповнення до Конвенції 1963 року.

Похідною для переробки Конвенції було констатування того 
факту, що застосування Конвенції не тількине сприяло скороченню 
випадків множинного громадянства, а навіть збільшило їх. В зв“язку з 
ростом міграції населення збільшується з кожним роком і кількість 
змішаних шлюбів. Таким чином, кількість біпатридів за останній час 
значно збільшилась.

Аналіз сучасного законодавства європейських держав 
показує, що відношення до по двійного іромадянства значно змінилося 
і буде змінюватися далі в бік його прийняття. Принципу скорочення і 
запобігання подвійного громадянства належним чином дотримується 
меншість держав. Навіть при дотримуванні позиції, що подвійне 
іромадянство є небажаним з точки зору міжнародного, державного та 
приватного права, виключення робляться, і будуть робитися в 
майбутньому, тому що все більш оцінюються інтереси індивіда .

В практиці держав в галузі подвійного громадянства (як тих, 
що ратифікували, так і не ратифікували Конвенцію) існують значні 
розбіжності.

В Великобританії та Ірландії діє без обмеження принцип 
“права грунту”. В інших країнах (Італія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, 
Франція, Великобританія, Ірландія) існує надбання громадянства через 
народження в країні,що поширюється на дітей і онуків імігрантів. В 
багатьох країнах ,ддя іноземців ,що народилися на території держави 
і перебувають в ній протягом певного часу, існує право оптації 
громадянства, яке не пов'язується з відмовою від колишнього (Італія, 
Португалія, Нідерланди, Данія, Франція, Бельгія, Великобританія, 
Ісландія). Оптаційні права існують іноді і по відношенню до іншого 
кола осіб, не зважаючи на виникнення подвійного громадянства. 
Наприклад, для дітей, що проживають довгий час на території держави 
(Швеція, Італія, Австрія, Бельгія, Франція, Фінляндія, Португалія, 
Норвегія, Ірландія). Виникненню подвійного громадянства при 
натуралізації перешкоджають такі краї .-  як Монако, Люксембург, 
Ліхтештейн, Норвегія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Сан-Маріно. Але 
деякі держави роблять іноді виключення від загальної вимоги відмови 
від колишнього громадянства (Німеччина, Франція, Бельгія, Австрія, 
Нідерланди, Португалія). Іноді країни дотримуються при натуралізації 
цьбго принципу тільки частково.

В зв“яЗку з цим стає зрозумілим, чому значна частина країн-
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учасниць Конвенції Ради Європи вимагає логічної зміни Кон
венції з метою збільшення випадків допущення подвійного 
громадянства.

При розгляді загальної ситуації в Європі можна передбачити 
подальші кроки на користь більш широкого застосування подвійного 
громадянства.

Закон України “Про громадянство України” не визнає за 
загальним правилом за громадянином У країни іноземного 
громадянства13. Але в той же час Закон вміщує в собі досить 
можливостей для виникнення у особи подвійного громадянства:

1. Так, дитина, народжена у громадян України на території 
іноземної держави, що користується в питаннях надання громадянства 
принципом “права грунту” , отримує громадянство України і 
громадянство держави народження, до того ж вірогідність отримання 
дитиною іноземного громадянства збільшується, якщо батьки постійно 
проживають в цій країні.

2. Якщо дитина народилася в зміїланому шлюбі за межами 
України, і обидва батьки постійно проживають за межами України, 
Закон України надає можливість визначати належність дитини до 
громадянства з письмової зоди батьків. Але і тут можливе виникнення 
біпатризму, якщо така дитина автоматично отримує громадянство 
другого з батьків (чи країни народження), і крім того, батьки дають 
письмову згоду на отримання дитиною громадянства України.

3. Далі, у відповідності з Законом України, якщо обидва з 
батькйз постійно проживають за кордоном (достатньо, що тільки один 
з батьків має громадянство України), а дитина народжується на 
території України, вона стає автоматично громадянином України. Така 
дитина, отримує і громадянство другого з батьків і стає в подальшому 
біпатридом.

4. Якщо батьки, один з яких є громадянином України а другий 
іноземною особою постійно проживають в Україні, дитина народжена 
в Україні, автоматично отримує громадянство України, але при цьому 
вона може отримувати і громадянство другого з батьків по “праву 
крові”.

5. Для отримання дитиною громадянства України достатньо 
факту постійного проживання в Україні одного з батьків (припустимо, 
батька). Дитина, народжена матір“ю-іноземкою отримує, як правило, 
і її громадянство.

6. При народженні дитини у батьків, один з яких є громадянин 
України, а інший особа без громадянства, вона автоматично отримує 
громадянство України незалежно від місця її народження. При
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народженні дитини в державі “права грунту” вона стає біпатридом.
7. При усиновленні дитини, що є громадянином України, 

іноземними громадянами, втрата нею громадянс тва відбувається лише 
за клопотанням усиновлювачів та дозволу відповідних органів. По 
законодавству багатьох країн усиновлена дитина отримує 
громадянство батьків. На цьому грунті можливе виникнення 
біпатризму,

8. В кінцевому випадку, подвійне громадянство виникає у 
громадянина України внаслідок йог натуралізації в іншій державі, 
законодавство якої не вимагає відмови від колишнього громадяисзгва.

Подвійне громадянство може виникати у громадянина 
України і на інших підставах. Так, громадянину України може бути 
надано іноземне громадянство за видатні заслуги перед цією державою. 
Деякі країни передбачають надання громадянсва особі, якщо вона 
вступає в цій країні на посаду' професора.[14]

Таким чином, питання подвійного громадянства є досить 
складними для державного та суспільного життя. У цій галузі потрібні 
постійні і систематичні дослідженім з урахуванням усіх компонентів 
цієї проблеми. Подвійне громадянство дуже важко підлягає правовому 
регулюванню. В зв“язку з тим, що подвійне громадянство є на сьогодні 
дуже поширеним явищем, потрібна міжнародна співпраця в цьому 
питанні. Аналіз європейського законодавства робить зрозумілим, що 
все більшої ваги набувають пріоритети прав людини.
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ПРАВА ТА ОБОВ ’ЯЗКИ СТОРІН 
В ДОГОВОРІ ДОРУЧЕННЯ

Договір доручення є двосторонньо-зобов’язуючим: права і 
обов’язки мають і довіритель, і повірений. Співставляючи 
кореспондуючі права та обов’язки повіреного і довірителя, бачимо, що 
в даному договорі переважна кількість обов’язків лежить на повіреному, 
тому що в більшості випадків повірений або професіонал, або особа, 
яка з моральних чи матеріальних інтересів взяла на себе частину турбот 
довірителя. Тому існує думка, що головне значення в договорі 
доручення мають обов’язки повіреного1. Питання відповідальності в 
більшій мірі стосуються повіреного, тому що там, де більше обов’язків, 
виникає і більша можливість їх невиконання.

Оскільки повірений виступає від чужого імені і за чужий рахунок, 
то природно, що він повинен завжди керуватись інтересами свого 
довірителя і діяти у точній відповідності з тими вказівками, які йому 
дав довіритель, докласти всі свої знання, необхідні для кращого 
виконання доручення. Отже, основним обов’язком повіреного є 
виконання доручення в точній відповідності з вказівками довірителя 
(ст.388 ЦК України). Вказівки довірителя визначають, як повинно 
реалізовуватись повноваження. Наприклад, повірений уповноважений 
вчинити угоду купівлі-продажу будинку. Вказівки довірителя можуть 
стосуватись ціни купівлі, бажаного місця розташування будинку, 
кількості поверхів, розмірів і т. д. Довіритель вправі в односторонньому 
порядку змінити, відмінити свої вказівки або дати повіреному нові. Б.С. 
Антимонов зазначає, що, коли наступні вказівки (інструкції) істотно 
змінюють обсяг роботи повіреного, властивості цієї роботи або зміст 
доручення , то повірений може відмовитись від його виконання при 
змінених умовах або вимагати перегляду умов договору (наприклад, 
умови про розмір винагорода)2. Якщо першочергово мова йшла про 
отримання поштової посилки в місті, де проживає повірений, то 
довіритель істотно змінює обсяг роботи повіреного, кода він вимагає 
отримання посилки в іншому місті. Відмову повіреного від виконання 
доручення з істотно зміненими вказівками , котрі змінюють умови
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договору , потрібно відрізняти від вільної відмови від доручення, 
передбаченої ст.392 ЦК України. При істотній зміні вказівок відмова 
хоч і виходить від повіреного, але вона обумовлена діями довірителя.

Якщо повірений відступить від вказівок довірителя, вчинені ним 
дії зобов’язують довірителя перед третіми особами, але дають йому 
право на відшкодування збитків за рахунок повіреного. Виконання 
доручення з відступленням від вказівок довірителя - порушення 
повіреним своїх обов’язків з усіма, пов’язаними з цим юридичними 
наслідками.

Повірений може бути зобов’язаним до відшкодування збитків, 
якщо вони спричинені довірителю з його вини. Якщо збитки виникають 
в результаті обставин , які повірений не міг передбачити , то вони 
лягають на довірителя в якості ризику випадкової загибелі майна або 
іншого небажаного закінчення дорученої ним справи.

Відступити від вказівок довірителя повірений вправі лише при 
наявності двох, разом взятих, умов : 1) повірений не міг попередньо 
запитати довірителя; 2) повірений не одержав своєчасно відповіді на 
свій запит. У випадку порушення хоча б однієї з вказаних умов всі 
наслідки відступлення від вказівок довірителя покладаються на 
повіреного. Він несе відповідальність і за наслідки , яких можна було б 
запобігти, якщо б повірений повідомив довірителя про допущені 
відступлення від його вказівок відразу, як тільки це стало можливим. 
Отже, у всіх випадках повірений при першій можливості зобов’язаний 
повідомити довірителя про допущені відступлення.

Закон не передбачає обов’язку повіреного звертати увагу 
довірителя на недоцільність вказівок в тому випадку, якщо, на думку 
повіреного як спеціаліста в дорученій йому справі, ці вказівки не 
сприяють виконанню доручення3.

Як і всім договорам цивільного права, договору доручення 
притаманний майновий момент4. Без цього моменту доручення 
залишається тільки побутовим, але не юридичним поняттям. Однак 
майнова природа договору доручення не поглинає особистого моменту, 
який різко підкреслюється в Цивільному кодексі України. Особистий 
момент договору нерідко розглядається як його виключна властивість, 
як підтвердження погляду на те, що договір доручення - це договір про 
представництв о.

З особисто-довірительного характеру договору доручення 
виходить обов’язок повіреного, передбачений ст.389 ЦК України, - 
виконати дане йому доручення особисто.Особисте виконання з боку 
громадянина означає здійснення доручених юридичних дій ним самим, 
а з боку юридичної особи - її органами в межах компетенції або її
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працівниками в межах трудових або членських обов’язків. Вимогу 
особистого виконання не слід розуміти так, що повірений зобов’язаний 
вчиняти особисто всякі дії, пов’язані з дорученням. Для суто технічних 
та допоміжних операцш (друкування документів, зважування, упаковка, 
розвантажувальні роботи і т.п.) він вправі залучити третіх осіб, не 
запитуючи спеціального дозволу'. Залучення помічників допускається 
без повідомлення довірителя, тому що вони здійсіїюють тільки фактичні 
дії, а не юридичні, які складають предмет договору доручення. Але 
повірений бере на себе ведення дорученої справи в цілому, тому він 
відповідає перед довірителем і за дії' тих осіб, які за угодою з ним 
надають йому ту чи іншу допомогу5. Існує й така думка, що 
відповідальність повіреного за збитки, нанесені довірителю помічником 
, обмежується відповідальністю за вибір помічника і за нагляд, якого 
можна б було чекати в конкретних умовах випадку4.

Встановлюючи загальне правило про особисте виконання 
доручення, закон разом з тим робить з цього правила виключення в 
тій ж ст.389 ЦК України. Перше виключення особливого іїттересу не 
представляє, тому що мова йде про передачу повіреним своїх функцій 
іншій особі (заступникові) у випадку, коли він уповноважений на таку 
передач)' договором. Тут, відступ від загального правила базується 
на волі обох сторін. Другий випадок правомірної передачі виконання 
доручення заступникові базується вже не на угоді сторін, а на 
виключних обставинах. Передача своїх функцій іншій особі 
правомірна, якщо повірений “примушений до того силою обставин з 
метою захисту іїпересів довірителя”. Повірений зобов’язаний негайно 
повідомити довірителя про передоручення. Довіритель може відвести 
заступника, вибраного повіреним. Тільки в цих двох (вищевказаних) 
випадках передачі виконання відповідальність повіреного за дії 
заступника обмежується. Це означає, що повірений не відповідає за 
збитки, нанесені заступником, якщо повірений при виборі заступника 
діяв добросовісно. Тобто, вибираючи заступника, повірений мусить 
мати на увазі інтереси довірителя. Віїї повинен вибирати людину чесну 
і здатну виконати доручену дію. Віїї відповідає перед довірителем за 
вибір заступника. Якщо вибір був невдалий, тобто повірений вибрав 
особу недобросовісну, злочинну, явно непридатну для виконання цієї 
дії, то за шкоду, яку заступник заподіяв довірителеві неправильними 
діями, відповідає повірений. Його вина полягає в невдалому виборі. 
Фактично відповідальність повіреного за вибір поганого заступника 
може мати місце у виключних випадках7, тому що, важко встановити 
відсгуплення від звичайних вимог, які пред’являються до повіреного. 
Крім того, відповідно до закон)' повірений завжди може вказати на
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те , що мав мож ливість виправити  неправильний вибір, 
використовуючи своє право відводу заступника (ч.З ст.389 ЦК 
України). Коли ж вибір був вдалий, і все ж заступник, невідведений 
довірителем, погано виконав доручення, то повірений не відповідає 
за його дії. Інша справа, коли повірений не повідомив довірителя про 
вибір заступника. Цим повірений не дав довірителеві можливості 
здійснити своє право відводу. Тому повірений в даному разі, 
відповідно до ч.4 ст.68 ЦК України, відповідає за дії заступника як за 
свої власні.

Передоручення не означає припинення доручення, якщо 
повірений самий не відмовився від доручення. Отже, при відводі 
довірителем заступника повірений зобов’язаний діяти особисто, 
виконуючи доручення, або запропонувати довірителеві нову 
кандидатуру8. Договір доручення, укладений між довірителем і 
повіреним, не припиняється. Після того, коли відпадають обставшш, 
які переппсоджують особистому виконанню повіреним доручення, 
повірений може приступити до виконання договірних зобов’язань.

З основного обов’язку повіреного вчинити для довірителя 
обумовлену дію випливає ряд додаткових обов’язків повіреного, 
передбачених ст.390 ЦК України. Для того, щоб довіритель був у курсі 
справ, доручених іншій особі, і міг впливати на ії діяльність, закон 
зобов’язує повіреного “повідомляти довірителеві на його вимогу всі 
відомості про хід виконання доручення”(п. 1 ст.390 ЦК України). Після 
виконання доручення повірений зобов’язаний “без зволікання подати 
довірителеві звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це 
вим агається характером доручення”(п.2 ст.390 Ц К України). 
Спеціальний звіт необхідний лише у випадках виконання складних 
доручень, пов’язаних з документально підтвердженими витратами, які 
відображаються у звіті повіреного, і різними іншими діями. Як правило, 
все обмежується тим, що повірений “без зволікання передає довірителеві 
все одержане в зв’язку з виконанням доручення”(п.З ст.390 ЦК України) 
: речі, грошові суми, інші цінності, а також документи, які засвідчують 
виникнення в особі довірителя правовідносин, встановлених через 
повіреного. Речі і цінності, одержані повіреним хоч і при виконанні 
доручення, але неправомірним шляхом, не можуть перейти до 
довірителя. Якщо повірений уклав угоду, яка наносить збитки інтересам 
довірителя і отримав в зв’язку з цим від третьої особи, наприклад, 
грошову суму, то угода, укладена повіреним від імені довірителя з 
третьою особою, визнається недійсною. Неправомірна винагорода, 
одержана повіреним від третьої особи, повертається в доход держави 
(ст.57 ЦК України).
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Коло обов’язків довірителя значно вужче , ніж у повіреного. Існує 
думка, що довіритель не завжди приймає на себе обов’язки по 
відношенню до повіреного9, а лише в тих вішалках, коли доручення 
відплатне і повірений має право на винагороду, коли необхідно видати 
аванс або коли повірений зробив необхідні витрати по виконанню 
доручення і довіритель зобов’язаний їх відшкодувати. З цією позицією 
можна погодитись, якщо виходити з того, що договір доручення є 
односторонньо зобов’язуючим. Але ми виходимо з того, що договір 
доручення є двосторонньо зобов’язуючим. Даний висновок випливає з 
обов’язку довірителя без зволікання прийнята все виконане повіреним 
відповідно до договору (ч. І ст.391).Ухилення довірителя від прийняття 
виконаного представляє собою прострочення кредитора, яке дає 
повіреному право на відшкодування завданих простроченням збитків і 
яке знімає з нього відповідальнісгь за власне прострочення, якщо воно 
викликане простроченням довірителя. Від прийняття виконання з 
відступленням від договору або вказівок довірителя, при відсутності 
обставин, які дозволяють повіреному відступати від вказівок довірителя, 
останній вправі відмовитись.

Доручення виконується не тільки в інтересах, але й за рахунок 
довірителя. Тому він зобов’язаний компенсувати повіреному всі 
витрати, які у зв’язку з дорученням необхідно було провести (п.2 сг.391 
ЦК України). Кінцеві розрахунки між сторонами проводяться в момент 
передачі повіреним виконаного довірителеві. Але не можна вимагати, 
щоб до цього моменту повірений вкладав у чужу справу власні кошти. 
Отже, довіритель зобов’язується наперед забезпечити його коштами, 
необхідними для виконання доручення (п. 1 ст.391). Довірителем 
видається аванс (приблизно підраховуються майбутні витрати), розмір 
якого обумовлюється в договорі. При кінцевих розрахунках в 
залежності від розміру фактичних витрат або повірений повертає 
невитрачену частину авансу, або, навпаки, довіритель доплачує суму, 
не покриту авансом. Відшкодуванню підлягають не всякі, а тільки 
необхідні втрати , тобто такі, без яких доручення в конкретних умовах 
не могло бути виконане у відповідності з вказівками довірителя.

У відплатішх договорах доручення на довірителеві лежить 
обов’язок сплатити повіреному винагороду за виконання доручення 
(п.З ст.391 ЦК України). Закон виходить з презумпції безвідплатності 
договору доручення. Для того, щоб повірений мав право на винагороду, 
це повинно бути передбачено договором (ст.387 ЦК України). Крім 
того, в цій же статті вказано, що винагорода може бути передбачена 
затвердженими в установленому порядку правилами, які в таких 
випадках, як правило, визначають ставки. Якщо розмір винагороди в
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договорі не визначений, а затверджені ставки відсутні, хоча сторони і 
домовились про виконання доручення відплатно10. У випадку ухилення 
довірителя від компенсації витрат і сплати обумовленої винагороди 
повірений має право стягнути в примусовому порядку ці грошові суми.

Питання про сплату винагороди ускладнюється, коли доручення 
залишається не доведеним до кінця. Вирішення питання про винагороду 
залежить від причин, через які доручення не виконане повністю. Закон 
зупиняється тільки на випадку дострокового припинення договору 
доручення без вини повіреного. В такому випадку повірений не вправі 
вимагати винагороди у повному обсязі. В силу ст.393 ЦК України, 
довіритель зобов’язаний сплатити повіреному тільки частину 
винагороди “відповідно до виконаної роботи”. У випадку відмови 
повіреного від доручення, він втрачає повністю право на винагороду, 
якщо інше не передбачено угодою сторін. Отже, можна обумовити в 
договорі доручення виплату винагороди “відповідно до виконаної 
роботи“ і у випадку відмови повіреного продовжувати виконання 
доручення.

Професор С.Н. Ландкоф звернув увагу на те, що, доручаючи 
повіреному вчинити певну угоду, довіритель обмежує своє право 
вчинити ту саму угоду з третіми особами. Коли довіритель доручає 
повіреному продати будинок, то до скасування доручення він не може 
сам своїми діями продати будинок. Проте, якби довіритель це зробив, 
то угода , яку він уклав з третьою особою, звичайно, залишається в 
силі, бо треті особи не можуть відповідати за неправильні д ії довірителя 
відносно повіреного. Але повірений може вимагати від довірителя 
відшкодування витрат по виконанню доручення і сплати обумовленої 
винагороди11.

Може статися і так, що повірений, не знаючи про те, що 
довіритель уклав угоду з третьою особою, і не одержуючи повідомлення 
про скасування доручення, виконав доручену дію і продав будинок 
третій особі. Таким чином, будинок міг бути проданий двом особам : 
за однією угодою, яку уклав довіритель, і за другою угодою, яку уклав 
повірений. Питання про те, яка з цих уг од зберігає силу, потрібно 
розв’язати на користь тієї особи, з якою уклав угоду повірений, 
незалежно від того, яку угоду було укладено раніш. Раз доручення 
зберігає силу доти, поки повірений не дізнався або не повинен був 
дізнатися про припинення доручення, то й усі угоди, укладені ним з 
третіми особами, є обов’язковими для довірителя (ч.З ст.392 ЦК 
України).

Чинне законодавство не передбачає такого обов’язку довірителя, 
як забезпечення повіреного всіма необхідними відомостями і
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документами. Але за певних обставин їх неодержання повіреним може 
призвести до невиконання або до неналежного виконання доручення.

1. Див.: Советское гражданское право. Т. 2 / Под ред.
С.Н,Братуся. - Москва: Юрвд. лит., 1951. - С. і 48.
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1954. - С. 294.

3. Див.: Советское гражданское право. Т. 2. - С. 148.
4. Див.: Отдельные виды обязательств. - С. 296.
5. Див.: Иоффе О.С. Обязательственное право. - Москва: Юрид. 

лит., 1975. - С. 519.
6. Див.: Отдельные виды обязательств. - С. 297.
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10. Див.: Иоффе О.С. Обязательственное право. - С. 520.
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ВЛАСНІСТЬ ГРОМАДЯН, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Підприємець — головна діюча особа ринку і основа будь- 
якої економічної системи, побудованої не на державно- 
монополістичних, а на конкурентних засадах. Він виробляє товари та 
надає послуги, доводить їх до кінцевого споживача, організовує рух 
товарних мас на різноманітних стадіях обігу, приводить в рух фінансові 
і фондові ринки, мобілізує інтелектуальні ресурси суспільства для 
розвитку науки та створення нових технологій у всіх галузях 
виробництва та багато іншого. А головне те, що він (підприємець) 
утримує державу, сплачуючи їй основну масу податків.

Тому і держава повинна створювати всі умови для того, щоб її 
громадяни могли вільно займатись чесним підприємішцтвом на свою 
та суспільну користь. Адже саме підприємець дає можливість державі 
достойно виконувати її обов’язки перед громадянами: надійно захищати 
їх життя і майно від злочинних посягань, забезпечувати соціальні 
гарантії.

Під час здійснення підприємствами своїх прав і виконання 
обов’язків виникає багато питань, пов’язаних із їх діяльністю.

Ці питання покликана вирішити юридична наука. Дослідженням 
вищезгаданих проблем займаються відомі вчені юристи. Так, загальні 
питання розвитку власності громадян України досліджує Дзера О.В.1 
Проблеми, пов’язані із утворенням підприємств та здійсненням 
підприєницької діяльності громадян висвітлив у своїх працях Авілов 
Г.Е.2 Загальні проблеми власності у підприємницькому обороті 
окреслив Суханов Е.А.3 Загальні правові основи підприємництва 
дослідили Підопригора О.А., Сунін В.О., Підопригора О.О.4 Значний 
інтерес викликає праця Лаптєва В.В., присвячена підприємницькому 
праву, зокрема його поняттю, системі та законодавству в Російській 
Федерації.5

Розберемося, що ж таке власність? Згідно теорії цивільного права 
власність це конкретні, історично зумовлені суспільні відносини окремих 
індивидів та їх колективів з приводу привласнення засобів і продуктів 
праці шляхом усунення від них усіх інших осіб.6

Зміст економічних відносин власності складають володіння, 
користування і розпорядження матеріальними благами.
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Володіння закріплення матеріальних благ за матеріальними 
власниками-індивідами та колективами.

Користування — вилучення з речей їх корисних 
властивостей, яким дають можливість задовільнити відповідні потреби 
індивіда чи колективу.

Розпорядження — визначення власником юридичної або 
фактичної долі речі.

Підприємець, іромадянин, що займається підприємницькою 
діяльністю, здійснює володіння, користування і розпорядження речами 
(матеріальними благами) за своїм інтересом і незалежно від волі та 
бажання інших осіб.

Економічні відносини власності у будь-якому суспільстві 
закріплюються за допомогою правових норм і набувають характеру 
правовідносин. В юридичнй науці термін «право власності» 
розглядають в об’єктивному та суб’єктивному значенні.

Право власності у суб’єктивному розумінні — це закріплення у 
правових нормах можливості конкретного громадянина, що 
займається підприємницькою діяльністю, володіти, користуватися і 
розпоряджатися належним йому майном на свій розсуд, в межах, 
передбачених законом.

Абсолютний характер права власності означає, що 
правомочному суб’єкту (у даному випадку громадянинові, що 
займається підприємницькою діяльністю) протистоїть необмежена 
кількість зобов’язаних суб’єктів, які не повинні своїми діями порушувати 
це право. Суть абсолютного права власності полягає в тому, що воно 
забезпечує власнику відповідну поведінку з боку оточуючих осіб і тим 
самим надає йому можливість володіти, користуватись і 
розпоряджатися належним йому майном.

Право власності індивідуальних підприємців являє собою 
закріплену законом належність матеріальних благ, в тому числі 
різноманітних засобів виробництва, окремим громадянам та їх сім’ям, 
які їх використовують дня самостійної підприємницької (господарсь
кої) діяльності.

Особливістю відносин власності у підприємницькому обороті 
є їх виробнича, комерційна спрямованість, пов’язана з одержанням 
доходу , що використовується як для споживчих, так і для виробничих 
потреб. Допускається також найм робітників на умовах, встановлених 
законодавством. Ці обставини відрізняють власність підприємців і її 
правовий режим* від відносин особистої власності. Разом з тим тут 
зберіг ається трудовий характер відносин. Він зумовлює особисту 
трудову участь власника у виробництві.
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В якості суб’єктів права власності можуть виступати окремі 
громадяни чи члени сім’ї і інші особи, які сумісно ведуть трудове 
господарство.

Об’єктами права власності індивідуальних підприємств є 
засоби виробництва, включаючи виробничо-господарські комплекси 
у формі індивідуальних і сімейних підприємств, господарські будівлі, 
машини, обладнання, вироблену продукція і одержані доходи.

Засоби виробництва і інше майно, необхідне для 
самостійного ведення господарства, громадянин чи група громадян 
можуть також отримати на умовах оренди.

Відносини індивідуальної власності підприємців розвішаю ться 
перш за все у сфері побутового обслуговування, роздрібної торгівлі, 
громадського харчування. Ці відносини можуть виникати і в інших 
областях господарської діяльності — промисловому виробництві, 
особливо товарів широкого вжитку, будівництві та ін. Відповідно з 
основними джерелами утворення цієї власності і організаційно- 
правовими формами її розвитку є: індивідуальна трудова діяльність, 
селянське, фермерське господарство, малі та інші індивідуальні і 
сімейні підприємства.

Підприємництво — це самостійна ініціатива, систематична, на 
власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, 
наданню послуг і заняттю торгівлею з метою одержання прибутку.7

Самостійний характер діяльності, що провадиться на свій страх 
і ризик і під власну відповідальність, відрізняє її від іншої трудової 
діяльності, наприклад, від роботи за наймом в державній чи іншій 
організації. Комерційний характер цієї діяльності обмежує дану 
діяльність від суспільно-політичної, благодійної, суспільно-культурної 
та іншої ініціативної діяльності громадян.

Як індивідуальне, так і колективне підприємництво громадян 
може здійснюватись без утворення юридичної особи (при створенні 
юридичної особи в формі товариства чи кооперативу мова йде вже про 
власність цієї юридичної особи), при чому як без застосування, так і з 
застосуванням найманої праці.

Підприємницькою діяльністю вправі займатися будь-який 
дієздатний громадянин, а також іноземець чи особа без громадянства.

В якості підприємця громадянин вправі набувати у власність 
майно державних та інших підприємств і організацій. Підприємець 
також має право приймати участь своїм майном у діяльності інших 
господарюючих суб’єктів, відкривати банківські рахунки, вільно 
розпоряджатися прибутком.

205



Матеріальну основу підприємницької діяльності складає 
належне підприємцю майно. В його склад входять будівлі, споруди, 
машини, земельні ділянки, інші речі, що використовую ться в 
комерційній діяльності і виробничому процесі, а також гроші, цінні 
папери, різні майнові права, в тому числі й на нематеріальні об’єкти 
(промислові зразки, товарні знаки, “ноу-хау”, торгові секрети, фірмові 
найменування).

Досить перспективною в майбутньому стане така галузь 
індивідуальної о (сімейного) підприємництва громадян, як ведення 
селянського фермерського господарства. Членами такого господарств а 
можуть бути подружжя, їх батьки, діти, що досягай 16 річного віку, та 
інші родичі, які об’єднались для роботи в цьому господарстві. Це 
господарство може бути створено навіть однією особою.

Важливо те, що після відведеня земельної ділянки і відповідного 
її оформлення (одержання Державного Акта) та державної реєстрації 
селянське (фермерське) господарство набуває статусу юридичної особи 
з відповідними правами, наслідками і стає суб’єктом підприємницької 
діяльності. Складається рідкісна правова ситуація. Засновник 
юридичної особи (селянського (фермерського) господарства) 
автоматично стає також керівником (головою) господарства, 
підприємницька діяльність якого грунтується переважно на особистій 
праці його членів або лише його голови. За таких умов діяльність голови 
селянського (фермерського) господарства (за певних умов і інших його 
членів) є підприємницькою діяльністю, незважаючи на те, що її 
суб’єктом є таке господарство, як юридична особа, Відповідно і доходи 
членів селянського господарства, одержані, як зазначено в статті 23 
Закону України “Про селянське (фермерське) господарство”, за рахунок 
виручки від реалізації продукції, робіт і послуг, інших надходжень, 
повинні вважатися такими, що отримані безпосередньо від 
підприємницької діяльності.

Селянське (фермерське) господарство складає особливий 
різновид підприємницької діяльності громадян. Дуже важливою 
особливістю селянського (фермерського) господарства є його ведення 
на одержаній від держави землі. Якщо інші форми індивідуальної 
підприємницької діяльності дозволяють застосовувати оренду 
державного чи суспільного майна лише по мірі необхідності, то 
селянське господарство неможливо вести без закріплення за ним 
земельної ділянки. .Таким чином селянське (фермерське) господарство 
можна розглядати як форму суспільногосподарського підприємництва, 
яке базується на наданій державою землі і належних селянській сім’ї 
засобах виробництва.
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Сімейна форма присвоєння вимагає визнання суб’єктом права 
власності селянського (фермерського) господарства селянської сім’ї, 
(тобто групи осіб, пов’язаних сімейною і трудовою спільністю). 
Відповідно, це викликає поширення на майно селянського господарства 
режиму спільної сумісної, а не дольової власності, якщо інше не 
передбачено письмовою угодою між ними.8 Все це є прямим наслідком 
тісних сімейно-трудових зв’язків між членами такого господарства.

Законодавством про власність режим майна селянського 
господарства поширено на майно особистого підсобного господарства 
громадян, яке тим самим також стало спільною сумісною власністю 
осіб, що його ведуть. Особисте підсобне господарство в силу цього варто 
тепер розглядати як організаційну форму сільськогосподарського 
товарного виробництва, засновану на спільності (сімейно-трудовій)осіб, 
що його ведуть.

Діюче законодавство дозволило створення підприємств у всіх 
галузях народного господарства громадянам, членам сім’ї та іншим 
особам, які сумісно ведуть господарство. Малим індивідуальним 
підприємством стає й діяльність індивідуального підприємця, що 
здійснюється із залученням найманої праці. Під приємства можуть бути 
створені і сумісно юридичними особами і громадянами. Особливості їх 
правового режиму пов’язані із визнанням підприємства самостійною 
юридичною особою.9 З цієї точки зору необхідно розрізняти 
підприємство, як форму організації трудової діяльності громадян і 
підприємство, як об’єкт їх права власності.

У першому випадку громадяни, які сумісно ведуть господарську 
діяльність, утворюють підприємство, тобто за своєю сутпо мова йде 
про те, що їх господарство одержує права юридичної особи. Така 
юридична особа може ставати власником наявного в нього майна (в 
якості господарського товариства). Відповідно до цього з юридичної 
точки зору мова йде про створення нового власника. У другому випадку 
громадяни-засновники підприємства зберігають право спільної 
власності на нього, а саме підприємство як юридична особа повинно 
бути визнано володарем особливого речового права на майно, що 
знаходиться у нього.10 Подібна за своєю сутністю ситуація складається 
і при створенні малого чи іншого підприємства індивідуальним 
підприємцем, що зберігає право власності на майно свого підприємства.

Законодавство в галузі підприємницької діяльності передбачає 
залучення найманих робітників до діяльності в створюваних 
індивідуальних підприємствах.11

В установчих документах вищезгаданих під приємств власники 
визначають порядок утворення їх майна, розподілу прибутку (доходу)
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і межі, а також характер їх майнової відокремленості.
Як при індивідуальній підприємницькій діяльності, так і при 

створенні підприємства (індивідуального чи колективного) громадяни 
можуть брати в оренду засоби виробництва та інше необхідне їм майно. 
Індивідуальна чи колективна оренда також е джерелом утворення 
власності громадян. Орендатори стають власниками одержаних на 
орендованих засадах виробництва продукції (товарів, послуг) і доходів. 
Крім того, вони вважаються власниками будівель і споруд, збудованих 
на орендованих ними земельних ділянках за згодою з орендодавцем за 
рахунок власних і позичених коштів.12

На випадок порушення прав підприємця на майно, що є його 
власністю чи знаходиться у нього на правах повного господарського 
відання, законодавство передбачає кілька способів захисту:

1) звернення в суд чи арбітражний суд з позовом про визнання 
прав власності (володіння) на спірне майно, чи з позовом на 
витребування свого майна з чужого володіння (віндикаційний позов), 
чи з позовом про усунення порушень, ідо перешкоджають 
користуванню майном (негаторний позов). Звернення в судові органи 
з такими позовами породжує виникнення економічного спору;

2) при порушенні актами державних органів влади і інших 
органів прав підприємця на майно звернення до суду чи арбітражного 
суду з заявою про визнання акта органу державного управління чи 
місцевого органу влади повністю чи частково недійсним. Така заява 
породжує виникнення спору у сфері управління.

На думку Е.О.Суханова, охорону права власності забезпечують 
кілька груп правових норм: норми, які забезпечують приналежність 
майна тим чи іншим суб’єктам (громадянам, що займаю ться 
підприємницькою діяльністю зокрема); норми, які встановлюють 
негативні наслідки для порушників права власності, тобто 
безпосередньо захищають права власників від протиправних посягань.13

На нашу думку, така класифікація охоронних норм є 
правильною. Дійсно, під правовою охороною в широкому значенні 
треба розуміти всю існуючу систему правових засобів забезпечення 
нормального здійснення власниками права власності, передбачених 
різними галузями права (цивільного, адміністративного, державного, 
екологічного).

Варто зазначити, що окрім охоронних норм, можна виділити 
ще значну групу .норм, які визначають підстави, умови та порядок 
примусового вилучення у власників майна за скосні ними правопору - 
шення або за обставин надзвичайного характеру (стихійного лиха, 
епідемій, тощо), норми, що захищають інтереси власників у разі аварій
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та інших надзвичайних чи виняткових обставин. Не можна залишити 
без уваги існування також організаційно-правових охоронних засобів, 
здійснюваних нотаріусами по оформленню угод, органами технічної 
інвентаризації по реєстрації угод та нерухомості, органами внутрішніх 
справ по реєстрації вогнепальної зброї, транспортних засобів.

Особлива роль в механізмі охорони права власності підприємця 
належить цивільно-правовим засобам захисту права власності, яким 
притаманні різні способи і методи їх здійснення. їх основи закладені в 
ст. 6 Цивільного Кодексу, відповідно до якої захист цивільних прав 
здійснюється в установленому порядку судом, арбітражним судом або 
третейським судом. Цей захист здійснюється шляхом: визнання прав 
власності, відновлення становища, яке існувало до порушення прав, і 
припинення дій, які порушують право, присудження до виконання 
обов’язку в натурі, компенсації моральної шкоди, припинення або зміни 
правовідношення, стягнення з особи, яка порушила право, завданих 
збитків, а у випадках, не передбачених законом, або договором, — 
неустойки (штрафу, пені), а також іншими засобами, передбачених 
законодавцем.

Основу цивільно-правових засобів захисту права власності 
складають речово-правові та зобов’язально-правові системи захисту7. 
Ці дві найважливіші системи захисту права власності сформувалися ще 
в Стародавньому Римі.14 Звичайно, в сучасних умовах вони наповнені 
новим змістом, зберігаючи водночас свою сутність.

■Див.: Дзера О.В. “Розвиток права власності громадян в Україні” - 
К.: Вентурі, 1996.

2Див.: Предпринимательское право. - М.: Юридическая литаретура,
1993, гл. 1,2,3, 4.

3Див.: Суханов Е.О. Лекции о праве собственности. - М.: 
Юридическая литература, 1991. - С. 159-164.

4Див.: Цивільне право України. - К. - ЮРІНФОРМ, 1994.
5Див.: Лаптев В.В. Введение в предпринимательское право. - М.: 

Академічний правовий університет при інституті держави і права РАН,
1994.

6Див.: Гражданское право. Т. 1. - М.: 1993. - С. 197.
7 ст. 1 Закону України “Про підприємництво”.
8 ст. 18 Закону України “Про власність”.
9 ст. 1 п. 1 Закону України “Про підприємства”.
10 ст. 21 Закону України “Про власність”.
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11 ст. 2 Закону України “Про підприємства”.
12 ст. 23 Закону України “Про оренду”.
13Див.: Гражданское право, Т. 1.-М .: 1994-С . 301.
'“Див.: Підопригора О.А, Основи римського приватного права. - К.,

1995.-С. 118.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ 
МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

Однією із загальновизнаних рис правової держави є рівень 
забезпеченості прав і свобод людини, верховенство загальнолюдських 
цінностей.

Конституція України ставить право на життя, здоров’я, честь і 
гідність в ранг невід’ємних прав особи, що припускає ефективну охорону 
і захист цих прав. На сьогоднішній день нерідкі випадки порушення 
цивільних прав, в зв’язку з чим одним із важливих завдань держави є 
забезпечення справедливого, швидкого і ефективного поновлення права 
і відшкодування спричиненої шкоди.

Одним із вцдів шкода, яка може бути спричинена особі, є моральна 
шкода.

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового 
характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших 
негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними 
діями або бездіяльністю інших осіб1.

Моральна шкода може полягати у приниженні честі, гідності, 
престижу або ділової репутації, у моральних переживаннях у зв’язку з 
ушкодженням здоров’я, у порушенні нормальних життєвих зв’язків через 
неможливість продовження активного громадського життя, у розголосі 
стосунків з оточуючими людьми, у порушенні права власності, прав, 
наданих споживачам, інших цивільних прав, при незаконному 
перебуванні під слідством і судом, а також у настанні інших негативних 
наслідків.

В науці цивільного права питання відшкодування шкоди, 
спричиненої особі, розглядалось неодноразово. Але, як правило, це були 
в основному питання компенсації шкоди, спричиненої здоров’ю 
потерпілого-.

З появою нових законодавчих актів, зокрема: Законів України 
“Про охорону праці”, “Про захист прав споживачів”, “Про авторське 
право і суміжні права”, “Про порядок відшкодування шкоди, завданої 
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури і суду”, статтей 7 і 440-1 Цивільного кодексу 
України (далі - ЦК), з’явилась реальна можливість захистити і духовну 
сферу життєдіяльності людини.



Приведений перелік законодавчих актів не є і не може бути 
вичерпним, оскільки він в міру розвитку ринкових, економічних В І Д Н О С И Н  

повинен змінюватись, доповнюватись і розвиватись.
Така чисельність законодавчих актів, які регулюють питання 

моральної шкоди, і породжує колізії в правозастосувальній діяльності.
Єдиним способом відшкодувати моральну шкоду законодавець 

визнав грошову компенсацію.
Однак законодавець не зазначає конкретних критеріїв, за жими 

визначаються розміри грошових сум, належних стягненню компенсації 
моральної шкоди. Саме це питання викликає найбільше труднощів на 
практиці.

Згідно зі статтею 440-1 Цивільного кодексу України розмір 
відшкодування визначається судом з урахуванням суті позовних вимог, 
характеру діяння особи, яка заподіяла шкоду, але не менше п ’яти 
мінімальних розмірів заробітної плати.

Але деякі нормативні акти, які регулюють питання 
відшкодування моральної шкоди, містять положення, які суперечать 
вимогам статті 440-1 ЦК України про міїтімальний рівень розміру такої 
компенсації.

Так, в статті 13 Закону України “Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, 
слідства, прокуратури і суду“3 вказується, що відшкодування моральної 
шкоди за час перебування під слідством чи судом проводиться, виходячи 
з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за 
кожен місяць перебування під слідством чи судом. А якщо особа 
перебувала під слідством менше п’яти місяців, то дане положення буде 
суперечити статті 440-1 ЦК України.

В статті 440-1 ЦК України не зазначається максимальнийрозмір 
відшкодування моральної шкоди, а в пункті 11 Правил відшкодування 
власником підприємства, установи, організації' чи уповноваженим ним 
органом шкоди, спричиненої працівникові ушкодженням здоров’я, 
пов’язаної з виконанням ним трудових обов’язків4, максимальний розмір 
відшкодування становить 200 мінімальних заробітішхштат. Тим більше 
Правила передбачають матеріальну відповідальність власника за 
моральну шкоду поряд з ушкодженням здоров’я потерпілого, а в етап  і 
13 Закону України “Про охорону праці” вказано, що відшкодування 
моральної шкоди можливе без втрати потерпілими працездатності5.

Окреслення критеріїв визначення розмірів компенсації за 
моральну шкоду практично віднесено до компетенції суду, що і завдає 
труднощів при вирішенні справ даної категорії. Законодавець по суті 
відмовився від оцінки розміру відшкодування моральної ш к о д і .
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В сучасній юридичній літературі питання про конкретизацію 
розміру за спричинення моральної шкоди розглядали багато вчених. 
Так, зокрема, Малеіна М. пропонує віднести до критеріїв визначення 
розмірів компенсації за моральну шкоду суспільну оцінку фактичних 
обставин, що викликали шкоду — регіон розповсюдження відомостей 
про події, що сталися і т.дА  М. Невалінний пропонує розмір 
м оральної шкоди ставити  в залеж ність від ступеня втр ати  
працездатності7.

Але, на нашу думку, не можна керуватись лише суспільною 
оцінкою шкоди, а необхідно враховувати оцінку цих обставин самим 
потерпілим.

Цікаву концепцію відш кодування м оральної шкоди 
запропонував А. Ерделевський.

В своїй концепції він пропонує використовувати принцип 
еквівалентності розміру відшкодування розміру спричиненої шкоди8 .

На думку автора, критерієм оцінки моральної шкоди є певна сума 
- мінімальна заробітна ішата, в залежності від виду і ступеня тяжкості 
діяння.

Автором приводиться таблиця - перелік правопорушень, де в лівій 
колонці вказаний вид правопоруш ення, а в правій - розмір 
відшкодування моральної шкоди в МЗП.

Наприклад, спричинення тяжкого тілесного ушкодження 
оцінюється в 482,4 МЗП, а образа - 7,2 МЗП. Автор врахував і ступінь 
небезпеки правопорушення для самого потерпілого.

Методика Ерделевського заслуговує на увагу, хоча вона не 
передбачає всіх випадків відшкодування моральної шкоди, що 
призводить до застосування аналогії.

На нашу думку слід проводити психологічну експертизу, яка 
могла б призначатись за ухвалою суду. Крім того в нашому 
законодавстві необхідно передбачити можливість зменшення розміру 
відшкодування моральної шкоди і відшкодування моральної шкоди не 
повинно залежати від відшкодування майнової шкоди. Таким чином, 
проблема моральної шкоди - це перш за все проблема встановлення 
різниці між дійсною моральною шкодою і майновою.

В теоретичному плані загальними підставами настання 
відповідальності за спричинення моральної шкоди є: наявність самої 
моральної шкоди, неправомірні дії особи, яка спричинила шкоду, 
причинний зв’язок, вина особи, яка спричинила шкоду.

При аналізі ст. 440і ЦК України ми бачимо, що моральна шкода 
може бути спричинена лише діями. Тому із змісту ст. 440і ЦК України 
виходит ь, що спричинення моральної шкоди шляхом бездіяльності може
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не компенсуватись. Але на практиці бувають випадки спричинення 
моральної шкоди шляхом бездіяльності. Наприклад, дружина, у випадку' 
смерті сина, знаходячись в неприязних стосунках з колишнім чоловіком, 
не повідомляє його про смерть сина і проводить поховання самостійно. 
В цьому випадку є спричинення моральної шкоди, яке не підпадає під 
ознаки ст. 440і _ЦК України, тому що воно спричинене в формі 
бездіяльності.

На нашу думку відсутність у нормативному акті прямої вказівки 
про відповідальність за спричинення моральної шкоди шляхом 
бездіяльності - недосконалість даної правової норми. Це ускладнює її 
застосування ще й тому, що саме по собі визначення моральної шкоди 
являє собою значну складність, оскільки негативні наслідки її 
впливають на психіку і свідомість людини.
Недивлячись на деякі недоліки регулю вання питання щодо 
відшкодування моральної шкоди, необхідно відмітити позитивні риси 
законодавства, яке регулює ці відносини. Це, по-перше, вказівка 
законодавця на те, що вимоги про компенсацію моральної шкоди 
позовна давність не розповсюджується, оскільки вони виникають з 
порушення особистих немайнових прав і інших нематеріальних благ, 
за винятком вимог про відшкодування моральної шкоди, заподіяної 
поширенням відомостей, що не відповідають дійсності і порочать честь, 
гідність чи ділову репутацію фізичної або юридичної особи, там 
застосовується строк позовної давності в один рік (ч. З ст. 7 ЦК 
України); по-друге, нормативна вказівка про те, що державне мито за 
позовами про відшкодування моральної шкоди не стягується, не 
дивлячись на те, що вона компенсується в грошовій формі.

1 Пункт 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95 
р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної 
(немайнової) шкоди“.

2 Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. - Москва, 
1990.-С . 127-128.

3 Відомості Верховної Ради України - 1995. - № 1. - Ст. 1.
4 Урядовий кур’єр. - ! 994. - 28 липня.
5 Г олос України. -'1992. - 24 листопада.
6 Малеина М. Компенсация за неимущественный вред // Весник 

Верховного Суда СССР. - 1991. - № 5. - С. 28.
7 Невалшний.М. Моральна шкода та питання відшкодування и на 

практиці // Право України. - 1995. - № 7. - С. 47.
8 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда - Москва, 1996.

- С. 44.
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ПРАЦІВНИК ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО 
ПРАВОВІДНОШЕННЯ

В теорії права суб“єктами правовідношення прийнято вважати 
учасників правового відношення, наділених взаємними правами і 
обов “язками1. В будь-якому трудовому правовідношешгі як мінімум дві 
сторони: одна - працівник і інша - підприємство, установа, організація.

Як вірно зазначає Л.Я. Гінцбург, поняття суб“єкта трудового 
правовідношення вужче поняття суб“єкта трудового права, оскільки 
до сфери трудового права, крім трудових правовідносин, входять інші 
тісно пов“язані з ними правовідносини, але практично питання про 
громадян як суб“єктів трудового правовідношення і про них же як 
суб “єктів трудового права не два різних, а одне й те ж питання, оскільки 
будь-хто, хто виступає стороною (суб“єктом) правовідношення, “тісно 
пов “язаного з трудовим” (по розгляду трудового спору, по соціальному 
страхуванню і т.п .), повинен бути суб“єктом трудового 
правовідношення або в теперішньому, або в минулому2.

В реальному житті не всі громадяни можуть бути суб“єктами 
правовідносин, що пояснюється різними об“єктивними факторами: 
фізіологічними, психологічними, економічними.

М ожливість того чи іншого суб“єкта бути учасником 
правовідношення визначається його правосуб“єктністю, тобто 
здатністю бути суб“єктом права. Правосуб“єктність є особливим 
політико-юридичним станом певної особи і включає три елементи:

1 ) правоздатність - здатність мати суб “єктивні права і юридичні 
обов'язки;

2) дієздатність - здатність реалізувати права і обов“язки своїми
діями;

3) деяіктоздатність - здатність нести юридичну' відповідальність 
за свої дії3.

В законодавсті України розкривається лише поняття 
правоздатності і дієздатності. Згідно ст. 9 ЦК України здатність мати 
цивільні права і обов“язки (цивільна правоздатність) визнається в 
однаковій мірі за всіма громадянами України.

Цивільна правоздатність у фізичних осіб, як відомо, виникає з
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моменту народження. Вона означає, що цивільне право визнає за 
особою здатність мати цивільні права і обов“язки незалежно від того, 
чи визнається за нею здатність вчиняти юридичні дії і навіть незалежно 
від природної здатності до вольових актів. Тому цивільна 
правоздатність не залежить від віку і стану здоров “я.

Згідно ст. 11 ЦК України здатність громадянина своїми діями 
набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки 
(цивільна дієздатність) виникає у повному обсязі з настанням 
повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку. 
Відсутність дієздатності у правоздатного суб“єкта відповідно до ст. 
128 КпШС України забезпечується діяльністю його представника.

Підстави виникнення правоздатності і дієздатності, як вірно 
наголош ує М .П.Карпуш ин, можуть не співпадати. Якщо 
правоздатність громадян в тих сферах суспільного життя, в яких 
реалізація прав і виконання обов“язків не вимагають неодмінної 
особистої участі носія цих прав, виникає з моменту народження, то 
дієздатність завжди виникає після досягнення певного віку, коли особа 
набуває необхідного рівня фізичного і розумового розвитку. Проте в 
тих випадках, коли правомочність чи обов“язок передбачають 
неодмінно особисту їх реалізацію , тоді підстава виникнення 
правоздатності і дієздатності, а отже, і момент їх виникнення, 
співпадають4.

Згідно ст. ЗО КЗпП України працівник повинен виконувати 
доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її 
виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених 
законодавством. Праця завжди є особистою вольовою діяльністю 
індивіда, наділеного здатністю до праці. Трудові обов“язки не можна 
здійснювати через представника. З іншого боку, розпоряджатись 
особистою здатністю до праці може тільки особа, наділена нею. Хто 
здатний до праці, зазначає М.Г.Александров, той здатний і особистим 
волевиявленям приймати на себе трудові обов“язки і набувати 
відповідні права5.

Отже, трудова правоздатність нерозривно пов“язана з 
дієздатністю.

На думку Б.К .Бегічева, деякі трудові права можуть 
здійснюватись через представника, а, отже, і в трудовому праві, як і в 
цивільному, можливе відокремлення правоздатності від дієздатності. 
Як приклади наводяться: можливість отримання через представника 
заробітної плати, гарантійних і компенсаційних виплат; допомог і 
пенсій; можливість звернення через представника за судовим захистом 
порушеного трудового права6.
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Але наведені приклади, як вірно зауважує Л.Я.Гінцбург, взяті 
з цивільного права і процесу, а не з трудового права. Можна отримати 
належну заробітну плату через представника (за довіреністю) або через 
представника пред“явити позов до суду' про стягнення заробітної плати. 
Проте це зовсім інше за своєю природою відношення, ніж виникнення 
самого права на заробітну плату, яке набувається лише особистою 
працею7.

Оскільки трудова правоздатність і трудова дієздатність 
наступають одночасно, з досягненням громадянином визначеного 
законом віку, в юридичній літературі з трудового права прийнято 
говорити про трудову правоздатність як єдине поняття. У трудовому 
праві громадянин наділений єдиною трудовою праводієздатніспо і 
деліктоздатністю, тобто визначеною трудовим законодавстом 
здатністю мати і здійснювати, реалізовувати трудові права і обов “язки 
і нести відповідальність за трудові правопорушення. Всі ці три елементи 
виникаю ть одночасно і в єдності називаю ться трудовою  
правосуб“єктністю8.

Ст. 2-1 КЗпП України закріплює рівність трудових прав усіх 
громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, 
расової та національної приналежності, статі, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця 
проживання та інших обставин. Але при рівному правовому статусі 
громадян реальний правовий стан кожного з них неоднаковий. Обсяг 
трудової правосуб“єктності залежить від ряду факторів.

Так, значну роль у трудовому праві відіграє вік. Реалізувавши 
своє право на пращо шляхом укладення трудового договору (ст. 2 КЗпП 
України), громадянин набуває статусу працівника. Для того, щоб 
вступити в трудові відносини громадянин повинен досягти 
шістнадцягарічнго віку.

За згодою одного із батьків або особини осіб, що їх замінюють, 
можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 
п “ятнадцяти років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається 
прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних 
і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої праці, 
що не завдає шкоди здоров“ю і не порушує процесу навчання, у вільний 
від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за 
згодою одного з батьків або особи чи осіб, що їх замінюють (ст. 18В 
КЗпП України).

Зазначений в нормах статті 188 КЗпП вік є віком настання 
трудової праводієздатності, а не лише правоздатності. Це випливає
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не тільки з міркувань, розвинутих вище, а й з прямої вказівки закону, 
який встановлює, що неповнолітні, тобто особи, що не досягли 
вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у 
правах до повнолітніх (ст. 187 КЗпП України).

Згідно ст. ІЗ ЦК України неповнолітні віком від п'ятнадцяти 
до вісімнадцяти років вправі самостійно розпоряджатися своєю 
заробітною платою (заробітком) і відповідають за шкоду, заподіяну 
ними іншим особам.

Підводячи підсумки сказаному вище, можна відмітити, що 
трудова правоздатність виникає у громадян України, за загальним 
правилом, з шістнадцятирічного віку. За наявності особливих обставин 
вона може виникнути частково (тобто в частині, що стосується певного 
виду трудових правовідносин) з п 'ятнадцятир ічного , 
чотирнадцятирічного віку.

В окремих випадках для заміщення певних посад вікові вимоги 
до працівника підвищуються. Так, прийняття на посади, пов“язані з 
укладенням письмового договору про повну матеріальну 
відповідальність, можливе тільки відносно осіб, які досягли 
вісімнадцятирічного віку (ст. 135-1 КЗпП України).

Згідно ст. 190 КЗпП України забороняється застосування праці 
осіб молодших вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з 
шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних 
роботах.

Наділяючи неповнолітніх з певного віку трудовою дієздатністю, 
трудове законодавство разом з тим встановлює для них полегшені 
умови праці (скорочений робочий день, заборону залучати працівників 
молодше вісімнад цяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні 
дні і т.п.), які повністю гарантують охорону їх здоров“я і культурного 
розвитку. Відповідно до ст. 198 КЗпП України звільнення працівників 
молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого 
органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, 
тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх. 
При цьому звільнення з підстав зміни в організації виробництва і праці, 
в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 
працівників; виявленої невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану 
здоров “я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також з 
підстав поновлення на роботі працівника, який раніїпе виконував цю 
роботу (пункти 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП), проводиться лише у виняткових 
випадках і не допускається без працевлашт ування.
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Для зайняття деяких посад у державному апараті необхідно 
досягнення певного віку: для суддів районного (міського), міжрайонного 
(окружного) суду, військового суду гарнізону - 25 років; для суддів 
Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і 
Севастопольського міських, військового суду регіону і Військово- 
Морських Сил України - ЗО років; д ія  суддів Верховного Суду України 
- 35 років9.

Разом з тим для деяких професій і посад чинне законодавство 
передбачає граничний вік. Так, згідно ст.23 Закону України “Про 
державную службу”від 16 грудня становить 60 років для чоловіків і 55 
років для жінок10.

Важливим фактором, що здійснює вплив на обсяг трудової 
правосуб“єктності громадян є стан їх здоров “я. Прияняття на роботу 
за деякими професіями обумовлене проходженням медичного огляду. 
Згідно ст. 169 КЗпП України власник або уповноважений ним орган 
зобов'язаний за своїкоппн організувати проведення попереднього (при 
прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) 
медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах 
із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба 
у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного 
огляду осіб віком до 21 року. З метою охорони здоров'я населення 
зазначені медичні огляди проходять працівники підприємств харчової 
промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних 
споруд, лікувально-профілактичних і дитячих закладів, а також деяких 
інших підприємств, установ, організацій. Перелік професій, працівники 
яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його проведення 
встановлюються Міністерством охорони зд о р о в 'я  У країни за 
погодженням із Державним комітетом України по нагляду за охороною 
праці. Згідно ст. 191 КЗпП України всі особи, молодші вісімнадцяти 
років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного 
огляду, а надалі — до досягнення вісімнадцяти років, щороку підлягають 
обов'язковому медичному оглядові.

Відповідно до Закону України “Про внесення змін і доповнень, 
що стосуються охорони праці до Кодексу Законів про працю України” 
від 15 грудня 1993 року забороняється укладення трудового договору з 
громадянином, якому за медичнім висновком запропонована робота 
протипоказана за станом здоров я (ч. 5 ст. 24 КЗпП України).

Згідно ст. 16 ЦК України громадянин, який внаслідок душевної 
хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або 
керувати ним, може бути визнаний судом недієздатним і над ним 
встановлюється опіка.
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Як же передбачена ст. 16 ЦК України цивільна недієздатність 
відображається на трудовій правосуб“єктності ? Як ми вже з “ясували, 
опікун не вправі ро опоряджуватись робочою силою підопічного. В 
основі трудової правосуб“єктносгі лежить психофізична здатність до 
праці, що обумовлена фізичними і розумовими здібностями 
(працездатність). Громадянин повинен бути наділений фактичною 
здатністю до систематичної, регламентованої певними правилами 
праці. Крім того, як вже зазначалось, одним з елементів трудової 
правосуб“єктності є трудова деліктоздатність, а недієздатні особи, як 
відомо, не несуть юридичної відповідальності за свої дії. Отже, 
громадяни, визнані судом недієздатними, не можуть бути суб“єктами 
трудових правовідносин.

Ст. 12 Закону України “Про державну службу” від 16 грудня 
1993 року передбачає, що не можуть бути обраними або призначеними 
на посаду в державному органі та його апараті особи, які визнані у 
встановленому порядку недієздатними.

П. 6 сг. 7 Закону України “Про статус суддів” від 15 ірудня 
1992 року встановлює, що не може бути суддею особа, яка має 
судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за 
рішенням суду.

На думку М .Г.А лєксандрова, в тих випадках, коли за 
душевнохворим або слабоумним визнається обмежена здатність до 
праці, це повинно тягнути не тільки визнання за ним трудової 
правоздатності, алей трудової дієздатності11.

На відміну від недієздатних осіб, особи обмежено дієздатні 
можуть бути суб“єктами трудових правовідносин.

Згідно ст. 17 Закону У країни “Про основи соціальної 
захищенності інвалідів в Україні” від 21 березня 1991 року з метою 
реалізації творчих виробничих здібностей інвалідів і з врахуванням 
індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати 
на підприємствах (об'єднаннях), в установах і організаціях із 
звичайними умовами праці, в цехах і на ділянках, де застосовується 
праця інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою 
діяльністю, не забороненою законом12.

У відповідності з цим у випадках, передбачених 
законодавством, на власника або уповноважений ним орган 
покладається обов“язок організувати навчання, перекваліфікацію і 
працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, 
встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний 
робочий тиждень та створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП 
України).
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Згідно п. 8 Положеїшя про робоче місце інваліда і про порядок 
працевлаштування інвалідів, затвердженого постановою Кабінету 
М іністрів У країни “Про організацію  робочих місць та 
працевлаштування інвалідів” від 3 травня 1995 року № 314 інваліди, 
які не мають змоги працювати на підприємствах (на спеціалізованих 
теж), можуть займатися надомною формою праці відповідно до 
рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та з урахуванням 
побутових умов13.

Отже, зміст трудової правосуб“єктності інвалідів визначається 
здатністю їх до праці в межах і обсязі, допустимих станом здоров“я.

Як вірно підкреслює ВЛ.Прокопенко, закон не встановлює межі 
непрацездатності працівника. Маючи певні вади здоров “я, наприклад, 
слабкий слух, зір, нездатність відрізняти кольори тощо, працівник стає 
нездатним виконувати певні роботи. Але це не виключає його здатності 
до праці взагалі. Є велика кількість робіт, де суворі вимоги щодо зору, 
слуху не пред“являються. Тому до виконання таких робіт громадянин 
може приступати і виконувати їх досить успішно14.

Певні обмеження в установленні трудових відносин пов“язані 
з ознакою статі. Так, згідно ст. 174 КЗпП України забороняється 
застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими 
або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім 
деяких підземних робіт (нефізічних робіт або робіт по санітарному та 
побутовому обслуговуванню).

Спеціальні обмеження встановлені стосовно вагітних жінок, 
жінок що мають дітей віком до трьох років (ст. 176 КЗпП України).

З іншого боку, ст. 34 КК України встановлює кримінальну 
відповідальність в разі відмови в прийомі на роботу з мотивів вагітності 
або відмови в прийомі на роботу матері, яка має грудну дитину а так 
само зниження заробітної плати або звільнення жінки з роботи з тих 
же мотивів.

На трудову прав о су б “сктність певного мірою здійснює вплив 
спорідненість учасників трудового правовідношення. Так, ст.25-1 КЗпП 
України встановлює право власника запроваджувати обмеження щодо 
спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, установі, організації 
осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, 
сестри і діти подружжя), якщо у зв“язку з виконанням трудових 
обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні одан 
одному.

Згідно ст. 12 Закону України “Про державну службу” не можуть 
бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та 
його апараті особи, які у разі прийняття на службу будуть безпосередньо
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підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи 
свояками.

Виконання будь-якої роботи вимагає, як правило, професійної 
підготовки, певної кваліфікації, набутої в результаті або навчання, 
або практики. Для деяких видів робіт отримання певної освіти, 
засвідченої дипломом про закінчення навчального закладу чи 
спеціальних курсів і т.п., є обов'язковою умовою. Так, лікар може 
бути прийнятий на роботу за фахом тільки при наявності диплому 
про закінчення медичного вузу. Водій повинен мати посвідчення водія. 
Для зайняття певних посад вимагається наявність певного вченого 
ступеня. Так, посади завідуючого кафедрою, професора можуть 
займати, як правило, особи, які мають вчене звання професора або 
науковий ступінь доктора наук15.

Інколиробота на певній посаді пов“язується законом з наявністю 
мінімального трудового стажу (загального чи спеціального). Так, 
наприклад, адвокатом може бути громадянин України, який має вищу' 
юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника 
адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, одержав 
свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняв 
Присягу адвоката України16.

На посади прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва 
та прирівнених до них прокурорів призначаються особи не молодші ЗО 
років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових 
посадах не менше семи років; на посади регіональних і міських 
прокурорів — віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах 
прокуратури або на судових посадах не менше трьох років17.

Обставиною, що має суттєве значення для правовідношення, є 
зайнятість працівника. Найбільш прийнятним варіантом закон вважає 
роботу за однією професією або спеціальністю чи зайняття однієї посади 
на одному підприємстві, в установі, організації. Виконання однією 
особою роботи за двома професіями або спеціальностями, чи зайняття 
двох посад на одному підприємстві протягом нормального робочого 
часу, створює суміщення професій чи робіт. Виконання працівником, 
крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах 
трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або 
іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина 
(підприємця, приватної особи) за наймом вважається сумісництвом18.

П.2 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників 
державних підприємтсв, установ, організацій передбачає, що обмеження 
на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних 
підприємтсв, установ і організацій разом з профспілковими комітетами
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лише щодо окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і 
на роботах із шкідливими або небезпечними умоами праці, додаткова 
робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться 
на стані їхнього здоров “я та безпеці виробництва. Обмеження також 
поширюються на осіб, які не досягай 18 років, та вагітних жінок.

Керівники державних підприємтсв, установ, організацій, їхні 
заступники, керівники структурних підрозділів державних підприємтсв, 
установ, організацій (цехів, відділів, лабораторій, тощо) та їхні 
заступники не мають права працювати за сумісництвом ( за винятком 
наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності) (п.4 вказаного 
Положення).

Згідно ст. 16 Закону України “Про державну службу” держаний 
службовець не має права виконувати роботу на умовах сумісництва 
(крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної 
практики).

Фактором, що впливає на зміст трудової правосуб“єктності, є 
судимість особи. Ст.31 КК України передбачає позбавлення права 
займати певні посади або займатися певною діяльністю, яка може бути 
призначена судом на строк до п“яти років як основне або додаткове 
покарання. Позбавлення права займати певні посади полягає у 
звільненні засудженого на вказаний у вироку суду строк від посади, 
яку він займав під час вчинення злочину, і позбавлення його права 
займати аналогічні посади на інших підприємствах, в установах чи 
організаціях. Позбавлення права займатися певною діяльністю - це 
заборона засудженому займатися тією діяльністю, у зв“язку з якою ним 
вчинено злочин.

Згідно ст.2 Закону' України “Про підприємництво” від 7 лютого 
1991 року особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, 
хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути зареєстровані 
як підприємці, не можуть виступати співзасновниками підприємницької 
організації, а також займати в підприємницьких товариствах та їх 
спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною 
відповідальністю.

Обмеженням правосуб“єктносгі громадянина є також 
позбавлення його спеціальних прав в адміністративному порядку за 
адміністративні проступки. Так, водії автотранспорту, міського 
електротранспорту та інших самохідних машин, можуть бути на певний 
строк позбавлені права управляти транспортними засобами в 
адміністративному порядку (ст. 46 КЗ пП України).

Зміст і обсяг трудової правосуб“єктності залежить також від 
того, хто виступає суб“єктом трудових правовідносин чи громадянин
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України чи іноземець, тобто громадянин іншої країни або особа без 
громадянства.

Відповідно до Закону України “Про правовий статус іноземців” 
від 4 лютого 1994 року іноземці також мають право займатися трудовою 
діяльністю. Обсяг їх прав залежить від того, проживають вони в Україні 
постійно чи імігрували в Україну для працевлаштування. Згідно ст. 8 
вказаного Закону іноземці, які постійно проживають в Україні, мають 
право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або 
займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, 
встановлених для громадян України.

Іноземці, які імігрували в Україну для працевлаштування на 
визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно 
до одержаного у встановленому порядку дозволу на 
працевлаштування19.

Згідно п.1 Тимчасового положення про умови і порядок 
оформлення іноземним громадянам дозволу на працевлаштування в 
Україні, затвердженого наказом Мінпраці від 5 травня 1993 року № 27 
дозвіл на працевлаштування оформлюється іноземному громадянину' 
чи особі без громадянства, які мають намір займатися в Україні 
трудовою діяльністю за умов, якщо в країні (регіоні) відсутні 
працівники, спроможні виконувати цей вид роботи, або є достатнє 
обгрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців20. 
Дозвіл на працевлаштування оформлюється і видається Державним 
центром зайнятості Міністерства праці України для роботи на 
зазначеному підприємстві, в установі, організації на певній посаді (за 
фахом).

Крім цього, іноземці не можуть призначатися на окремі посади 
або займатися певною трудовою діяльністю, якщо відповідно до 
законодавства України призначення на ці посади або заняття такою 
діяльністю пов“язане з належністю до громадянства України (п.4 ст.8 
Закону України “Про правовий статус іноземців”).

Отже, фактичний зміст трудової правосуб“єктності громадян 
залежить від їх громадянського статусу і здатності до праці.

1. Див.: Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В. 
Лазарева. - 2-е цзд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 1996. - С. 186.

2. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. - 
М.: Н аука, 1977. - С. 183.

3. Общая теория права и государства. - С. 187.
224



4. Карпушин М.П. Социалистическое трудовое правоотношение. - 
М.: Государственное изд-во юридической литературы, 1958. - С. 79.

5. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. - М.: Юрид. изд- 
во Министерства юстиции СССР, 1948. - С. 173.

6. Бегичев Б.К. Развитие социалистической демократии и упрочение 
юридического положения граждан в сфере трудовых отношений. - В 
кн.: Вопросы советсткого государства и права. - Свердловск, 1967. - С. 
153-154; Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. 
-С . 70-75, 179-180.

7. Гинцбург Л.Я. Вказана робота. - С. 200.
8. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России: Учеб. 

пособие /Под ред. В.Н.Толкуновой. - М.: Юристь, 1996. - С. 55.
9. Ст. 7 Закон України “Про статус суддів” від 5 грудня 1992 року / 

/ Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 8. - С. 56.
10. Збірник законодавчих актів України про державну службу. 

Випуск 2. - Чернівці, 1995. - С. 13-31.
11. Александров Н.Г. Вказана робота. - С. 186.
12. Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - С. 252.
13. Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. -

1995. -№  6 .-  С. 22.
14. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юрид. 

вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1996. - С. 105-106.
15. П.4.6. Положення про порядок наймання та звільнення 

педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній 
власності. Затверджено наказом Мністерства освіти України від 5 
серпня 1993 року № 293.

16. Ст.2 Закону України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року 
І/Толос України. - 29 січня. - 1993.

17.Ст.46 Закону України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 
р // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - С. 793.

18. П. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом 
працівників державних підприємтсв, установ, організацій. 
Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства 
юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. 
№43.

19. Відомості Верховної Ради України. - 1994, - № 23. С. 161.
20. Бюлетень Мінпраці. - 1993. - № 9-10.

225



Вишновецька C.B., асистент 
кафедри цивільного права і 
процесу Чернівецького держ
університету ім. Ю. Федьковича 
Цебрій О.В., студентка IV курсу 
юридичного факультету 
Чернівецького держуніверситету 
ім. Ю. Федьковича

ПОНЯТТЯ СТРОКУ ЯК ЮРИДИЧНОГО ФАКТУ 
У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

Людське суспільство зі своїми різноманітними явищами і 
процесами існує і розвивається в часі, що є об’єктивною, реальною 
формою.Час - це однорідна і безперервна тривалість, що лине 
абсолютно рівномірно1. З плином часу як безповоротною подією, що 
не залежить від свідомості і волі людини, відбуваються різні зміни у 
суспільних відносинах, що спричиняють важливі фактичні наслідки. 
Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, держава з 
неминучістю повинна рахуватися з часом, в якому ці відносини 
функціонують. Тому немає жодної галузі права, норма якої так чи 
інакше не пов’язувала б правових наслідків із плином часу, не 
обмежувала б існування суб’єктивних прав і обов’язків певного 
тривалістю часу. Час характеризує собою зміну і тривалість явищ, він 
показує порядок чергування явищ і послідовність їх розвитку. Час має 
одну спрямованість, він протікає від минулого до теперішнього, від 
теперішнього до майбутнього. Плин часу об’єктивний, тобто людина 
не може зупинити чи сповільнити його перебіг. В цьому в 
найзагальніших рисах сутність філософської категорії «час».

В правових приписах як засіб впливу на поведінку людей 
використовується не філософська категорія «час», а правова категорія 
«строк». Законодавець не формулює визначення даного поняття, хоча 
досить часго ним оперує. В світлі філософського розуміння часу як однієї 
з форм буття матерії розкривається поняття строку в праві як певного 
моменту, періоду, відрізку часу, які вираж аю ть форму буття 
конкретного матеріального чи суспільного явища, процесу. Ці категорії 
повного мірою відносяться до трудових і тісно з ними пов’язаних 
правовідносин, які також виникають, розвиваються і припиняються в 
певний час, тобто в конкретних його моментах, періодах, відрізках. 
Час і строк - це співвідношення загального і окремого, оскільки строк -
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цетільки певний момент, періоде часі, форма буття конкретного явища, 
процесу, а час - це форма буття матерії взагалі2.

На думку Фрідман Н.П., співвідношення між часом і строком 
є співвідношення цілого і частини. Разом з цим, зазначає автор, 
співвідношення часу і строку є також певною мірою співвідношення 
об’єктивного і суб’єктивного, оскільки в силу того, що людина пов’язує 
з певними моментами в часі, початком чи закінченням тих чи інших 
часових відрізків наслідки біологічного, соціального, правового 
характеру, ім, тобто строкам, властива і суб“єктивна ознака3.

З точки зору Жгунової A.B., строк - це певний відрізок часу, 
із закінченням або настанням якого норми права пов“язують 
виникнення або припинення правовідносин4.

Черепахін Б.Б. під строком у праві розуміє певний період часу, 
з плином якого закон пов“язує настання тих чи інших юридичних 
наслідків5.

У наведених визначеннях, зазначає Луць В.В., в основному 
правильно відображені істотні риси такого правового феномена, як 
строк. Проте визнати їх досконалими не можна. Об’ємнішим за колом 
тих юридичних наслідків, які закон пов’язує зі строками, автор вважає 
друге визначення, оскільки з настанням або закінченням строків норми 
права пов’язують не лише виникнення або припинення (можна додати 
і зміну) правовідносин, але й інші юридичні наслідки. Водночас автор 
підкреслює, що ті самі або інші юридичні наслідки виникають не тільки 
у зв’язку з плином, а й настанням строків, визначених зокрема 
календарною датою або вказівкою на подію, яка неодмінно має 
настати. Тому неповним є друге визначення строку. Але вся справа в 
тому, що з настанням або закінченням строку правові наслідки 
виникають не самі по собі, а лише у поєднанні з юридичними фактами, 
як результат настання події або вчинення дії (бездіяльності) у певний 
час. Отже, Луць В.В. визначає строк як період або момент часу, з 
настанням або закінченням якого пов’язані певна подія або дія 
(бездіяльність), що мають юридичне значення6.

Шилохвост О. під строком розуміє проміжок часу, протягом 
якого здійснюються і захищаються права і виконуються обов’язки, чи 
момент часу, з настанням якого пов’язані виникнення, зміна і 
припинення прав і обов’язків7.

Жигалкін П.І. пропонує таке визначення строку: ’’Сгрок - 
це відрізок часу (період, момент), який визначається законом чи, у 
відповідності з вимогами закону, вольовими діями людей, із 
закінченням або настанням якого норми права пов’язують певні 
юридичні наслідки”8.
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Кейна К.В. підкреслює, що строк як і час виражає об’єктивну 
реальність, але на відміну від часу поряд з об’єктивним моментом 
містить також і суб’єктивний момент, який проявляється у встановленні 
строків і умов їх зупинення, перериву і поновлення. Об’єктивний момент 
строків полягає в тому, що вони, як певні частинки, періоди часу, 
настають, сплітають незалежно від волі людей. Найчастіше строки 
виступають як певний період, відрізок часу. Інколи це і певний момент 
в часі, наприклад, строк прибуття на роботу, строки розрахунку із 
звільненим працівником, строки виплати заробітної плати та ін.

Виходячи із вищезазначеного, Кейна К.В. пропонує таке 
визначення строку в праві: строк - це певний момент або відрізок (період) 
часу, встановлений законом або відповідно до закону' вольовими діями 
людей, з якими норми права пов’язують виникнення, зміну чи 
припинення правовідносин або окремих суб’єктивних прав і обов’язків, 
визначають їх обсяг, зміст і межі існування в часі відповідно до цілей і 
завдань держави9.

Виходячи із запропонованих визначень строку, можна 
зробити висновок про те, що строки в праві набувають значення 
юридичних фактів, оскільки з ними пов’язують певні правові наслідки.

В юридичній літературі з цивільного права приділено 
достатньо уваги вивченню юридичних фактів, тобто конкретних 
життєвих обставин, з якими норми цивільного законодавства зв’язують 
правові наслідки і передусім виникнення, зміну або припинння 
правовідносин»10. Загальновизнаним критерієм класифікації 
юридичних фактів є їх розмежування за ознакою  зв’язку з 
індивідуальною волею учасників правовідношення, за якою вони 
поділяються на дві основні групи: юридичні події і юридичні дії. Дії 
відрізняються від подій тим, що перші пов’язані з волею людей, а другі
- не залежать від неї.

Тому виникає питання: до якого виду юридичних фактів слід 
віднести строк? На думку Жигалкіна П.І., коли в трудовому праві мова 
йде про «строк», треба розрізняти два моменти: перший - встановлення 
строку і другий - закінчення чи настання його. Отже, встановлення 
строку - це юридичний факт - дія, закінчення строку - юридичний факт
- подія11.

Безспірним є те, що встановлення строку є юридичним фактом
- дією, оскільки строки, пов’язані із здійсненням трудових прав і 
обов’язків, встановлю ю ться людьми. Вони передбачені або 
безпосередньо нормами трудового права, або обумовлюються самими 
учасниками трудових правовідносин, або, нарешті, органами, що 
розглядаю ть трудові спори. В законі, в договорі, в рішенні
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компетентного органу зустрічаються строки з чітким зазначенням 
початку і кінця їх перебігу. Самі строки, виходячи з міркувань 
доцільності, можуть бути різними в залежності від різних обставин. А 
з цього виплітає, що строк як юридичний факт у своєму виникненні 
носить вольовий характер.

Що стосується закінчення строку, в юридичній літературі 
висловлено декілька точок зору з приводу' того, чи можна його вважати 
юридичним фактом - подією.

Красавчиков О.О. розрізняє два види юридичних подій - 
абсолютні і відносні12. Дане розмежування проходить за ознакою 
обумовленості їх виникнення діями людей.

Відносні юридичні події - це явища, причиною виникнення 
яких є вольова людська діяльність, яка впливає на подальший розвиток 
даного явища тільки до певного моменту, після якого явище виступає і 
розвивається незалежно, самостійно і на своєму заключному етапі 
розвитку може бути враховане правом. Наприклад, народження 
дитини.

Під абсолютними юридичними подіями слід розуміти явшца 
як невикликані людською діяльністю, так і такі, що виступають поза 
тією ж діяльністю. Наприклад, засуха, землетрус і т.п. Говорячи про 
події, значимі для права, не слід забувати про такий важливий 
юридичний факт як плин часу. Його необхідно виділити, на думку 
автора, в особливу групу абсолютних юридичних подій. Плину часу 
людина не може протиставити свою діяльність, так як вона сама існує 
в часі.

На думку Грибанова В.П., під час перебігу певного строку 
на нього суттєво може впливати воля і діяльність людей (наприклад, 
поновлення строків позовної давності). Звідси випливає, що з точки 
зору класифікації юридичних фактів закінчення певного строку не 
можна віднести ні до абсолютних, ні до відносних юридичних подій. 
Грибанов В.П. пояснює це тим, що воля людей здійснює суттєвий 
вплив не тільки на сам розмір встановленого строку, не тільки на 
початок його перебігу, але й на сам перебіг цього строку, який за 
волею людей може бути зупинено, перервано або продовжено. Разом 
з цим закінчення певного строку не можна віднести і до юридичних 
дій, так як перебіг певного строку є окремим випадком перебігу часу, 
що спливає незалежно від волі і діяльності людей, Тому автор 
приходить до висновку, що юридичні строки в системі юридичних 
фактів займають самостійне місце поряд з юридичними подіями і 
юридичними діями, і за своїм характером являють собою щось середнє 
між ними13.
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Дану точку зору підтримує і Фрідман Н.П., обгрунтовуючи 
це тим, що строки наділені як об’єктивними, так і суб’єктивними 
ознаками14.

В цивільно-правовій літературі існує також думка, що строки 
за своєю природою відносяться до тієї категорії фактів, що називаються 
подіями, оскільки закінчення строків носить об’єктивний характер15.

В юридичній літературі з трудового права, зокрема, в 
роботі Баринова О.В. поділяється думка тих авторів, які визначають 
сірок як об'єктивну категорію, оскільки суб’єктивний момент у вигляді 
діяльності людей щодо його встановлення чи зміни не може яким-небудь 
чином вплинути на його перебіг. Цією діяльністю викликається не 
закінчення строку, а виникнення чи припинення явища, обумовленого 
строком. Тому Баринов О.В. відносить закінчення строку, як і плин 
часу, до розряду абсолютних юридичних подій16.

Кейна К.В. вважає, що так як юридичні наслідки настають 
не в силу самих фактів встановлення, зміни або відміни тих чи інших 
строків, а в зв’язку з фактом настання, перебігу або закінчення вже 
встановлених строків, останні слід віднести до юридичних фактів - 
подій17.

Підводячи підсумок висловленому, думається, що важко 
погодитися з точкою зору Грибанова В.П. щодо місця строків у системі 
юридичних фактів. Але його позиція викликана саме тим, що строки 
наділені як об’єктивними, так і суб’єктивними ознаками. І визначати 
строк лише як об’єктивну категорію, як це робить Кейна К.В., не зовсім 
правильно, оскільки строк містить елемент суб’єктивного 
(встановлюються межі, визначається порядок обчислення), який до того 
ж, на нашу думку, є визначальним. Разом з цим, не можна відкидати і 
елемент об’єктивного, оскільки строк - це певний період (момент) часу 
як об’єктивноїреальності.

В цивільно-правовій літературі висвітлена точка зору 
Луця В.В. про те, що сзроки не належать ні до дій, ні до подій, і не 
займають самостійного місця у загальній системі юридичних фактів. Як 
форма час (строк) властивий і першим, і другим. Строки, як часова 
форма, в якій відбуваються події або здійснюються дії (бездіяльність), 
породжують юридичні наслідки лише у зв’язку з діями і подіями. Автор 
аргументує свою позицію тим, що, наприклад, пропуск строку позовної 
давності тягне відмову у позові не просто у зв’язку із закінченням такого 
строку, а тому, що позивач у встановлений строк не пред’явив позову 
до відповідача прЬ захист порушеного права18.

Дійсно, аналізуючи, наприклад, ст. 151 КЗпП України, можна 
зробити висновок про те, що закінчення строку набуває значення не
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само по собі, а в сукупності з діями, для вчинення або утримання від 
вчинення яких цей строк встановлено. Адже відповідно до названої 
статті закінчення річного строку з дня накладення дисциплінарного 
стягнення автоматично не тягне за собою його зняття. Працівник 
вважатиметься таким, що не мав дисцішлінарного стягнення лише тоді, 
коли протягом зазначеного строку його не буде піддано новому 
дисциплінарному стягненню. Тобто д ля настання юридичного наслідку 
- визнання працівника таким, що не мас стягнення - необхідно, щоб 
працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни 
протягом річного строку. Це підтверджує і ч. 2 ст. 151 КЗпП України, 
яка допускає дострокове зняття дисциплінарного стягнення, якщо особа 
проявила себе як сумлінний працівник.

Проте, аналізуючи ряд інших строків, приходимо до висновку, 
що строк здатний і самостійно породжувати певні юридичні наслідки. 
Підтвердженням цьому є, зокрема, п. 2 ст. 36 КЗпП України, в якому 
законодавець визнає підставою припинення трудового договору 
закінчення строку його дії. Аналогічний висновок, на нашу думку, 
можна зробити, розглядаючи зупиняючі строки (ч. 2 т. 136 КЗпП 
України, ст. 148 КЗпП України та ін.), закінчення яких тягне припинення 
суб’єктивного права або обов’язку. Тобто, здійснення права після 
закінчення зазначених строків не має ніякого юридичного значення. 
Отже, в строках, що скасовують чи припиняють дію будь-яких 
суб’єктивних прав чи обов’язків, сам факт настання обумовленого часу 
тягне за собою визначені законом або угодою сторін наслідки.

Таким чином, строк є юридичним фактом у трудовому праві. 
Він породжує, змінює чи припиняє конкретні суб’єктивні права та 
обов’язки, або право на їх захист.
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Пацурківський П.С., докторант, 
Чернівецький держуніверситет 
ім. Ю. Федьковича

ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Основою виділення фінансової діяльності держави в окрему 
систему державної діяльності є, поза сумнівом, її об“єктний склад, тобто 
те, на що вона націлена. Таким безпосереднім об“єктом фінансової 
діяльності держави є не що інше, як фінанси, але не всі, а лише державні. 
Щоб адекватно розкрити цей об“єкт, передусім необхідно з“ясувати, 
який саме зміст вкладає економічна наука у поняття фінансів та 
фінансових відносин, оскільки це саме її категорії. Зробити останнє, як 
виявляється на практиці, дуже складно. Тому в силу об“єктивних 
причин і суб“єктивних обставин ще тут, на самому початку тих або 
інших теоретичних конструкцій вчених-правознавщв закладаються 
похибки методологічного характеру, які пронизують після цього як 
окремі дослідження окремих вчених, так і цілі наукові концепції, що 
іївколи навіть претендують на роль наукових теорій1.

Справа в тім, що юристи, як іронізував з цього приводу ще в 
1985 р. відомий вчений Е.А. Вознесенський, “звернувшись до спеціальної 
економічної літератури, виявили, що дискусійними є практично всі 
основоположні питання теорії”2 фінансів і фінансових відносин. Ще 
гострішого дискусійного характеру набули ці питання в умовах 
переходу до ринкової економіки3. Хіба що лише в одному співпадають 
позиції, представників різних наукових шкіл і навіть різних авторів 
фінансово-економічної науки - що фінанси є грошовими відносинами і 
що в рамках відносин обов'язково відбувається рух грошових коштів. 
А далі їх точки зору розходяться, і досить часто принципово.

Наявність дискусійних питань щодо сутності та функцій 
фінансів, не дивлячись на тривалу історію існування фінансів як 
наукового поняття, зумовлена тим. що не до кінця ще розкрита їх 
суспільна природа. Останнє ускладнюється тим, що вона глибоко 
скрита за зовніїшііми формами її проявів, в яких різні фінансові явища 
постають на поверхні суспільного життя. До числа дискусійних у 
фінансовій науці відноситься перш за все питання про економічну 
природу і межі фінансових відносин. Зокрема, одні вчені вважають, що 
фінанси виникають на другій стадії відтворювального процесу, а саме 
при розподілі вартості суспільного продукту4. Інші розглядають фінанси

23 З



як категорію процесу розширеного суспільного відтворення в цілому, 
включаючи до складу фінансів також грошові відносини на стадії 
обміну5.

Правомірність розширеної трактовки фінансів у більшості 
вчених -фінансистів викликає сумнів. І ми також поділяємо їх точку зору. 
Розподіл і обмін - це все-таки різні стадії відтворення, кожна з яких 
наділена своїми, особливими економічними формами вираження. Тому 
зовеш нелогічно позначати різні за характером грошові відносини, що 
виникають на різних стадіях відтворювального процесу, однією і тією 
ж категорією - фінанси.

Більш правомірно вважати, на нашу думку, що різні види 
грошових відносин знаходять своє відображення в різних економічних 
формах: відносини, пов“язані з розподілом грошової форми вартості 
суспільного продукту, складають зміст категорії фінансів, а відносини, 
що виникають в процесі товарного обміну на основі систематичних 
актів кулів лі-продажу, набувають форми розрахунків, здійснюються 
через посередництво грошей, як всезагального еквіваленту та ціни, як 
грошового вираження вартості.

Вчені, які підкреслюють розподільний характер фінансових 
відносин, не заперечують того факту, що фінанси є категорією 
відтворю вального процесу. Стверджуючи про виникнення та 
функціонування фінансів тільки на другій стадії відтворювального 
процесу, вони підкреслюють лише місце і межі дії фінансових відносин, 
їх специфіку в системі фінансових відносин, а не суспільну галузь і 
напрямок впливу. Фінансові відносини, будучи розподільними за своєю 
суттю, одночасно виступають невід“ємною складовою частиною всієї 
системи виробничих відносин, органічно пов“язані з усіма стадіями 
відтворювального процесу і здійснюють на них свій вплив. Обмеження 
фінансів лише відносинами другої стадії відтворювального процесу не 
виключає їх із складу активних економічних важелів, оскільки розподіл 
не є лише пасивним результатом виробництва і обміну. Він сам здійснює 
на них не аби який зворотній вплив.

Більшість економістів, що поділяють розподільну трактовку 
суті фінансів, включають до складу останніх як відносини первісного 
розподілу вартості, так і її перерозподілу. Ми також підтримуємо цю 
точку зору. На нашу думку, вони обгрунтовано заперечують проти 
обмеження фінансів тільки перерозподільними відносинами (в 
основному - бюджетними), оскільки завдяки фінансам (безпосередньо 
чи в поєднанні з іншими вартісними категоріями) здійснюються процеси 
первісного розподілу вартості на окремі складові частини, кожна з яких 
одержує певне цільове призначення.
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До числа дискусійних відноситься і питання про якісні ознаки, 
якими визначається специфіка фінансів як економічної категорії. Спір 
іде в основному про те, включати чи не включати у визначення фінансів 
таку їх ознаку, як імперативність. Причому “імперативність” 
трактується різними вченими по-різному. Одні бачать в ній активну 
роль держави по організації' фінансових відносин, інші - причину, що 
породжує функціонування фінансів. Відношення до різних трактовок 
одного і того ж терміну не може бути однаковим. З методологічної точки 
зору, саме тут закладаються передумови істинного чи хибного 
тлумачення суспільної природи фінансів і всіх наступних конструкцій, 
що виводяться з них.

На нашу думку, не може викликати сумніву об“єктивний 
характер змісту фінансових суспільних відносин. Це аксіома. Вони 
існують незалежно від волі і свідомості окремих індивідів чи держави в 
цілому, оскільки зумовлені потребами усього суспільства на певному 
етапі його розвитку. Водночас також аксіома, іцо на відміну від змісту 
фінансових суспільних відносин форми їх прояву завжди відображають 
діяльність суб“єкта, організовую ться ним. Тому, якщо під 
імперативністю розуміти практичну діяльність держави, спрямовану 
на організацію фінансових відносин, вироблення форм їх прояву і 
використання, то таке вживання терміну “імперативність” не може, на 
нашу думку, викликати заперечень. Але в щойно наведеній інтерпретації 
“імперативність” нічого не додає до характеристики сутності фінансів, 
оскільки, по-перше, є рисою, що характеризує форму прояву фінансових 
відносин, а не їх суть, і, по-друге, продуктом діяльності держави 
виступають не тільки форми прояву фінансових, але й будь-яких інших 
економічних відносин.

Тим не менше рядом авторів імперативність трактується як 
сутністна риса фінансових відносин. Ними навіть підкреслюється, що 
при характеристиці категорії фінанси без використання даної риси не 
обійтись, оскільки, як стверджують вони, саме держава створює нові 
розподільні фінансові відносини, що безпосередньою причиною 
виникнення і розвитку фінансів є діяльність держави і її органів.

Поширена ця думка і серед частини юристів-фінансистів. 
Зокрема, уже згадуваний нами А.І. Худяков зазначає з цього приводу ; 
“Що стосується нашої позиції, то ми, пов язуючи поняття фінанси і 
фінансове право (точніше - його предмет), поділяємо думку тих авторці, 
які визнають фінанси атрибутом держави, а державу - атрибутом 
фінансів. Тому висловлювання “державні фінанси” здається нам 
тавтологією; фінанси не можуть бути недержавними”6. Причому цю 
свою позицію автор відстоює свідомо і послідовно. В іншому місці цієї
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ж монографії він пише: “імперативність виступає властивістю форми 
фінансових відносин, причому форми, невіддільної від змісту і яка 
впливає на нього. Тому дану ознаку - імперативність - допустимо 
використовувати як в якості, що сприяє встановленню природи 
економічного відношення, гак і в якості критерія, що дозволяє виділяти 
фінансові відносини із загальної маси грошових. Інакше кажучи, 
фінансовими є лише ті грошові відносини, правова форма яких 
характеризується імперативністю’’7.

На нашу думку, таке звужене тлумачення фінансів в 
економічній науці в минулі роки склалось під впливом дії чинників лише 
соціалістичного суспільства. В умовах соціалізму, де основною і 
пануючою формою власності була тільки державна, а приватна 
власність взагалі не існувала і в силу цього державне регулювання 
економіки набуло всезагального характеру, практично всі фінансові 
відносшпт в суспільстві відзначались державно-владним, імперативним 
характером і охоплювались фінансовою діяльністю держави.

В сучасних умовах таке звужене тлумачення фінансів з акцентом 
на їх виключно державно-владний характер вступає в протиріччя з 
практикою розвитку ринкових відносин та їх відображенням в чинному 
законодавстві постсоціалістичних країн, в т.ч. України. Нині, в умовах 
бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, фінанси в системі 
суспільних відносин висвітлюються багатьма новими гранями, 
наповнюють новим змістом свої традиційні форми.

До числа останніх належать відносини з бюджетом, з 
державними позабюджетними фондами, всередині бюджетної системи 
і т.д. Всі вони пов“язані із збиранням, розподілом та використанням 
фінансових фондів держави і відзначаються державно-владним, 
імперативним характером. Будучи за своєю суттю об“єктивними 
суспільними відносинами, вони водночас нерозривно пов“язані з 
фактом існування самої держави, якій для виконання її функцій 
органічно потрібні фінансові ресурси. Тому держава для забезпечення 
власної житгєдіяльності, для здійснення іманентних їй завдань і функцій 
сама встановлює такі форми фінансових взаємовідносин з 
підприємствами, громадянами і т.д., які їй необхідні. В протилежному 
випадку відносини з державою як цілісна система не виникли б взагалі, 
а якщо і виникли б, то зовсім не в тих формах і суті, в яких має потребу 
держава для здійснення своєї місії в суспільстві.

Поряр.з цим сьогодні у зв“язку із швидким розвитком 
приватного сектора економіки все сильніше заявляє про себе й інша, 
якісно відмінна від попередньої, система фінансових відносин. Це 
фінансові відносини всередині підприємств, організацій, об “єднань
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недержавної форми власності. До них належать фінансові відносини з 
приводу спрямування коштів у фінансові фонди недержавних 
підприсмств, організацій; з приводу виплат дивідендів юридичним 
особам-засновникам; фінанси приватних національних і 
транснаціональних корпорацій, що з “являються на теренах 
постсоціалістичних економік і т.д.

Тому цих дві докорінно відмінних системи фінансів необхідно 
розрізняти між собою, не забуваючи при цьому, що коли фінанси 
підприємств загальнодержавної] муніципальної форм власної! повинні 
в цілому розглядатись як децентралізовані фонди держави, то фінанси 
приватних підприємтсв належить аналізувати і розглядати під кутом 
державного впливу на них зовсім з інших позицій. Відомий французький 
дослідник цієї проблеми Гіоль Марі Годме, аналізуючи фінанси 
французького суспільства, де державні і приватні фінанси давно досягай 
класичних форм зрілості (а в Україні та інших постсоціалістичних 
країнах вони ідуть до цього швидкими кроками), писав: “В жодному 
випадку не слід забувати про фундаментальну відмінність між 
державними і приватними фінансами. Основна відмінність між ними 
зумовлена тим фактом, що стан приватних фінансів і динаміка 
приватних фінансів залежать від законів ринкової економіки. Так, 
попит і пропозиція на ринку зумовлюють визначення розміру 
процентної ставки. Стан же і динаміка державних фінансів 
визначаються рішеннями держави і діями публічної влада”8- Він дав 
розгорнуту характеристику відмінностей приватних фінансів від 
державних, які можна звести до слідуючих:

1. Держава може в примусовому порядку забезпечити собі 
прибутки шляхом запровадження податкової системи, в той час як 
застосувати примус до самої держави неможливо. Приватні особи не 
можуть в примусовому порядку забезпечити свої прибутки і, відповідно, 
можуть виявитись неспроможними виконати свої зобов“язання.

2. Державні фінанси пов“язані з державною грошовою 
системою, тоді як грошова система не залежить від волі приватного 
власника, який є розпорядником власішх фінансів.

3. Приватні фінанси зорієнтовані на одержання прибутку. 
Державні фінанси, навпаки, є засобом задоволення так званого 
загального інтересу.

4. Розмір державішх фінансів незрівнянно більший, ніж розмір 
фінансів будь-якого приватника, окремо взятого. “Цих відмінностей 
цілком достатньо - резюмує П.М. Годме, - щоб розглядати фінансове 
право як самостійну науку, яка, не дивлячись на свій зв'язок з 
приватними фінансами, чітко відмежовується від останніх”9.
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Звідси очевидно, що не всі фінансові відносини, що існують в 
суспільстві, с об“єктом фінансової діяльності держави, а тільки та 
частина і них, яка зумовлена існуванням самої держави та її специфічних 
фінансових потреб. Ці останні фінансові відносини не з“являються самі 
по собі, так би мовити, в чистому вигляді. Воїш, будучи нерозривно 
пов“язані з існуванням власне держави, і проявляються не інакше, як у 
формах, визначених державою. Тобто держава, враховуючи суспільні 
потреби, які завжди детерміновані рівнем розвитку продуктивних сил, 
масштабами державної діяльності, соціальними завданнями на даному 
етапі розвитку і т.д., надає фінансовим відносинам, що об“єктивно 
народжуються, адекватні правові форми. Вона з допомогою права 
встановлює конкретні види платежів (податків, зборів, мита) і порядок 
їх зарахування в державні грошові фонди, визначає напрями 
використання фінансових ресурсів, їх розподіл і т.д.

Але сам факт існування держави фінансових відносин не 
породжує. Подібні твердження неправомірні, адже, як було розглянут о 
вище, не сама діяльність держави, а об“єктивні потреби суспільного 
розвитку перш за все викликають існування фінансів. Перебільшення 
ролі держави у виникненні фінансових відносин є не тільки хибним 
методологічно, але й може завдати і завдавало не раз великої практичної 
шкоди, оскільки несе в собі небезпеку волюнтаристського розв“язання 
питань господарської практики.

Класичним прикладом останнього може бути фактичне і 
юридичне одержавлення в колишньому СРСР грошових коштів 
колгоспів і кооперативних організацій. Воно було здійснене під лозунгом 
створення умов для перетворення всіх форм власності в країні в одну - 
державну, якій таким чином на так званий “перехідний період” 
підпорядковувалась колгоспно-кооперативна власність. За своєю суттю 
це було не шо інше, як неправомірне розширення юрисдикції невласника 
(держави) на об'єкти чужої власності, з одного боку, і адекватне 
обмеження прав власника (колгоспів)на об'єкт власності, з іншого боку.
І хоч це фактичне захоплення чужої власності відбулося з допомогою 
відповідних юридичних форм і актів, воно в котрий раз підтвердило 
правильність постулата про детермінованість правових відносин, як 
надбудовчих, економічними відносинами, як базисними.

В результаті волюнтаристське включення грошових коштів 
колгоспів до складу державних фінансів не пішло на користь, що 
природньо, ні державі, ні колгоспам. Навпаки, різке обмеження 
самостійності колгоспів у використанні власних грошових коштів, яке 
нерідко перетворювалось у повну відсутність її, послужило однією з 
головних причин різкого погіршення їх фінансового стану, що, в свою
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чергу, вимагало від держави надання їм значної грошової допомоги у 
формі субсидій на сільгосппродукції», прямих бюджетних інвестицій в 
колгоспний сектор економіки, неодноразового списання державою їх 
боргів по банківських кредитах тощо. Все це не тільки не зміцнило 
державних фінансів, а, навпаки, ще більше послабило іх, а в сукупності 
з іншими факторами зумовило їх повний крах у майбутньому.

Рецедиви подібного підходу до розуміння суті фінансової 
діяльності держави нерідко зустрічаються і в суверенній Україні. Це, 

• насамперед, державне регулювання фонду споживання в недержавному 
секторі економіки, пов“язування росту заробітньої плати з ростом 
обсягів виробництва, встановлення обмежень у використанні готівки і 
т.д. Зрозуміло, частина цих заходів з боку держави викликана до життя 
надзвичайними умовами перехідного періоду , носить тимчасовий 
характер і об“єктивно необхідна на певний час. Не слід забрати, що у 
фінансовій діяльносгі держави перехідного періоду від адміністративно- 
командної до ринкової економіки чітко виділяються три блоки функцій:
а) функції тоталітарного порядку; б) трансформаційні функції'; в) функції 
ринкового регулювання економіки10. Тобто, закономірно, що в 
перехідний період функції держави у фінансовій сфері не тільки не 
скорочуються, з чим, як правило, асоціюються роздержавлення і 
лібералізація, а, навпаки, розширюються і ускладнюються.

Той факт, що грошові фонди недержавних суб “остів, яких ста є 
все більше, не повинні входити до складу фінансів держави, зовсім не 
означає, що вона взагалі не повинна регулювати їх грошову діяльність 
і що з ними у держави не можуть і не будуть виникати ніякі фінансові 
відносини. Такі відносини вже існують і будуть розвиватись, наприклад, 
податкові відносини, відносини по наданню державних банківських 
позик тощо. Але правове регулювання власної грошової діяльності 
таких суб“єктів повинно здійснюватись не фінансово-правовими 
методами, які завжди переслідують мету підпорядкування цієї діяльності 
фінансовим інтересам держави, а цивільно-правовими, що забезпечують 
захист їх прав та іїтгересів як товаровиробників.

Адекватного розуміння фінансів неможливо досягти без 
з“ясування їх функцій. Але, як виявляється, і це питання також є 
дискусійним в науці про фінанси. Більшість вчених-фахівців вважає, 
що фінанси виконують дві функції' - розподільну і контрольну. Проте 
нерідко в літературі можна знайте твердження, що фінансам, крім 
названих, притаманні й інші функції: виробнича (різні автори 
називають її по-різному), стимулююча, регулююча і т.д. Останні 
твердження, на нашу думку, хибні і є результатом підміни питання 
про функції фінансів взаємопов“язаним з ним, але все-таки іншим
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питанням - про їх роль в суспільному виробництві. Поза сумнівом, 
фінансам належить виключно важлива роль у суспільстві. З їх 
допомогою можна стимулювати ефективне використання різних 
факторів виробництва, регулювати вартісні пропорції, забезпечувати 
умови ддя здійснення режиму економії І Т.Д.

Однак ототожнювати ці результати, досягнуті завдяки 
функціонуванню фінансів, з їх функціями неправомірно. Адже функція 
- це спосіб вираження суті відповідної категорії, в даному випадку 
фінансів. Тому і діє функція завжди в рамках тих економічних відносин, 
які складають зміст відповідної категорії. Якщо ж дія, а точніше - вплив 
поширюється на об“єкт, що лежить за межами відповідних відносин, 
які складають дану категорію, то в цих випадках мова іде не про функції 
категорії, а про роль, тобто, про конкретні результати, одержані від 
використання фукцій.

Справді, фінанси як категорія представлені розподільними 
відносинами, пов“язаними з утворенням доходів, формуванням і 
використанням грошових фондів цільового призначення. Розподільна 
і контрольна функції фінансів виражають спосіб дії цієї категорії в 
рамках власне фінансових відносин. Одночасно з допомогою функцій 
фінансів регулюється вартістна структура суспільного виробництва, 
стимулюється використання виробничих фондів, зміцнюється режим 
економії, тобто регулюється, стимулюється, зміцнюється не сама 
система фінансових відносин, а ті об“єкти, на які спрямований вплив 
функцій фінансів.

Деякі автори не визнають розподільної функції фінансів, 
вважаючи, що вона не виражає їх специфіки, оскільки процеси 
вартісного розподілу обслуговуються різними економічними 
категоріями11. Така позиція не зовсім безпідставна, хоч водночас і 
недостатньо аргументована. Так, прихильники розподільної функції 
фінансів зовсім не вважають, що вона породжена самим фактом 
функціонування фінансів на другій стадії відтворювального процесу. 
Навпаки, вони пов“язують цю функцію із специфічним суспільним 
призначенням фінансів, підкреслюючи, що жодна інша категорія, яка 
діє на стадії вартісного розподілу, не є настільки “розподільною", як 
фінанси.

Окремі економісти вважають, що фінансам притаманні три 
функції: формування грошових фондів (доходів), використання 
грошових фондів, (доходів), контрольна12. Не заперечуючи в принципі 
такого підходу до конструювання функцій, необхідно, однак, 
зауважити, що перші дві реально існують, тільки кожна з них виражає 
спосіб дії не фінансів в цілому, а лише частини економічних відносин,
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що складають зміст цієї катег орії. До того ж вони більше нагадують 
механізм, реалізації розподільчої функції, ніж самостійний спосіб дії 
категорії фінанси.

Наявність дискусійних питань зумовлює необхідність дальшої 
розробки теоретичних проблем сутності і функцій фінансів. Глибше 
знання економічної природи фінансів, притаманних їм властивостей 
дозволить активніше розробляти шляхи кращого використання їх в 
практиці господарювання, науково обгрунтувати заходи, спрямовані 
на фінансове оздоровлення економіки і вдосконалення системи 
фінансових взаємозв'язків в країні, наренпі, адекватніше розкрити 
предмет фінансів.

Таким чином, з'ясування економічної суті і функцій фінансів 
дає підстави перенести у фінансово-правову науку слідуюче визначення 
категорії фінанси: фінанси - це грошові відносини, що виникають в 
процесі розподілу і перерозподілу вартості валового суспільного 
продукту і частини національного багатства у зв“язку з формуванням 
грошових доходів і накопичень у суб“єктів господарювання і держави 
і використання їх на розширене відтворення, матеріальне стимулювання 
працюючих, задоволення соціальних та інших потреб суспільства13. 
Відповідно, державні фінанси - це економічні відносини, пов'Язані з 
формуванням, розподілом і використанням централізованих і 
децентралізованих фондів грошових коштів з метою виконання функцій 
і завдань держави. Вони і складають безпосередньо об“єкт фінансової 
діяльності держави.

До складу цього об“єкту входять відносини з приводу: 1) 
надхоження податків і неподаткових платежів держави; 2) надходження 
державі сум коштів за державними позиками; 3) формування грошових 
фондів державних підприємств, міністерств та відомств; 4) розподілу 
та перерозподілу фінансових ресурсів через державні ірошові фонди;
5) витрачання коштів з державних грошових фондів у формах 
фінансування, кредитування, дотацій, субвенційіт.д., а також ряд інших 
відносин. Характерними рисами цих відносин завжди виступають їх 
грошовий характер та обов'язкова участь в них у якості одного із 
суб“єкіів держави, представленої прямо чи опосередковано. Причому 
останній момент зовсім не впливає на зміст цих суспільних відносин.
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ЗМІСТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Під змістом фінансової діяльності держави розуміють, як 
правило, сукупність всіх її елементів, властивостей і процесів1. Причому 
сукупність не будь-яку, а вибудувану певним чином, у відповідності з 
метою діяльності, яка пронизує увесь її зміст2.

Сукупність взаємопов “язаних між собою дій, спрямованих на 
вирішення якісно відокремлених завдань в рамках фінансової діяльності 
держави, складає, на думку В.Н. Карташова, окрему операцію3. Такий 
запропонований ним прийом поділу фінансової діяльності держави в 
цілому на окремі операції дозволяє повніше розкрити її зміст. До числа 
таких операцій, на нашу думку, можуть бути віднесені слідуючі: а) 
встановлення державою обов'язкових фінансових платежів, а саме 
податків, зборів, мита, а також державних позик; б) розробка та 
прийняття Державного бюджету (в т.ч. бюджетів державних 
позабюджетних фондів); в) документальне виконання бюджету; г) 
касове виконання бюджету; д) складання, розгляд та затвердження звіту 
про виконання бюджету; е) оперативне управління державними 
грошовими коштами; є) контроль за використанням державних 
грошових коштів; ж) формування і використання фінансових фондів 
державних підприємств і відомств і т.д.

Кожна з цих операцій містить в собі певні дії суб“єктів 
ф інансової діяльності держави. Так, встановлення державою 
обов'язкових фінансових платежів складається з: 1) розробки 
відповідних проектів правових актів про встановлення, зміну чи відміну 
податків, зборів, мита і т.д.; 2) внесення законопроектів у відповідні 
комісії Верховної Ради України; 3) прийняття Верховною Радою 
Україїш відповідних законопроектів4.

Операція по прийняттю бюджету складається з: 1) розробки і 
складання проекту бюджету. На цій стадіі' бюджет формується як такий. 
Відповідно до чинного законодавства проект бюджету починає 
формуватися з бюджетної резолюції, яка в загальному виг ляді окреслює 
пріоритети бюджетної політики на наступний періоді розробляється та 
затверджується Верховною Радою України. Згідно з Законом “Про 
бюджетну систему України” вона розробляється Верховною Радою 
України і надсилається Президенту України не пізніше 15 червня року,
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що передує року, на який приймається бюджет. Бюджетна резолюція і 
є орієнтиром для уряду при розробці попереднього зведеного проекту 
бюджету; 2) розгляду і внесення поправок у зведений проект 
міністерствами і відомствами; 3) підготовки проектів зведеного бюджету 
і Державного бюджету; 4) розгляд)' бюджету - спочатку виконавчими 
органами (Кабінетом Міністрів України, Кабінетом Міністрів 
Автономної Республіки Крим, виконавчими комітетами Рад народних 
депутатів), а потім законодавчими органами (Верховною Радою 
України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радами 
народних депутатів). Проект державного бюджету подається 
виконавчими органами на розгляд Президента України, який в разі 
згоди вносить його Верховній Раді у строки не пізніше 15-г о вересня за 
Законом “Про бюджетну систему У країни” та 1-го вересня за 
Регламентом Верховної Ради України. Президент України представляє 
на засіданні Верховної Ради проект державного бюджету до 25 вересня. 
З деталізованою доповіддю виступає міністр фінансів; 5) затвердження 
бюджету. Спочатку затверджується граничний розмір дефіциту 
бюджету. Також Верховна Рада затверджує суми доходів Державного 
бюджету, суми видатків щодо кожного розпорядника кощіїв відповідно 
до бюджетної класифікації, суми дотацій, субвенцій та розміри 
відрахувань від регулюючих доходів до бюджету Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, розмір оборотної касової 
готівки державного бюджету. Згідно чинного в Уіфаїні порядку Закон 
про Державний бюджет повинен прийматись Верховною Радою 
України до 2 грудня року, що передує тому, на який склада ється бюджет.

Операція по документальному виконанню  бюджету 
складається з: 1) документального відображення фінансовими органами 
відповідних рівнів в “Розпису доходів і видатків і врахуванні змін до 
бюджету” фактів зарахування і витрачання грошових коштів в бюджети 
і з бюджетів на основі інформації Національного банку України та його 
обласних управлінь, а також Казначейства України; 2) виділення 
грошових коштів по бюджету фінансовими органами відповідних рівнів 
шляхом передачі в банк розходних розписів і бюджетних доручень на 
основі головного оперативного плану виконання бюджету згідно 
показників затверджених бюджетів.

Операція по касовому виконанню бюджету складається з: 1) 
прийняття і зарахування Національним банком України та його 
обласними відділеннями і уповноваженими комерційними банками на 
рахунки відповід}гик бюджетів грошових коштів від різних суб“єктів 
господарювання; 2) надання в розпорядження підприємств, організацій, 
закладів грошових коштів з бюджету в межах відкритих бюджетних
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кредитів; 3) ведення обліку касового виконання державного бюджету 
та складання відповідної звітності; 4) розробки нормативно-методичних 
документів щодо бухгалтерського обліку і звітності про касове 
виконання бюджетів.

Операція по складанню, розгляду та затвердженню звіту про 
виконання бюджет}’ включає в себе: 1) складання звіту про виконання 
бюджету. Звіт складається, розглядається і затверджуєттья в тому ж 
порядку, що й проект бюджету. Складанню річного звіту передує 
періодична звітність, що сприяє забезпеченню бюджетної дисципліни 
всіма суб“єктами бюджетних відносин; 2) розгляду звіту про виконання 
бюджету. У відповідності із Законом “Про бюджетну систему України” 
подає Президент України Верховній Раді до 1 травня року, наступного 
за звітним, і представлює його на засіданні Верховної Ради. З доповідаю 
про виконання виступає міністр фінансів. Слід зазначити, що цей 
порядок неузгоджений з Регламентом Верховної Ради, відповідно до 
якого Президент України подає грунтовний письмовий звіт про 
виконання бюджету до 31 березня. У найближчі 10 днів після цього на 
засіданні Верховної Ради заслуховується доповідь Кабінету Міністрів 
про виконання бюджету та на протязі двох тижнів постійні комісії 
розглядають цей звіт про виконання бюджету і готують висновки, які 
враховуються при розгляді звіту на засіданні Верховної Ради не пізніше 
1 травня. До звіту про виконання Державного бюджету України 
додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону 
про Державний бюджет України по доходах і видатках; 3) затвердження 
звіту. В разі затвердження звіту про виконання бюджету Верховною 
Радою України приймається постанова про звіт про виконання 
державного бюджету і вона оприлюднюється. В разі незатвердження 
звіту Верховна Рада У країни може розглядати  питання про 
відповідність державних органів і посадових осіб виконавчої влади, 
вирішити інші питання, пов“язані з порушенням Закону про Державний 
бюджет, якщо такі порушення виявлено під час розгляду звіту про 
виконання. Притягнення до відповідальності за порушення Закону про 
Державний бюджет передбачено в Законі “Про бюджетну систему 
України”, однак механізм реалізації його до цих пір не розроблений. 
Складання, розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету 
відіграють велику роль, оскільки забезпечують контроль органів 
державної влади за виконанням бюджету. Складанню річного звіту 
передує періодична звітність. Це забезпечує систематичний контроль 
за дотриманням бюджетної дисципліни всіма суб“єктами бюджетних 
відносин з боку фінансових органів та органів державної влади і 
управління.
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Операція по оперативному управлінню державними 
грошовими коштами включає в себе безліч дій, з числа яких насамперед 
доцільно виділити: 1) надання відстрочок по податкових та інших 
платежах в бюджет; 2) перерозподіл коштів в ході виконання бюджету 
Верховною Радою України; 3) прийняття Кабінетом Міністрів України 
рішень про виділення коштів з резервного фонду уряду і т.д.

Операція по контролю за використанням державних грошових 
коштів передбачає: 1) перевірку платників податків і одержувачів 
бюджетних кредитів; 2) накладення фінансових санкцій на порушників 
фінансової дисципліни; 3) наданій відстрочок по штрафах за порушення 
податкового законодавства. Хід виконання державного бюджету 
розглядається двічі на рік - в липні і грудні - Верховною Радою України. 
Здійснення загального нагляду за виконанням державного бюджету, 
подання звітів Президенту України і Верховній Раді України про 
порушення закону про Державний бюджет України, проведення 
перевірки порушень і вживання необхідних санкцій до порушників або 
подання відповідних проектів рішень Президенту України чи Верховній 
Раді України здійснюється Міністерством фінансів.

Операція по формуванню і використанню фінансових фондів 
державних підприємств і відомств включає в себе: 1) прийняття 
керівником підприємства чи відомства рішення про види фінансових 
фондів і розміри відрахувань в ці фонди (у випадку невизначеності цього 
питання в статуті державного підприємства чи в положенні про 
відомство); 2) прийняття рішення про використання фінансових фондів 
у відповідності з потребами та можливостями; 3) безпосереднє виділення 
грошових коштів з цих фондів та їх витрачання.

Як вказані вище, так і не вказані тут дії, які складають зміст 
фінансової діяльності держави, можуть бути розділені на ще дрібніші 
операції. Однак за будь-яких умов вони здійснюються суб“єктами цієї 
діяльності в рамках відносин, які складаються з двох видів. По-перше, 
це відносини, які складаються лише між органами, що здійснюють 
фінансову діяльність держави. До них, перш за все, належать відносини 
між різними органами виконавчої влади з приводу розробки проектів 
бюджету та звітів про їх виконання; відносини між Національним 
банком України, його обласними управліннями та фінансовими 
органами різних рівнів з приводу розходних розписів; відносини між 
НБУ та Міністерством фінансів з приводу розміщення державних позик 
і т.д. По-друге, це відносини між органами, що здійснюють фінансову 
діяльність держави, з одного боку, і підприємствами, організаціями, 
фізичними особами, з другого боку. Прикладом відносин цього виду' 
можуть бути віДносшпі між податковою інспекцією і підприємством з

246



приводу перевірок, накладення фінансових санкцій, надання відстрочок 
по сплаті штрафів і т.д.

Відносини (інколи, як це було показано вище, вони 
називаються ще діями або операціями), що складають зміст фінансової 
діяльності держави, неоднорідні не лише за суб“єктним складом, як ми 
вже мали можливість переконатися, це було показано вище, але й за 
своїм змістом. Одна частина ідах відносин опосередковує рух грошових 
коштів, а тому має розподільний чи пффозподільний характф та ряд 
інших споріднених з цими ознак, властивих фінансам. До цього виду 
відносин належать всі відносини, що опосфедковують операції по 
касовому виконанню бюджету, відносини по використанню фінансових 
фондів Дфжавних підприємств і деякі відносини по дфжавному кредиту. 
Решта відносин (дій, опф ацій), що складають зміст фінансової 
діяльності дфжави, з економічної точки зору не є фінансовими, тому 
що в рамках цих відносин не зд ійснюється рух грошових коштів, а саме 
це, як було показано вище, головна ознака фінансів.

На підставі вище викладеного можна ствфджувати, що всі 
відносини, які складають об“єкт фінансової діяльності дфжави, не 
відокремлені, а включені безпосфедньо в зміст цієї діяльності. Ті дії чи 
опфації, які не виступають в якості фінансових відносин безпосфедньо, 
спрямовані на те, щоб, як оригінально кваліфікує цю ситуацію М.В. 
Карасьова, “створити” фінансові відносини, або впорядкувати їх, або 
забезпечити їх розвиток для досягнення цілей фінансової діяльності 
дфжави5.

І дійсно, без встановлення податків, зборів, мита, 
затвердження бюджетів, фінансового контролю, документального 
виконання бюджетів і безлічі інших процесуальних дій, які здійснюються 
в рамках нефінансових відносин, проте водночас з цим складають 
частину змісту фінансової діяльності Дфжави, неможливі дії та опфації 
по касовому виконанню бюджету. Інакше б Національному банку 
України та його обласним управлінням нічого було б зараховувати в 
бюджет і не було б чого виділяти із бюджету. Взагалі без реалізації цих 
нефінансових в матфіальному розумінні слова відносин функція НБУ 
по обслуговуванню бюджету втрачає будь-який смисл. Як бачимо, без 
реалізації величезного комплексу безпосфедньо нефінансових відносин 
(дій, опфацій), які складають частину змісту фінансової діяльності 
Дфжави, було б неможливе в принципі досягнення її кінцевої мети - 
покриття державних витрат.

В рамках змісту фінансової діяльності дфжави реалізується 
взаємозв“язок суб“єкта та об“єкта цієї діяльності. Дфжава як суб“єкт 
фінансової діяльності бепосфедньо чи в особі відповідних компетентних
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органів через дії чи операції, що реалізуються в рамках нефінансових 
відносин, впливає на об“єкт, в якості якого виступають відповідні 
об“єктивно існуючі фінансові відносини. Держава лише прагне 
впорядкувати їх, спрямувати ці фінансові відносини на досягнення 
поставленої мети. Тобто, наяву управлінський характер впливу суб“єкта 
фінансової діяльності держави на її об“єкт, а також відповідне 
підпорядкування об“єкта суб“скту щєї діяльності.

Таким чином, с достатні підстави для висновку про те, що 
між суб“єктом і об“єктом фінансової діяльності держави існують 
відносини управління, а сама фінансова діяльність держави виступає в 
якості державної управлінської діяльності. Такої ж точки зору 
дотримується і ряд вчених-адмінісгративістів6. Проте при цьому не слід 
забувати, що ця діяльність є державною управлінською діяльністю не 
у вузькому, а в широкому розумінні слова, тобто вона здійснюється 
органами не лише виконавської, але й представницької влади.

У зв“язку з відзначеним у значній мірі з“ясовується питання 
про співвідношення понять “фінансова діяльність держави” та 
“державне управління фінансами”, поставлене у свій час А.І. 
Худяковим7. Поняття “державне управління фінансами”, точніше 
кажучи, сам процес управління (а поняття його лише відображає), як 
ми мали змогу переконатися, відбиває характер зв“язку суб“єкта і 
об“єкта фіїїансової діяльності, тобто управління фінансами в дійсності 
входить в структуру фінансової діяльності держави, є її однією з 
найістотніших рис. В реальному житті фінансова діяльність держави 
поза фактичним управлінням фінансами, тобто поза цілеспрямованим 
впливом держави на рух грошових коштів в її фонди, всередині їх, між 
ними та вихід коштів за рамки цих фондів, втрачає будь-який смисл, 
перестає взагалі бути видом державної управлінської діяльності. Тому 
всі відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності держави, 
доцільно досліджувати та вивчати тільки в рамках фінансового права 
як науки і як навчальної дисципліни. Звичайно, це не заперечує того 
факту, що управління фінансами може бути водночас і предметом наук 
адміністративного, а також конституційного права.

Як бачимо, управлінський взаємозв'язок суб“єкга і об“єкта 
фінансової діяльності держави проявляється в самому змісті цієї 
діяльності. Остання складається з операцій та дій, які можна згрупувати 
за якісними ознаками у дві групи відносин. Перша група об“єднує 
відносини власне фінансові, в рамках яких відбувається рух грошових 
коштів від різних’суб“єктів до держави, між різними державними 
фондами грошових коштів та від держави знову ж таки до різних 
суб “єктів. Друга група цих відносин - це відносини з приводу управління
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фінансами. В їх рамках руху грошових коштів не відбувається. Замість 
цього здійснюється впорядковуючий, координуючий вплив суб“єкта 
фінансової діяльності держави на її об“єкт.

На нашу думку, методологічно хибна позиція тих юристів- 
фінансистів, які стверджують, що фінансові відносини як об“єкт 
фінансової діяльності держави не існують до початку цієї діяльності, 
не передують їй8. В дійсності ж має місце саме останнє - фінансові 
відносини існують і тоді та там, коли і де з якихось причин фінансова 
діяльність не здійснюється, тобто вони передують їй апріорі. В 
протилежному випадку це означало б не що інше, як те, що фінансові 
відносини не об“ективні за своєю природою і що вони не породжені 
об“єктивним ходом суспільного розвитку на певному етапі його 
прогресу. А це саме так, а не інакше, що було показано нами вище. 
Цей факт аж ніяк не означає, що об“єкт фінансової діяльності держави 
відірваний від її змісту, розташований якось осторонь.

Навпаки, об“єкт фінансової діяльності держави по суті 
входить в зміст цієї діяльності, проявляється в ході цієї діяльності і 
складає її органічну частину. Це зумовлено тим, що держава є суб“єктом 
фінансової діяльності і одночасно необхідною стороною відносин, що 
складають об“єкт цієї діяльності. По суті, суб“єкт фінансової діяльності 
держави вмонтований в об“єкт цієї діяльності.

Звідси держав а як суб “єкт фінансової діяльності активізує роль 
об“єкта в межах усього діапазону фінансових відносин, однією з 
обов'язкових сторін яких виступає вона сама. На практиці це означає, 
що фінансова діяльність здійснюється державою безпосередньо для 
самої ж себе і в значній мірі по відношенню до самої ж себе. Дійсно, 
держава встановлює податки для того, щоб зібрати їх у свої фінансові 
фонди, здійснює фінансовий контроль у значній мірі для того, щоб 
перевірити правильність і законність виділення фінансових ресурсів із 
власних фондів, поповнення цих фондів новими грошовими ресурсами 
і т.д.

Як і будь-яка інша сутність в природі, зміст фінансової 
діяльності держави проявляється в її функціях. Стосовно діяльності 
держави взагалі функції' означають основні напрямки цієї діяльності, в 
яких проявляються її сутність і зміст. Всі операції і дії, що складають 
зміст фінансової діяльності держави та випливають з компетенції 
органів, що здійснюють цю діяльність, можна згрупувати у три 
напрямки, якісно відмінних між собою. По-перше, це операції і дії, які 
забезпечують збирання державою грошових коштів у свої фінансові 
фонди; по-друге, це операції і дії, які забезпечують розподіл та 
перерозподіл фінансових ресурсів всередині фінансової системи держави;
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по-третє, це операції і дії, через посередництво яких здійснюється 
використання державою фінансових ресурсів.

Таким чином, в ході ф інансової діяльності держави 
реалізується три якісно відмінних між собою функції: збирання, розподіл 
і використання грошових коштів з метою виконати завдань, що с т о я т ь  

перед державою на відповідному етапі її розвитку та прогресу 
суспільства.

В період переходу до ринкової економіки найактивніше 
здійснюється державою функція збирання грошових коштів. Це 
пов“язано з необхідністю створення оптимальної системи державних 
доходів, що відповідала б погребам ринкової економіки, з новизною 
та не аби якою складністю, як об“єктивною, так і суб“єктивною, 
розв“язання цієї проблеми. Звичайно, функції розподілу і використати 
ірошових коштів також зазнають істотних змін, зумовлених розвитком 
ринкових відносин. Проте ці зміни не такі яскраві і помітні, як у першому 
випадку.

Останнє викликано як дією об“єктивних чинників, так і 
факторів суб“єктивного характеру. На одному з цих факторів вважаємо 
за необхідне загострити увагу, оскільки він має принципове 
методологічне значення для всієї фінансової діяльності держави. Мова 
іде про ієрархію пріоритетів функцій держави в ході її фінансової 
діяльності.

Виходячи із суспільної суті та призначення держави, ключовим 
принципом її ф інансової діяльності не можна не признати 
пріоритетності публічних видатків. В широкому розумінні слова це один 
з основних критеріїв розмежування публічних і приватних фінансів. 
Останні головним чином переслідують мету одержання прибутку. 
Публічні ж фінанси є засобом задоволення загального інтересу в 
суспільстві, спрямовані тільки на державні видатки і життєво необхідні 
для фінансування основних напрямків діяльності держави та її функцій.

Об“єктивно здійснення державою її функцій не може ставитись 
у прямопропорційну залежність від величини доходу державного 
бюджету . Інакше в певні періоди розвитку це загрожувало б самому 
існуванню держаЕИ і суспільства. До речі, саме таку ситуацію переживає 
нині Україна. Тому уряд, який складає проект бюджету і парламент, 
який його коректує та затверджує, повинні завжди визначати у 
пріоритетному порядку спочатку обсяг публічних видатків і уже у 
відповідності з ними та одержаними результатами господарювання, 
що знаходять ебоє відображення у доходній частині бюджету, 
корегувати розміри необхідних для фінансової рівноваги державних 
доходів.
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Тактичні відступи від цього принципу, що знаходять своє 
відображення у затвердженій деякими парламентами світу процедурі 
схвалення спочатку доходної частини бюджету, а лише після цього - 
його видаткової частини, не порушують по суті логіки існування 
публічних фінансів і пояснюються головним чином зрозумілим 
намаганням забезпечити безперервність доходів у казну у випадку 
парламентських зволікань із затвердженням бюджету в цілому та 
інтересами політичної боротьби, а також до певної міри популізмом.

У вужчому розумінні цього поняття принцип приоритегності 
публічних видатків означає, що до бюджету в ході його формування 
необхідно включати тільки ті видатки, які необхідні д ля виконання саме 
функцій держави і не є завуальованим лоббістським проштовхуванням 
групових чи вузькогрупових інтересів. На практиці в цивілізованих 
державах світу це досягається дійсним забезпеченням вільної 
конкуренції прав на наявні в розпорядженні публічної влади фінансові 
ресурси, тобто “конкуренцією заявлених потреб”. У відповідності з 
принципом пріоритетності державних видатків недоцільне будь-яке 
ухилення від вимоги єдності і повноти бюджету, як і цільова прив'язка 
конкретних доходів до певних видів видатків, оскільки при цьому 
неможливо перевірити такі видатки на їх необхідність. Останнє явище, 
на превеликий жаль, поки що досить поширене в нашій державі. 
Найяскравішим свідченням цього є велика кількість позабюджетних 
цільових фондів державних коштів. Ймовірно, було б неправильним 
ліквідувати їх взагалі. Але ще більшою помилкою є така величезна 
кількість їх і пропускання через них такої величезної долі (до половини 
і більше від сукупної суми централізованих фінансових ресурсів 
держави) державних грошових коштів. Українській державі ще 
належить відшукати їх оптимальну кількість, призначення і розміри.

Аби не виникло небезпеки для існу вання держави з іншого 
боку - її банкрутства, необхідно прийняти із врахуванням набутого 
досвіду закони по регулюванню граничних розмірів і характеру її 
внутрішнього та зовнішнього боргу. А головне - потрібно незрівнянно 
активніше і послідовніше, ніж поки що це робить українська держава 
до сьогодні, використовувати традиційні та відшуковувати нові джерела 
державних доходів. Саме з цими доходами в Україні склався критичний 
дефіцит і до того ж він має яскраво виражену тенденцію до загострення.

Аналіз такого стану фінансово-кредитної системи украйіської 
держави переконливо засвідчу є, що основною суб“єктивиою причиною 
цього є, на нашу думку та думку ряду інших фахівців, груба, примітивна 
б оротьба впр одовж ряду років з інфляцією, певний комплекс емісієфібії, 
хронічний острах нібито прямої зумовленості рівня інфляції наявною
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ірошовою масою, одним словом, ортодоксальний монетарнім9. Тоді 
як, наприклад, добре знаний у світі як прогресивний реформатор 
економіки післявоєнної Німеччини Людвіг Ерхард у своїй книзі 
“Півстоліття роздумів” дійшов однозначного висновку: “Між інфляцією 
і обсягом грошей, що є в обороті, немає жодного причинного зв“язку. 
Інфляція породжується єдино тим, що можуть виникнути доходи від 
діяльност і, яка не дає реальної користі економіці”10. Як бачимо, прямо 
пов“язувати рівень інфляції з рівнем емісії є грубою мегологічною 
помилкою, від якої відмовились свого часу і Ф. Рузвельт, і післявоєнна 
японська держава, здійснюючи програми врятування національних 
економік.

Звичайно, грошова емісія являє собою потенційну небезпеку. 
Однак потенційна загроза, наприклад, від електричного струму аж ніяк 
не зумовлює якихось відмов від його найширшого використання. Гроші 
- це кисень економіки, а нормальний грошовий обії - її капілярно- 
судинна система. Ш тучно обмежуючи доступ грош ової маси в 
національну економіку, українська держава по суті власними руками 
умертвляє її. Тоді як загальновідомим є той факт, що сьогодні більшість 
ринково розвинутих країн, виходячи із стану “великої депресії” , активно 
користувалися рекомендаціями найбільш об'єктивного монетариста 
Дж. М. Кейнса щодо необхідності і доцільності розумного використання 
інфляційних чинників для пожвавлення плато- і купівельної 
спроможності суб'єктів господарської діяльності, тобто щодо 
використання інфляції як чинника виходу з кризи11. В Україні цей досвід 
повністю знехтувано. А вже згадуваний Л. Ерхард попереджав: “В 
економіці, яка залежить від приватної ініїцативи, процесу відтворення 
загрожує головним чином дефляція”12.

Емісійний дохід завжди і в усіх країнах з цивілізованими 
виробничими відносинами, що функціонують за принципами 
розширеного відтворення - важлива стаття поповнення бюджету. 
Зрозуміло, випуск додаткових ірошей - це прихований похідний 
податок на пасивних учасників ринку. Однак саме ці останні 
(наприклад, шахтарі) змушують уряд іти на спонтанні грошові ін“єкції. 
Активні ж субєкти ринкових відносин компенсують інфляціїо у процесі 
нормального оборогу коштів.

Більше того, протиборство інфляції шляхом замороження 
заробітної плати і затримок з її виплатою, всілякого обмеження 
оборотних коштів - це боротьба з температурою здорового шляхом 
занурення його В ополонку. Категоричні рекомендації Міжнародного 
Валютного Фонду шодо обмеження інфляції, на нашу думку, небезпечні 
для економіки України. Наша вітчизняна економіка справді важко
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хвора, і відносно висока, до 60-70 відсотків на рік (4-5 відсотків на місяць) 
інфляція для неї більш нормальна у перехідний період, ніж ті 
однопорядкові маяки (1-2 відсотка на місяць), що їх так настійно 
рекомендує МВФ.

До речі, теорія проголош ує, а практика різних країн 
підтверджує, що відносно невеликий рівень інфляції (в межах 5 процентів 
на місяць) не тільки не шкодить економіці в цілому і державним 
фінансам особливо, а за певних умов стимулює їх розвиток. Це було 
переконливо продемонстровано протягом усіх 70х- років, наприклад, 
японською державою.

Однак поки що в Україні продовжується безпрецедентний 
грошовий голодомор, що є наслідком однобокого таргетування 
(кількісного обмеження грошової маси). Так, коефіцієнт “монетаризації 
ВВП” - відношення оборотних коштів до ВВП - має у нас таку динаміку: 
1991 р. - 0,53, 1992 р. - 0,49, 1993 р. - 0,34, 1994 р. - 0,29, 1995 р. - 0,13, 
1996 р. -0,12. Для порівняння цей самий показнику зарубіжних країнах 
у 1995 р. виглядав так: в Японії - 1,16, в Англії - 0,89, у Франції - 0,69, в 
Німеччині - 0,65, в Роси - 0,113 (не дивно, чому тут також панує жорстока 
платіжна криза та критичний дефіцит державних коштів).

Однак не лише емісійний дохідне добирає українська держава 
у своїй фіїїансовій діяльності на етапі складного переходу до ринкової 
економіки. Вона має й чимало йшшх серйозних джерел для стабільного 
поповнення власних фінансових ресурсів. Вони поки що не задіяні 
сповна лише тому, що держава у ії фінансовій діяльності ще не встигла 
відійти від стереотипів тоталітарного суспільства, не збагнула поки 
що всієї глибини переміїї змісту цієї діяльності.
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ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ

Фінансове право являє собою сукупність правових норм, що 
регулюють суспільні відносини, які виникають в процесі фінансової 
діяльності держави, п о в ’язаної з мобілізацією , розподілом  і 
використанням централізованих і децентралізованих фондів коштів з 
метою забезпечення виконання завдань і функцій держави. Згадані 
відносини перебувають між собою в тісному зв’язку, утворюючи як єдине 
ціле, так і певні, різні за обсягом складові цілого. Відповідно і фінансове 
право, опосередковуючи суспільні відносини, їх стійкі ознаки, 
властивості, являє собою цілісне утворення, систему. Всі її елементи -  
норми права -  знаходяться в такій же постійній, стійкій залежності, 
яка характеризує взаємодію врегульованих ними суспільних відносин.

З позицій системного підходу будь-яке цілісне утворення, яке 
складається з двох і більше взаємозв’язаних компонентів, становить 
систему. Кожний компонент системи в свою чергу може бути под ілений 
на ряд складових. Таким чином, система, як правило, є багаторівневою, 
включає в себе в якості компонентів хоч і менш складні, але відносно 
самостійні предмети і явища1.

Сказане вище в повній мірі стосується системи фінансового 
права, під якою розуміють поділ його норм за окремими фінансово- 
правовими інститутами відповідно до особливостей фінансових 
відносин, які регулюються цими нормами2. Як бачимо, основою 
фінансового права, як і будь-якої іншої галузі права, є правовий 
інститут. Він є “первинний, самостійний структурний підрозділ галузі, 
перша і найбільш важлива сходинка у формуванні галузі, де правові 
норми групуються ... за їх юридичним змістом”3.

Проблема фінансово-правового інституту займає важливе місце 
в теорії науки фінансового права. Окремі питання даної проблеми були 
розроблені в працях представників як фінансової науки, так і науки 
фінансового права4. Найбільш комплексно проблема досліджена вченим 
юристом Ципкішш С.Д.5

В умовах побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки, 
яка базуєт ься на зовсім інших засадах, ніж економіка в період командно- 
адміністративної системи, фінансове право переживає етап бурхливого
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оновлення. З’являються нові фінансово-правові інститути, змінюється 
зміст існуючих, а деякі сфери суспільних відносин взагалі виходять з- 
під фінансово-правового регулювання. У зв’язку з цим виникла 
необхідність повернутися до зазначеної проблеми.

При дослідженні фінансово-правового інституту, як і будь-якої 
іншої галузевої проблеми, неможливо обійтись без загально
теоретичних доробок, напрацьованих теорією права з цього питання.

В юридичній літературі неодноразово виявлявся неоднозначний 
підхід до самого поняття “правовий інститут”. Під ним розуміли як 
“сукупність правових норм, які окреслюють собою певне закінчене 
типізоване правовідношення”6, так і цілі розділи галузей права. Як 
зазначає С.С.Алєксєєв, природа і особливості правового інституту 
можуть бути правильно сприйняті в тому випадку, коли виходити з того, 
що це така спільність норм-приписів, яка в свою чергу є елементом 
наступного, головного підрозділу -  галузі права7.

Під правовим інститутом в теорії права, як правило, розуміють 
відокремлений комплекс правових норм, які є частиною галузі права і 
регулюють різновид певного виду суспільних відносин8. Кожен правовий 
інститут є відносно відокремленою групою суспільних відносин, які 
регулюються певною галуззю права. Однак, порівняно з останньою, 
правові інститути менш автономні; вони не утворюють таких відносно 
замкнутих механізмів регулювання, які притаманні галузям. Зосереджені 
на регулюванні певної, нерідко досить невеликої групи суспільних 
відносин, правові інститути лише в поєднанні, у взаємодії забезпечуюють 
галузеве регулювання (виняток, звичайно, становлять комплексні 
(змішані) правові інститути, наявність яких свідчить, що однорідність 
регульованих галуззю права відносин, не є абсолютною; в них завжди 
присутня певна кількість інших відносин, відмінних за формою, але тісно 
пов’язаних з ними за своїм призначенням).

Для того, щоб та чи інша сукупність, той чи інший комплекс 
правових норм утворили відокремлений правовий інститут, необхідна 
наявність певних ознак, які обумовлені функціями правового інституту, 
його роллю в забезпеченні цілісного, відносно закінченого регулювати 
суспільних відносин. Такими ознаками є: а) однорідність фактичного 
змісту кожен інститут призначений для регулювання самостійної, 
відносно відокремленої групи відносин або окремих вчинків, дій людей; 
б) юридична єдність правових норм -  норми, що входять в правовий 
інститут, утворюють єдиний комплекс, виражаються в загальних 
положеннях, правових принципах, специфічних правових поняттях, що 
створює особливий режим правового регулювання, який характерний
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для даного виду відносин; в) нормативна відокремленість, тобто 
групування норм, що утворюють правовий інститут, в главах, розділах, 
частинах закону або іншого нормативно-правового акту; г) повнота 
регульованих відносин -  правовий інститут включає такий набір норм, 
який містить всі аспекти правового регулювання відповідної групи 
суспільних відносин. В результаті цього кожний правовий інститут є 
унікальним, виконує тільки йому притаманні функції і не дублюється 
іншими структурними елементами системи права’.

Що ж стосується фінансово-правового інституту, то він 
відрізняється від усієї галузі фінансового права головним чином обсягом 
предмету правового регулювання. Він регулює лише відносно 
відокремлену' частину взаємопов’язаних фінансових відносин, тобто 
відносин, що виникаю ть з приводу акумуляції, розподілу та 
використання грошових коштів, необхідних для виконання функцій та 
завдань держави. Саме відмінності в змісті тих чи інших фінансових 
відносин є підставою групування фінансово-правових норм у відповідні 
фінансово-правові інститути. Як зазначає Іванов Б .М., в основі 
виділення окремих фінансово-правових інститутів лежать економічні 
інститути фінансової та кредитної системи, які визначають специфіку 
правових форм і методів мобілізації, розподілу і використання 
фінансових ресурсів держави^9. Таким чином, в основу поділу системи 
фінансового права покладено економічні категорії (фінансові відносини, 
фінансові інститути).

Слід відзначити, що специфіка фінансового права полягає саме 
в тому, що в ньому більш тісно, ніж в інших галузях права, проявляється 
зв’язок економіки і права. У зв’язку з цим особливого значення набуває 
питання про межі та зв’язок науки фінансового права з фінансовою 
наукою, що пов’язано з проблемою координування економічних і 
юридичних досліджень в галузі фінансів. Наука фінансового права не 
може в своєму дослідженні відмежуватися від економічного змісту 
врегульованих суспільних відносин, так само як і фінансова наука не 
може не враховувати правові норми, якими регулюються такі 
відносини. Кожна з цих наук повинна отримати результати дослідження 
в готовому вигляді і в потрібних їй межах. Але при цьому наука 
фінансового права неповинна перетворюватись в економічно-правову 
науку."

Різні фінансові форми і методи акумуляції частини 
національного доходу в руках держави, його розподілу і перерозподілу 
обумовлюють існування різних фінансових відносин, певні однорідні 
групи яких утворюють фінансові інститути В свою чергу фінансові
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інститути в сукупності утворюють фінансову систему, яка, як 
об’єктивно існуюча економічна категорія, знаходить своє відображення 
в системі фінансового права. Тому дослідити належним чином 
фінансово-правові інститути, зокрема, питання їх класифікації, 
неможливо без з ’ясування поняття фінансової системи, а також її 
структурних елементів.

Розробці поняття фінансової сист еми приділялася належна увага 
в економічній та юридичній літературі. Однак, єдиної точки зору з 
даного питання не існує. Термін “фінансова система” найчастіше 
вживається в двох значеннях. В першому значенні під фінансовою 
системою розуміється система різних ланок фінансових відносин 
(фінансових інститутів), врегульованих фінансово-правовими нормами, 
за допомогою яких держава утворює, розподіляє і використовує 
централізовані і децентралізовані фонди коштів.12 Існують і інші 
визначення фінансової системи, але всі вони в кінцевому результаті 
зводяться до того, що фінансова система являє собою сукупність 
взаємопов’язаних ланок фінансових відносин (інститутів).

Таке розуміння фінансової системи ніким не оспорюється. 
Однак, термін “фінансова система” в деяких випадках вживається і в 
іншому значенні -  як сукупність державних органів і установ, що 
здійснюють в межах своєї компетенції фінансову діяльність.13 
Прихильники цієї позиції справедливо відмічають існуючий зв’язок 
тих або інших фінансових органів з відповідними ланками фінансових 
відносин. Але, як правильно зазначає Ципкін С.Д., не можна 
об ’єднувати в одному понятті об'єктивно існуючі фінансові відносини, 
тобто економічні відносини розподілу суспільного продукту і 
національного доходу, і створювані державою установи.14 Було б 
доцільніше в даному випадку використовувати інший термін, 
наприклад, система фінансових органів, оскільки існуюча колізія в 
понятійному апараті, на нашу думку, не сприяє правильному 
розумінню фінансової системи і може призвести до недоцільних 
дискусій. Тому автор схиляється до визначення фінансової системи в її 
першому варіанті, а саме -  як сукупності ланок фінансових відносин 
(інститутів).

Стосовно стрзктурних елементів фінансової системи, її ланок, в 
науковій літературі також не існує єдиної думки щодо її кількісного та 
якісного складу. Різний підхід до класифікації ланок (фінансових 
інститутів) призвів до появи моделей дво-, три-, семи- і навіть 
восьмиланкової фінансової системи. Однак, як зазначає Ципкін С.Д., в 
більшості випадків при подальшому розгляді запропонованих
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конструкцій спостерігаються одні і ті ж ланки, але з різним ступенем їх 
поєднання, об’єднання або, навпаки, диференціації15. В межах даної 
статті ми не можемо проаналізувати позиції різних авторів з 
зазначеного питання, оскільки це є предметом окремого дослідження. 
Зазначимо лише, що найчастіше в якості ланок фінансової системи 
виділяють: 1) державний бюджет ( бюджетна система); 2) позабюджетні 
централізовані цільові фонди; 3) позабюджетні децентралізовані цільові 
фонди; 4) фінанси підприємств, організацій та галузей народного 
господарства; 5) страхування; 6) кредит.

Треба зазначити, що в деяких випадках традиційний поділ 
права на інститути та норми є недостатнім. В фінансово-правовій 
літературі для виділення більш великих структурних підрозділів галузі, 
ніж правовий інститут використовуються такі поняття, ж  великий 
інститут, підрозділ, розділ права, підгалузь права53. Однак, на практиці 
відсутність чітких критеріїв виділення таких структурних підрозділів 
приводить до застосування згаданих понять при відокремленні однієї і 
тієї ж самої групи фінансово-правових норм.

Піскотін М.І. зазначає, що для того, щоб та чи інша сукупність 
правових норм могла утворити відокремлений великий інститут або 
підгалузь права, їй необхідно володіти рядом ознак. Вона повинна 
регулювати особливу сферу однорідних відносин. В силу цього норми, 
що її утворюють, повинні мати певну специфіку, яка виділяє її з 
загальної маси норм даної галузі права і одночасно надає їм певну 
внутрішню єдність. Така сукупність норм становить цілісну і 
відокремлену систему , ж а  є головним підрозділом відповідної галузі 
права. Вона не виділяється в самостійну галузь, так як має більше 
загального, ніж специфічного, порівняно з іншими нормами галузі 
права і у держави поки що немає політичної зацікавленості в її 
самостійному та відокремленому розвитку. Але, ж  і будь-жа підгалузь, 
вона може виділитись в окрему галузь права64. Ми дозволимо собі не 
погодитися з такою позицією. Термін “ підгалузь права ” стосовно 
системи фінансового права, ж  переконливо довів Бесчеревних В.В., не 
можна визнати успішним, оскільки воно виражає тенденцію до 
відокремлення, виділешія в окрему галузь, хоч об’єктивних передумов 
для цього не існує. Разом з тим, автор пропонує для позначення більш 
великих структурних підрозділів ніж правовий інститут застосовувати 
поняття “розділ” та “підрозділ”65. Таку ж думку розділяє і Ципкін С.Д., 
який для характеристики системи особливої частини фінансового права, 
як сукупності правових інститутів, що склалися о б ’єктивно, 
використовує такі структурні підрозділи як норма, інститут, розділ
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галузі, галузь. При цьому, у зв’язку з недостатньою визначеністю, 
відкидаються терміни “ суперінститут ”, “ великий інститут ”, “ великий 
розділ ”, “ піді алузь ”66.

Підсумовуючи сказане вище, фінансово-правовий інститут 
можна визначити як сукупність нормативно-відокремлених фінансово- 
правових норм, що утворюють єдиний комплекс достатній для 
всебічного правового регулювання певного виду суспільних відносин, 
які регулюють однорідну, відносно відокремлену групу фінансових 
відносин. При цьому потрібно враховувати те, що основні розділи та 
інститути особливої частини фінансового права в цілому відповідають 
основним ланкам фінансової системи, основою їх виділення є особливості 
тих чи інших груп фінансових відносин, які визначають в свою чергу 
специфіку конкретних методів та форм акумуляції або розподілу 
фінансових ресурсів держави.
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юридичний факультет 
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ім. Тараса Шевченка

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Освіта є еквівалентом соціально-економічного розвитку 
країни. Проте ніхто, мабуть, не заперечуватиме, коли скажемо, що 
освіта повинна йти на крок попереду існуючого в країні рівня розвитку, 
бо тільки за такої умови держава може розраховувати на зайняття 
достойного місця у світовому співтоваристві. Система закладів освіти 
повинна забезпечувати потрібну державі кількість спеціалістів в усіх 
необхідних галузях.

Хоча Україна й успадкувала від СРСР розгалужену систему 
освіти, яка охоплювала 20,9 тис. загальноосвітніх шкіл, 1242 
професійних, 735 середніх спеціальних та 156 вищих навчальних 
закладів, та за кількістю студентів (179 тис.) перебувала на одному рівні 
з Німеччиною та Японією, набагато випереджаючи Великобританію й 
поступаючись лише США, проте зараз все чіткішими стають вади цієї 
системи.

В Україні надмірна кількість фахівців з інженерною освітою, 
в той час як катастрофічно не вистачає правників, економістів, 
соціологів, вчителів. З іншого боку, недержавна (комерційна) сфера 
забирає у держави підготовлених нею спеціалістів. Найбільш показовим 
є приклад педагогів, коли при щорічному випуску > 60 тис. спеціалістів 
існує 5,3 тис. вакантних місць і ще 20,9 тис. місць зайняті вчителями- 
пенсіонерами та студентами старших курсів. Ситуація ускладнилася 
настільки, що Президент України видав указ N 77/96 від 23 січня 1996 
року “Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціа лістів 
та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”.

У загальних рисах освіту можна визначити як постійно 
триваючий процес засвоєння людиною соціально значущого досвіду, 
отриманого від попередніх поколінь, розвиток творчих сил та 
здібностей особи, з подальшим продукуванням нею знання для 
наступних поколінь.

Вища освіта - такий рівень розвитку сил та здібностей особи, 
який дає можливість продукувати знання на такому рівні, що вони 
можуть бути використані на послідуючих етапах розвитку суспільства.
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Наша вища освіта займається приблизно тим же, що і середня 
освіта, тільки на більш високому інтелектуальному рівні, не виконуючи 
свого головного завдання - підготовка людей, які зможуть розробити 
знання майбутнього.

Виходячи з цього, було б доцільно розглянути існуючу зараз 
систему освіти в Україні, джерела її фінансування, дослідити розвиток 
цієї проблеми в таких країнах як США, Германія, Великобританія, 
Франція та виробити на основі цього досвіду певні підходи для 
вирішення існуючих в Україні проблем.

Внаслідок того, що СРСР працював майже у повній ізоляції 
та внаслідок вже згадуваних ідеологічних викривлень, в нашій країїгі 
утворилася система освіти, що відрізнялася від загальноприйнятих 
світових систем.

Для того, щоб привести до загальноприйнятих стандартів 
систему освіти в Україні, Законом УРСР “Про освіту” від 23 травня 
1991 року ет. 34 було передбачено, що “В Українській PCP вищими 
навчальними закладами є:

- технпсум (училище);
- коледж;
- інститут, консерваторія;
- академія, університет та інші.
Пізніше наказом Міністра освіти України від 30.06.92 р. № 53 

та постановою КМУ від 1 червня 1993 р. № 303 у розвиток цього закону 
було прийнято “Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів”.

Акредитація вищого навчального закладу - це офіційне 
визнання його права здійснювати свою діяльність на рівні державних 
вимог і стандартів освіти.

Основним наслідком акредитації є право присвоювати 
випускникам кваліфікацію  певного рівня і видавати диплом 
установленого державного зразка. Акредитація вузу є чи не 
найголовшшою запорукою його подальшого успішного розвитку, в 
т.ч. і фінансового, оскільки дляроботи в державних установах, яких на 
даний момент більше, ніж установ з іншими формами власності, 
вимагають диплом державного зразка. Отже, при наявності вищого 
рівня надання освіти, але відсутності акредитації, й, відповідно, 
неможливості видати диплом встановленого державою зразка, 
конкурентоздатність вшцого навчального закладу різко впаде.

Проте й сама акредитація поділяється на чотири рівні, кожен 
з яких має свої особливості й отримання кожного наступного з них дає 
свої переваги.
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1 рівень акредитації - вузу надається право присвоювати 
випускникам кваліфікацію молодшого спеціаліста - забезпечують 
технікуми, училища, інші навчальні заклади еквівалентного рівня.

Є найнижчим рівнем вищого навчального закладу, щодо якого 
до цих пір не вщухають пристрасті, оскільки багато людей вважають, 
що цим нівелюється, принижується значення вищої освіти, якщо 
випускник технікуму офіційно отримав вищу освіту і випускник академії 
чи університету теж. Звичайно, можна довго пояснювати, що ці люди 
закінчили вузи з різним рівнем акредитації, тому вони мають різний 
рівень вищої освіти. Проти цього є вагоме, як на мою думку, 
заперечення: надто мала кількість людей має уяву про рівні акредитації 
вузів й надто велика кількість людей знає, що технікуми і училища є 
вищими навчальними закладами й точно знають, що вони надають 
диплом про вищу освіту, не розбираючись в її рівнях.

2 рівень акредитації - вузу надасться право присвоювати 
випускникам кваліфікацію бакалавра - забезпечують коледжі, 
інститути, консерваторії, інші навчальні заклади еквівалентного рівня.

3 рівень акредитації - вузу надається право присвоювати 
кваліфіїсацію спеціаліста - забезпечують інститути й інші навчальні 
заклади такого рівня.

В даному випадку можна побачити, що вуз 3 рівня акредитації 
отримує додаткові можливості у фінансовому плані, оскільки згідно 
Закону “Про освіту” одним з джерел фіїїансування є:

а) кошти, одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

б) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та 
інші роботи, виконані навчально-виховним закладом на замовлення 
підприємств, установ, організацій та громадян.

Відповідно зростаю ть й можливості вузу у питанні 
фінансового заохочення викладачів з цих позабюджетних коштів.

Кваліфікація “спеціаліст” залишилась від поперед ньої системи 
й, на мою думку, якщо такою важливою є проблема адаптації наших 
дипломів у світі, то слід припинити марно витрачати кошти, оскільки 
спеціаліста вчать довше і дають більше знань (тобто втрачаю ть більше 
коштів),ніж на бакалавра, але менше, ніж на магістра. Отож треба 
остаточно визначитися й або, не гаячи часу й грошей, переходиш до 
західної системи “бакалавр-магістр”, або так само швидко розробляти 
свою власну систему, але не знаходишся у “підвішеному” стані, бо від 
моменту' прийняття закону та основних положень пройшло вже більш 
як чотири роки, а ведучі вузи України лише зараз активізувались у 
вирішенні цього питання.
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4 рівень акредитації - вузу надається право присвоювати 
кваліфікацію магістра - забезпечують інститути, академії, університети 
й інші навчальні заклади, що мають відповідний сертифікат.

Вуз такого рівня має максимальний рівень автономій з тих, 
які передбачені існуючим українським законодавством.

З фінансового боку це означає, що вузу може бути надана 
автономія щодо:

- визначення структури і плану прийому;
- фінансування за найбільш високими нормативами, що 

встановлюються щорічно у межах коштів, передбачених міністерствам 
і відомствам на підготовку кадрів;

- самостійного створення у своїй структурі навчальних 
закладів і наукових установ різних типів (ліцеї, коледжі, інститути 
підвищення кваліфікації, науково-дослідні інститути тощо) у межах 
асигнувань, передбачених бюджетом на фінансування цих навчальних 
закладів і установ;

- самостійного планування та розвитку пошукових і 
фундаментальних досліджень у межах додаткових, позаконкурсних 
бюджетних асигнувань;

- самостійного розпорядження усіма видами асигнувань.
В умовах, коли наша держава перебуває в економічному 

становищі, далекому від ідеалу, можна побачити занепад тих сфер, які 
раніше мали досить пристойне фінансування. Насамперед це стосується 
закладів культури і освіти , які, як відомо, фінансувалися з бюджету й 
звикли до гарантованого отримання коштів. Проблема ускладнюється 
ще й тим, що за часів радянської влади на державному рівні існувала 
думка про ці сфери життєдіяльності як про такі, які не можуть приносити 
прибутку. Саме тому, коли Україна почала робити перші невпевнені 
кроки до ринкової економічної системи (а відбувалася ця подія під час 
прогресуючої економічної кризи), стало остаточно зрозуміло, що за 
нинішніх умов неможливо залишати систему фінансування освіти в 
існуючому становищі, оскільки це може привести до зрушень, наслідки 
яких важко навіть уявити.

Особливо велике занепокоєння викликає стан вищої освіти в 
Україні, оскільки робота саме цієї галузі покликана забезпечиш у нашій 
країні нормальний розвиток та процвітання у подальшому. Саме вища 
освіта повинна готувати осіб, які здатні продукувати інформацію для 
наступних поколінь. Враховуючи останні тенденції розвитку світової 
освіти, стає зрозумілим, що сучасний освітянський заклад повинен 
трансформуватися у багатопрофільне утворення, яке зможе активно й
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на користь собі використовувати всі надані державою можливості для 
отримання доходів від своєї діяльності, щоб потім поступово 
забезпечувати все більший ступінь незалежності від державного або 
будь-якого іншого впливу. При цьому, звичайно, не слід розуміти це 
як заклик займатися виключно комерційною діяльністю, але коли 
з“являється можливість заробили певні кошти для вузу, го чого б цього 
не зробити.

Зараз вищі заклали можна умовно розподілити на дві основні
групи:

а) державні освітні заклади;
б) освітні заклади, що не фінансуються з бюджету.
Державні вузи характеризуються у фінансовому плані тим,

що левова частка їх доходу припадає на державний бюджет і лише 
кілька процентів вуз отримує від власної діяльності. Головним чином 
це пояснюється, по-перше, інертністю адміністративних органів вузів, 
де звикли отримувати гроші з держбюджету й ні про що інше не думати, 
а, по-друге, відсутністю (в переважній більшості) професійних 
управлінців.

Отже ст. 56 Закону У країни “Про освіту” зазначає: 
“Фінансування державних навчально-виховних закладів, установ і 
організацій системи освіти здійснюється на нормативній основі за 
рахунок республіканського та місцевих бюджетів, галузей, підприємств 
і організацій, а також додаткових джерел фінансувати”.

Основним (й насправді основним) джерелом фінансування 
закладів освіти є бюджети органів державної влади та управління різних 
рівнів за нормативами, розмір яких напряму залежить від того, який 
рівень акредитації має вищий навчальний заклад. (Так, детальніше це 
питання та пов“язані з цим переваги розглядаються у розділі 
“Акредитація вищих навчальних закладів України”).

Крім цього державні вузи мають право використовувати 
додаткові джерела фінансування, якими є:

- кошти, одержані за підготовку, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

-  плата за надання додаткових освітніх послуг;
- кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші 

роботи, виконані навчально-виховним закладом на замовлення 
підприємств, установ, організацій та громадян.

24 січня 1996 року колегія Міністерства освіти України 
ухвалила рішення “Про першочергові заходи та концептуальні 
напрямки фінансування вищої освіти”, яким приймалась до відома
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Доповідна записка “Про концептуальні напрямки фінансування вищої 
освіти”, в якій на основі досвіду ректорів політехнічних навчальних 
закладів пропонується також використовувати такі джерела доходів, 
як:

- отримання зарубіжних грантів;
- спонсорські допомоги, в т.ч. шляхом створення надвузівських 

громадських структур;
- реалізація ліцензій, ноу-хау тощо;
- надання комунальних послуг (ремонт тощо);
- реалізація продукції через власну торговельну мережу;
- використання додаткових пільг.
Тобто вже по цих перших кроках можна зрозуміти, що 

Міністерство освіти України фактично перейшло від дозволу 
використовувати додаткові джерела фінансування до прямої вимоги 
залучати якомога білі, і не коштів для підтримання процесу нормальної 
життєдіяльності вузу в умовах дефіциту держбюджету, неможливості 
виконати державою взяті на себе зобов “язання. Можна помітити також 
деякі авторитарні риси, мабуть, прийнятні для умов перехідних економік, 
але цілком несприйнятливі для нормально розвинених країн.

Дещо інша ситуація складається в недержавних вищих 
навчальних закладах, оскільки вони з першого ж дня свого існування 
змушені думати про те, як заробити гроші, проте дуже часто саме у 
статуті не можна знайти навіть вказівок на те, які джерела фінансування 
збираються використовувати засновники.

З початком ринкових реформ в Україні почала активно 
обговорюватись тема оплати навчання (головним чином це стосується 
вищої освіти). При цьому основним аргументом є тверження про те, 
що в усіх розвинених країнах навчання є платним й знаходиться на 
рівні 20 тис. $ за 1 рік.

Проте, якщо хоча б поверхнево ознайомишся з публікаціями 
на цю тематику, то можна швидко з “ясувати, що, наприклад, у тих же 
США плата за навчання становить від 3 до 22 тис. $ на рік за даними, 
наведеними у посібнику “Як здобута освіту в США. — К.: “К.І.С.”, 1996- 
64 с”, причому зазначається, що це плата для студентів з інших штатів 
та з-за кордону. Якщо ж заклад фінансується самим штатом, то місцеві 
студенти платять нижчу ціну за навчання. Тобто проблема оплати 
навчання є значно складнішою, ніж це може здаватися на перший 
погляд, оскільки вказані суми фактично не відшкодовують витрат 
вищого навчального закладу на надання студенту відповідної кількості 
знань. Ще більше ускладнює розгляд питання те, що у деяких країнах 
освіта є безкоштовною для всіх бажаючих, в тому числі й іноземців.
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В США всі університети умовно можна поділити на:
а) приватні університети;
б) державні університети (точніше університети штатів).
Приватні університети існують за рахунок коштів засновників,

плати студентів за навчання, благодійних внесків та іщних джерел.
Університети штату частково утримуються владою штату, а 

частково за навчання платять студенти.
Як правило, навчання в приватних університетах є дорожчим, 

ніж у державних. В 1990 році середня плата за навчання, що бралася з 
студента в державних вузах, становила 1273 $, а у приватних - 7487 $.

Слід зазначити, що для мешканців інших штатів та іноземців 
виїценаведені суми не можна вважати навіть орієнтовними, оскільки в 
університетах США:

а) оплата за навчання іноземних студентів є набагато вищою 
(мова йде про 100-200 %);

б) встановлюється багато пільг для мешканців цього штату', 
представників нацменшин, бідних прошарків населення;

в) виділяється квота для обдарованої молоді.
Великою диференціацією відрізняється й оплата в залежності 

від рівня та профілю навчання, коли за престижні спеціальності (право, 
менеджмент) береться максимальна оплата, а при навчанні потрібним 
штату професіям його мешканцям надаються значні знижки.

Інша, протилежна система фінансування застосовується у 
Німеччині, де переважна кількість коштів отримується з бюджетів різних 
рівнів, спонсорів, але плата за навчання не стягується. Подібна ситуація, 
коли система освіти фінансувалася державою, склалася в Західній Є&ропі 
вже у 19 столітті. Але Німеччина прийшла до цієї схеми раніше й 
залишається вірною своєму вибору, хоча, наприклад, Англія, зробивши 
перші кроки у цьому напрямку, не тільки не довела справу до її' логічного 
завершення, але й протягом останніх років підвищує розмір грошової 
участі студентів у фінансуванні діяльності вузів. Франція також не змогла 
повністю вирішити це питання, залишивши платним навчання у 
приватних вузах.

Протягом 70-тих років у Німеччині було зроблено декілька 
кроків щодо розвитку освіти, оскільки дослідження показади відставання 
ФРН від США, а також ряду західноєвропейських країн. Основними 
віхами на цьому шляху стали:

а) розроблення інструментарію економіки освіти;
б) застосування політики “фінансового вирівнювання” земель;
в) перег ляд деяких економічних пріоритетів.
Результатом цього стало підвищення видатків на освіту: 1979
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рік - 15,8 % державного бюджету, 1980 рік - 16,2 %, 1981 рік - 15 %. Але 
цей рік за визначенням федерального міністра освіти та науки “був не 
самим вдалим” для німецької освіти.

Джерелами фінансування німецьког о вузу є:
а) федеральний бюджет (згідно ст. 91а та 916 Основного

Закону);
б) німецьке товариство розвитку науки;
в) фонди приватних пожертвувань;
г) власні доходи вузів.
Розподіл та звітність по видатках врегульовані просто та 

ефективно. Університетське самоврядування обмежено в розподілі 
коштів, які надаються відповідно з державного та земельного бюджету, 
а щодо витрат коштів, отриманих з недержавних джерел (вища школа), 
університети не звітують нікому.

У Франції паралельно існують державні вищі учбові заклади, 
навчання у яких є безкоштовним для всіх верств населення, а також для 
іноземців та приватні, де за рік навчання слід платити 8-12 тис. франків, 
а в деяких навіть 18-20 тис. франків.

Державі належать 88,6 % видатків на освіту і лише 11,4 % - за 
рахунок інших джерел. Державне фінансування умовно можна 
розподілити таким чином:

1)83% - державні централізовані видатки:
- заробітна плата персонала;
- соціальна допомога студентам;
- витрати на капітальний ремонт;
- витрати на інші роботи;
2) 17 % - державні субсидії:
- оплата поточних видатків (2/3);
- капіталовкладення у розвиток вузу (1/3).
Вузи також мають певні недержавні джерела доходу, які, 

об “єднані з державними субсидіями, становлять ресурси вищого 
учбового закладу, у розпорядженні якими адміністрація має певну 
свободу вибору. Розмір доходів з недержавних джерел становить 11-12 
% усіх коштів вузу.

Недержавні ресурси вузів утворюються з наступних джерел. 
Доходи від:

- організації вузом підвищення кваліфікації та інших форм 
безперервної підготовки - 18,7 %;

- проведення дослідницьких робіт за контрактами - 17,8 %;
- функціонування різноманітних служб при вузах 15 %;
- оплати студентами вступного внеску - 13,6 %;
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- оплати деяких видів навчання - 8,6 %;
- фінансового прибутку - 2,3 %;
- надходжень від місцевих органів влади - 2,1 %;
■ видавницької діяльності - 0,5 %;
- інших джерел - 21,4 %.
Протягом досить довгого періоду часу у Великобританії 

студенти-іноземці мали рівні права з громадянами цієї країни й, 
відповідно, сплачували певну суму, яка була лише початковим внеском 
до бюджету навчального заклад)', а інша частина видатків покривалася 
за рахунок державної адміністрації.

Держава виділяла коштивузам, враховуючи слідуючі критерії:
- кількість студентів, що навчаються у вузі;
- різниця видатків на навчання на різних рівнях та відповідних 

спеціальностях;
- потенціальні можливості вузів по проведенню наукових 

досліджень.
Основною тенденцією є підтримка перспективних вузів за 

рахунок зменшення виділення коштів слабшим вузам.
Протягом досить довгого періоду часу в Україні дискуту ється 

питання запровадження, а згодом і доцільності існування платної освіти. 
Проблема полягала у можливості дати дозвіл оплачувати здобуття освіти 
фізичними особами, оскільки юридичні особи почали в деяких випадках 
платиш за освіту задовго до розпаду СРСР, що виглядало як замовлення 
підприємствами собі спеціалістів, коли укладався тристоронній договір 
між вузом, підприємством й майбутнім спеціалістом.

В розвинених країнах платне навчання покликане вирішити 
декілька завдань:

- отримання коштів для функціонування вузу;
- ефективний розподіл коштів, що витрачаються поміж 

різними верствами населення.
В нашій же країні плата за навчання покликана вирішувати 

лише перше з цих завдань, що призвело до погіршення становища в сфері 
освіти.

За умов, що склалися, не виключена ситуація, коли вшда освіта 
справді стане прерогативою заможних верств населення, які складають 
до 10 відсотків загальної кількості населення України, в той час начебто 
прийнята нами система освіти західних країн дає можливість здобувати 
вищу освіту вихідцям з різних прошарків населення, орієнтуючись, 
головним чином, на їх знання і здібності.

В Україні ситуація з самого початку була ускладнена кількома 
дуже важливими факторами, що мали неабиякий вплив. По-перше,
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державні вузи одночасно приймали та навчали осіб, зарахованих за 
результатами двох конкурсів: а)безплатного; б) платного. Після чого 
стало зрозуміло, що для вищого навчального закладу значно вигідніїне 
навчати осіб за плату, оскільки ці кошти були додатковими в бюджеті 
вузу і їх можна використовувати для власних потреб, не маючи такого 
жорсткого контролю , як для бюджетних кош тів. П о-друге, 
затвердженими Міністерством освіти України Умовами прийому до 
ВУЗів останнім надавалось право самим вирішувати, яку кількість осіб 
в межах ліцензованого обсягу можна готувати за плату, зберігаючи 
лише для “звітності” певну кількість осіб д ія  безплатного навчання. 
Тобто в даному випадку вуз отримав можливість за рахунок створеної 
навчальної бази вирішувати власні фінансові питання, залишаючи 
державу ні з чим. В цьому випадку наше законодавство фактично 
провокує на таку діяльність вищі навчальні заклади, в той час як Закон 
“Про освіту” Російської Федерації в ст. 45 зазначив, що “Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. В 
противном случае средства, заработанные путем такой деятельности, 
изымаются в его бюджет”.

Розвинені країни створюють програми студентських позик, які 
можуть існувати у різноманітних формах:

1. Надання гарантій кредитним установам приватного сектору 
економіки;

2. Безпосереднє надання позик на навчання.
Позика може містити й елемент дотації. В такому випадку 

вартість позики покривається, як правило, безпосередньо у формі 
субсидії кредитній установі чи опосередковано у формі урядових 
кредитів за процентними ставками, нижчими від ринкових.

Цей варіант виглядає досить привабливо, проте на його 
здійснення потрібен час, якого ми не маємо, оскільки мусимо щось 
робити зараз, аби не занапастити систему освіти назавжди. Не 
виключена можливість, що поступово, з розвитком економічної системи 
України, ми прийдемо саме до цієї' форми оплати навчання, але зараз 
ми не маємо фінансових можливостей для здійснення цієї програми.

Можна утворити комбіновану систему з платних та 
безплатних вищих навчальних закладів.

Виходячи з існуючих умов та здорового глузду', можна прийти 
до висновку, що саме таку систему7 і має створювати держава .для 
забезпечення нормальної життєдіяльності економіки країни. Ця система 
базується на слідуючих засадах:

а) державні вищі навчальні заклади готують безплатно
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спеціалістів для державних установ, гарантією чого має бути контракт, 
який підписується людиною, після повідомлення про можливість 
зарахування до вузу;

б) державний вуз має право набирати для навчання за плату 
за договорами з фізичними та юридичними особами не більше 25 % від 
кількості осіб, прийнятих безплатно;

в) недержавні підприємства, установи, організації мають 
право протягом всього періоду' навчання викупити на конкурентних 
засадах у держави до 25 % контрактів осіб, що навчаються за договором 
з державою.

Необхідна згода на перехід контракту до недержавної установи 
студента - сторони договору;

г) недержавні вузи мають право як приймати осіб за плату, 
так і встановлювати умови, при дотриманні яких особа отримує 
можливість не сплачувати вартість навчання.
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Лісніченко С.М., м. Київ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКУ 
НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТІСТЬ ПРИ ОПОДАТКУВАННІ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Податок на добавлену вартість (надалі ПДВ) поряд з 
акцизним збором та податком на прибуток є одним з тих трьох китів, 
на якому тримається весь державний бюджет України. Зокрема в 1994 
р. доля ПДВ в доходній частині держбюджету становила 70.788.596.8 
млн. крб., в 1995 р. - 188.042.684.6 млн. крб. і в 1996 р. - 303.862.6 млрд 
крб. Приведені дані виявляють очевидну тенденцію до стрімкого 
зростання ролі цього виду непрямого податку у поповненні державної 
казни в Україні та бажання законодавця вирішити за рахунок нього 
інтпі проблеми, пов“язані з хронічним невиконанням держбюджету.

Проте останнім часом практика застосування ПДВ все частіше 
призводить до протилежного ефекту, коли податковий тягар переходить 
кількісну межу і перетворюється з чинника стимуляції виробництва в 
один із його стримуючих факторів. Все це не може не викликати все 
зростаючі нарікання з боку господарюючих суб“єктів, в т.ч. створених 
за участю іноземного капіталу.

Суть проблеми полягає не в самому податку, а в механізмі 
його застосування. Як такий податок на добавлену вартість було 
вперше введено в Україні в 1991 р. з прийняттям і введенням в дію Закону 
України від 12 грудня 1991 р. “Про податок на добавлену вартість”. 
Сам факт введення такого виду податку не явив собою якоїсь виняткової 
події так як він існує практично у всіх країнах з ринковою моделю 
економіки.

Головний зміст фіскальної схеми з застосуванням ПДВ полягає 
в тому, що об“єктом оподаткування є не господарська діяльність, в 
результаті якої створюється прибуток, а саме споживання матеріальних 
цінностей, послуг, які використовуються на кожній стадії виробництва 
кінцевих споживчих вартостей і послуг. Саме тому ПДВ цілком 
справедливо вважається однією з різновидностей податку на 
споживання.

ПДВ є, як зазначалось вище, непрямим податком  і 
включається в ціну товару, послуги. Згідно з визначенням Декрету КМ 
України від 26 грудня 1992р.№ 14 “Про податок на добавлену вартість” 
(ст. 1), ПДВ є частиною новоствореної вартості, який сплачується до 
державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання 
робіт, надання послуг. При цьому оподатковуються обороти з реалізації
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товарів, послуг, різниця між митною вартістю продукції та ціною 
продажу товару, послуги (ст. З Декрету № 14 “Про ПДВ”).

ПДВ є податком непрямої дії і включається в ціну товару, 
послуги, роботи на кожній стадії руху від виробника до кінцевого 
споживача і фактично в повному обсязі повинен сплачуватись останнім. 
За такої схеми спостерії'ається мультиплікацішіий ефект, коли в процесі 
руху товару, послуги за рахунок ПДВ його ціна зростає пропорційно 
кількості стадій обігу. Це в свою чергу призводить до значного 
підвищення ціни, що на фоні низької купівельної здатності населення 
призводить в Україні до сповільнення товарообігу та стагнації 
виробництва. ПДВ, який є податком споживача при низькому рівні 
споживання, перетворюється в податок на виробника, який змушений 
нести на собі весь йог о тягар та компенсувати витрати на нього за 
рахунок свого прибутку.

Для попередження такого ефекту порядок стягнення ПДВ 
повинен передбачати механізм компенсащї сплаченого до бюджету 
платежу на кожному етапі. Такий механізм передбачено також і 
Декретом КМ № 14 (ст. 7 п.п. 2,3,4) та Інструкцією Головноїподаткової 
інспекції України від 10 лютого 1994 р. “Про порядок обчислення і 
сплати податку на добавлену вартість”. Проте цей порядок суттєво 
відрізняється від того, який застосовується в країнах з класичною 
ринковою економікою. Першим недоліком існуючого в Україні порядку 
є те, що обкладення ПДВ господарсько-фінансових операцій носить 
загальний характер, а механізм компенсації' застосовується тільки в 
обмеженій кількості випадків.

Зокрема, п. 44 Інструкції Головної податкової інспекції № З 
встановлено, що правом на компенсацію ПДВ користую ться 
підприємства, які звільнені від цього податку, як то: іноземні 
дипломатичні представництва, транзитні послуги, вартість робіт по 
ліквідації наслідків Чорнобильської аварії і т.ін. (повний перелік 
приведено в п. 31 Інструкції). В цьому випадку відшкодовується тільки 
вартість ПДВ, яка була сплачена постачальникам  продукції, 
виконавцям робіт. Тобто тут слід говорити не про компенсацію як таку, 
а саме про відшкодування, тому що ІІДВ повинен спочатку бути 
сплачений до відповідного бюджету. Відшкодування здійснюється за 
рахунок бюджетів до 15 числа наступного місяця за умови подання 
декларації до 10 числа за рахунок загальних надходжень (п. 44 
Інструкції).

Оскільки ПДВ сплачується як до державного, так і до 
місцевого бюджету, то відносини з бюджетом для цієї категорії 
платників податку на предмет відшкодування ПДВ зводяться до дилеми
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у вигляді зарахування за рахунок щомісячних надходжень. Ні перший, 
а ні другий варіант не є дієвими.

Державний бюджет, як і місцевий, існують в умовах їх 
постійного невиконання та зменшення їх доходної частини, і стан 
загальних надходжень є кризовим. За даними Міністерства статистики 
України державшій бюджет України на 1996 р. на травень-червень 
поточного року виконано тільки на 20 відсотків. Платник податку 
таким чином отримує двох солідарних боржників у виг ляді місцевого 
та республіканського бюджетів, які обидва є неплатоспроможними на 
даний момент. В результаті цього відшкодування ПДВ є доволі 
проблематичною справою, так як для господарюючих об“єктів та 
іноземних інвесторів це зводиться до зарахування в рахунок майбутніх 
платежів та  вилучення активів. Суми податку, що сплачені 
постачальникам за поставлені товари, послуги, виконані роботи в разі 
їх перевищення сум, які у вигляді ПДВ отримані від покупців за 
реалізовані товари, взагалі не відшкодовуються (п. 52 Інструкції).

Таким чином, ПДВ є вже не податком на споживання, а 
засобом вилучення коштів у підприємств, незалежно від результатів їх 
підприємницької діяльності. Податкові пільги одних у вигляді 
звільнення від ПДВ перекладаються на інших додатковим тягарем.

Іншим не менш важливим аспектом законодавчо-правового 
регулювання ПДВ є питання його ставок. На момент прийняття Закону 
України від 20 грудня 1991 р. “Про податок на добавлену вартість” 
законодавець пішов по шляху встановлення єдиної ставки в розмірі 28 
% (ст. 6 п. 1 Закону). Проте для такого виду податку ця ставка виявилась 
занадто високою , що миттєво відзначилось на вітчизняному 
виробникові. Тому вже через рік Декретом КМ № 14 її було знижено до 
20 % (ст. 6 п. 1). За цією ставкою ПДВ включається в ціну товару чи 
послуги, яку один платник податку реалізує іншому суб 'єкту 
підприємницької діяльності чи кінцевому споживачу. ПДВ в розмірі 20 
% сплачується покупцем.

Однак виробник товару обчислює і сплачує податок до 
бюджету та його наступних контрагентів у виробничому циклі, які 
обслуговують виробництво кінцевого продукту та його реалізацію, 
додатково і без будь-якої компенсації вилучається майже 2 % від 
оподатковуваного обороту'. Виняток зроблено тільки для розрахунків 
у валютах країн СНД з погляду на виключну залежність вітчизняних 
виробників від поставок сировини з цих країн.

На відміну від України, в США та ФРН, які на сьогоднішній 
день є головними інвесторами в економіку України, застосовується 
більш ліберальний та дієвий механізм справляння ПДВ, який в
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англомовних країнах має назву VAD “value added tax”, а в Німіччині 
податок з обігу “Umsatzsteuer”, і до якої більш звиклі західні фірми. В 
Німеччині, де ПДВ становить 25 % відсотків федерального бюджету', 
застосування цього виду податку регулюється Законом від 26 листопада 
1979 р. “Про податок з обігу”. Останній розглядається законодавцем у 
якості непрямого податку (акцизу) на суспільне і особисте споживання, 
який застосовується на всіх стадіях руху товарів від виробника до 
кінцевого споживача. ПДВ в повному обсязі сплачує саме кінцевий 
споживач, а не виробник. Пом’якшення податкового тягара досягається 
застосуванням диференційних ставок. Так, повна ставка ПДВ у ФРН 
становить 14%. Для деяких видів товарів, послуг, наприклад, продуктів 
харчування (окрім підакцизних товарів як то кави, горілчаних виробів і 
т. ін.), суспільного транспорту, засобів інформації, виробів мистецтва, 
обчислення податку з обігу здійснюється за ставкою 7 %.

При цьому практикується наступна схема: підприємець “А” 
поставляє підприємцю “В” товар на суму 100 марок плюс 14 марок у 
вигляді податку з обігу (14 %), всього 114 марок. З цієї суми 14 марок 
ПДВ підприємець “А” вносить до фінансового відомства Німеччини. 
Підприємець “В” в цьому разі має право зменшити автоматично свою 
заборгованість перед бюджетом на 14 марок, тобто отримати назад 
суму податку, сплачену підприємцю “А”, не вступаючи у відносини з 
фінансовими органами з приводу відшкодування. При подальшій 
реалізації товару від підприємця “В” до підприємця “С” сума ПДВ 
становить вже 28 відсотків.

І нарешті, коли підприємець “С” продає цей товар у вигляді 
споживчої вартості, кінцевому споживачу в ціну товару включено 42 
марки податку з обігу. Вся сума ПДВ сплачена фактично цим 
споживачем, а підприємці “А”, “В”, “С” виконують лише функцію 
стягнення ПДВ та сплати його до федерального бюджету. З 70-х років 
із зростанням обсягів особистого та суспільного споживання 
спостерігається тенденція щодо зростання питомої ваги ПДВ у 
державних бюджетах західних країн. В країнах з низьким рівнем 
споживання зростання долі ПДВ, як вже наводилось вище, призводить 
до зниження самого споживання та стримування виробництва і як 
наслідок, самого споживання.

Окремо стоїть в Україні проблема оподаткування ПДВ 
імпорту та підприємств з іноземними інвестиціями. З момент у введення 
в дію Декрету КМ № 14 та Закону України від 1 лютого 1994 р. “Про 
державний бюджет України на 1994 р." (ст. 28) ця тема не раз ставала 
предметом розгляду як в парламенті, так і в уряді. Згідно з Декретом 
КМ “Про податок на добавлену вартість” (ст. З п. 2) об'єктом
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оподаткування ПДВ імпортних товарів є різниця між митною 
(закупівельною) вартістю  товару та ціною його продажу на 
внутрішньому ринку України. Реалізація цих товарів, послуг на іноземну 
валюту взагалі звільнялась від ПДВ.

Підприємства з іноземними інвестиціями спочатку не 
користувались будь-якими пільгами щодо сплати ПДВ. Закон України 
від 10 вересня 1991 р. “Про захист іноземних інвестицій” та Закон 
України від 18 вересня 1991 р. “Про інвестиційну діяльність” не 
передбачали взагалі податкових пільг для іноземних інвесторів в Україні. 
В 1992 р. з прийняттям Закону від 13 березня “Про іноземні інвестиції” 
було введено поняття підприємства з іноземною інвестицією та надана 
низка податкових пільг інвесторам, які внесли в Україні кваліфікаційну 
інвестицію в розмірі 100 тисяч долларів США (ст. 2 Закону).

Однією з таких пільг було звільнення підприємств з іноземною 
інвестицією від сплати ПДВ на продукцію власного виробництва (ст. 
32 п. 8 Закону). Крім того, такі підприємства звільнялись від сплати 
митних зборів та ввізного мита на імпортовану для власних виробничих 
потреб сировину (ст. 28 Закону). Додатково інвестори гарантувались 
від можливих змін в податковому законодавстві України та введення 
нових податків на протязі 10 років з моменту внесення інвестиції 
(зарахування на баланс підприємств та її реєстрації в Міністерстві 
фінансів України (ст. 9 Закону).

Однак, вже у грудні того ж року пільга щодо звільнення 
підприємств з іноземними інвестиціями від сплати ПДВ на продукцію 
власного виробництва була скасована Декретом КМ України № 14 
від 26 грудня 1992 р. “Про податок на добавлену вартість” (ст. 11 п. 1 
абз. 4). Для стимулювання надходжень в Україну іноземного капіталу, 
який вкрай необхідний для структурної перебудови її економіки, 
зазначена пільга була відновлена Декретом КМ Україїш від 20 травня 
1993 р. № 55 “Про режим іноземного інвестування” до 1 січня 1994 р. 
(ст. 51 п. 1).

Це положення в подальшому було підтверджено і постановою 
КМ України від 2 вересня 1994 р. № 702 “Про питання щодо 
оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями”. Згідно з цією 
постановою підприємства з іноземною інвестицією, які привели розмір 
своєї кваліфікаційної інвестиції у відповідність з декретом КМ № 55 “Про 
режим іноземного інвестування” ст. 1 п. 4 та перереєструвати її в 
управліннях зовнішніх економічних зв'язків обласних державних 
адміністрацій, звільнялись відсилати ПДВ на протязі 5 років з моменту 
первинної реєстрації інвестиції.

В подалі,тому законодавець під тиском все зростаючих
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проблем з покриттям дефіциту державного бюджету не встояв перед 
спокусою повернення до кола платників ПДВ іноземних інвесторів і з 
прийняттям Закону України від 19 березня 1996 р. “Про режим 
іноземного інвестування” для іноземних інвесторів та створюваних ними 
підприємств встановлено національний податковий правовий режим 
та скасовані всі раніше надані податкові пільги, в г.ч. щодо звільнення 
від сплати ПДВ ст. 27. Тепер на відміну від порядку, встановленого ст. 
27 декрету КМ України № 55, при ввезенні предмету іноземної інвест иції 
в Україну інвестор звільняється тільки від сплати ввізного мига (ст. 18 
Закону “Про режим іноземного інвестування").

Не менш драматичною виявилась доля ПДВ на імпортні 
товари і сировину. Як зазначалось раніше, підприємства з іноземними 
інвестиціями були звільнені від сплати ПДВ на імпортовану ними 
сировину для задоволення власних виробничих потреб (ст. 28 Закону 
“Про іноземні інвестиції”). Недивлячись на те, що ця пільга була 
відмінена декретом КМ “Про податок на добавлену вартість”, вона 
компенсувалась встановленим цим декретом порядком стягнення ПДВ 
з імпортних товарів, На практиці цей порядок означав все те ж 
звільнення імпорту від ПДВ, оскільки ПДВ стягувався не при перетині 
товаром митного кордону, а при його подальшій реалізації.

Прийняття Закону України від 1 лютого 1994 р. “Про 
державний бюджет України в 1994р.” та його введення в дію з 1 лютого 
1994 р. докорінним чином змінило правову ситуацію в питанні ПДВ на 
імпорт, в т.ч. оподаткуванні цим податком підприємств з іноземними 
інвестиціями. По-перше, була започаткована законодавча практика 
введення нормативних актів фіскального характеру заднім числом, що 
робить неможливим будь-яке фінансове прогнозування господарської 
діяльності платників податку та вилучення значних обігових коштів 
останніх.

По-друге, створено юридичний прецидент зміни податкового 
законодавства та введення нових податків через процедуру 
затвердження державних бюджетів на поточний рік. Ця не зовсім 
конкретна юридична практика, зважаючи на її катастрофічні наслідки 
для суб“єктів підприємницької діяльності, до кола яких належать також 
і іноземні інвестори, стала одним із чинників прийняття Виховною 
Радою України постанови від 13 грудня 1995 р. “Про основні положення 
податкової політики і податкову реформу в Україні”. Пунктом 8 
постанови встановлено, що введення нових податків і обов“язкових 
платежів, зміна податкових ставок і механізму справляння податків і 
обов“язкових платежів не можуть запроваджуватись відтепер Законом 
України про державний бюджет на відповідний рік.
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Проте саме це й трапилось з ПДВ на імпорт з прийняттям 
Закону України “Про державний бюджет України на 1994 р .” Ст. 28 
Закону було запроваджено справляння ПДВ митними органами при 
митному оформленні Імпортованих товарів. Об'єктом оподаткування 
в цьому випадку була встановлена митна вартість товару з урахуванням 
фактично сплачених сум ввізного мита та акцизного збору (по 
підакцизних товарах).

Недивлячись на наступне роз“яснення ВР України, яке було 
доведене постановою ВР від 31 травня 1995 p. № 184/95-ВР “Про 
застосування ст. 28 Закону України “Про державний бюджет України 
на 1994 p.”, що п.б ст. 28 згаданого закону лише уточнює механізм 
справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору на 
імпортні товари і вказана норма не пов“язана з введенням нових 
податків в Україні. Фактично було введено новий податок у вигляді 
ПДВ на імпорт.

Законом України від 2 лютого 1994 р. “Про внесення змін і 
доповнень до Закону Української PCP “Про систему оподаткування” 
(ст. 2) понятгя “податок” визначено як обов'язковий платіж, збір, які 
вносяться платниками до державного бюджету відповідного рівня у 
порядку і на умовах, визначених законодавчими актами України. 
Матеріальною підвалиною такого платежу є об'єкт оподаткування. 
Оскільки ст. 28 Закону “Про державний бюджет України на 1994р.” до 
об'єкту оподаткування ПДВ була віднесена митна вартість імпортних 
товарів, яка до цього не була об'єктом і взагалі не передбачалась у 
якості такого, Декретом KM № 14 “Про податок на добавлену 
вартівсть” ПДВ на митну вартість є, без сумнівів, новим різновидом 
податку і повністю підпадає під юридично правове визначення такого.

ПДВ на імпорт застосовується у світі і країнах ЄЕС як спосіб 
захисту вітчизняного виробника. Впровадження ПДВ на імпорт заднім 
числом призвело до подвійного ефекту, так званого китайського 
синдрому, коли податкові інспекції почали нараховувати ПДВ на 
імпортовану сировину , ввезену в Україну ще до прийняття Закону 
“Про державний бюджет України на 1994 р.”, та застосовувати штрафні 
санкції у вигляді пені за несвоєчасну сплату бюджетного платежу 0,3 % 
(Декрет KM України від 21 січня 1993 р. № 8 ’’Про стягнення не внесених 
в строк податків і неподаткових платежів”).

В деяких випадках це призвело до вилучення практично всіх 
активів та банкрутств підприємств. Так, у 1991 році на базі Іршавської 
бавовняної фабрики було створене українсько-німецьке СП “Зандере 
Іршава GmbH” з сумою іноземної інвестиції 4,6 млн. німецьких марок. 
Основу текстильного виробництва, 99 відсотків, що йшло на експорт,
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становила сировина, яку СП завозило з країн близького та далекого 
зарубіжжя. Впровадження ПДВ на виробничий імпорт стало підставою 
для Іршавської податкової інспекції стягнути в квітні 1994 р. з 
підприємства ПДВ за період з 1 січня 1994 р. в розмірі 1.244.615.4 тисячі 
крб.. Для СП це означало практично припинення виробництва та 
банкрутство. Тільки завдяки рішенню арбітражного суду цьому вдалося 
запобігти, як і припиненню діяльності в Україні іноземного інвестора 
німецької фірми “Gebr. Sanders & Co.”, для якої виробництво продукції 
в Україні перестало бути рентабельним.

Діючим на той час законодавством У країни іноземні 
інвестори були звільнені від нових податків на протязі 10 років (ст. 
9 декрету КМ України № 55 “Про режим іноземного інвестування”). 
Як наслідок цього, до арбітражних судів України почали надходити 
позови підприємств з іноземними інвестиціями проти податкових 
інспекцій та митних органів, почали стягати ПДВ з імпортованої 
сировини, в т.ч. заднім числом. Арбітражна війна (за 1994-1995 pp. 
в системі арбітражних судів України було розг лянуто понад 150 
позовів такого характеру, 90 з яких були задоволені) закінчилась на 
користь іноземних інвесторів. Невдовзі був виданий указ Президента 
України від 17 березня 1994 р. № 96 “Про податкові заходи щодо 
стабілізації фінансового стану підприємств”, яким весь виробничий 
імпорт був звільнений від ПДВ, в результаті чого підприємтсва з 
іноземними інвестиціями звільнялись від цього податку на загальних 
підставах.

Проте тихе життя підприємств з іноземними інвестиціями 
тривало недовго і вже в травні наступного року Верховна Рада та уряд 
здійснили нову спробу ввести ПДВ на імпортовану сировину. 31 травня 
1995 р. були прийняті постанова ВР України № 184/95-ВР “Про порядок 
застосування ст. 28 Закону України про державний бюджет на 1994 
p.”, яким було роз'яснено, що справляння ПДВ з митної вартості не є 
новим видом податку і тому підприємства з іноземними інвестиціями 
повинні платити ПДВ на імпорт на загальних підставах.

Одночасно був виданий указ Президента України від 31 
травня 1995 р. № 405 “Про пільги щодо оподаткування”, яким були 
скасовані всі пільги щодо звільнення від податків, в т.ч. ПДВ. Це миттєво 
призвело до аналогічного з 1994 р. ефекту припинення виробництва на 
імпортній сировині. Якщо зважити на ту обставину, що постанова ВР 
№ 184/95 -ВР була нормативним актом зворотньої дії і набула чинності 
з 1 січня 1995 p., цей додатковий і непередбачений на початку року 
податок став непосильним тягарем для багатьох підприємств.

Зокрема СП МКМ Телеком сума інвестиції 18 млн. марок, яке
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засноване ще в 1990 році ВО ім. Корольова та фірмою “Siemens А С ’, 
займається виготовленням та налагодженням в Україні системи 
сотового зв’язку, було змушено припинити виробництво, оскільки 
запроваджувані ними сучасні комунікаційні технології базуються на 
імпортній комплектуючій базі.

Таким чином, ПДВ на виробничий імпорт, як свідчить 
практика, не тільки не захищає вітчизняного виробника, а й призводить 
до припинення виробництв та перешкоджає залученню іноземного 
капіталу в економіку республіки.

Така ситуація робить для іноземних інвесторів розміщення 
своїх виробництв в Україні вкрай ризикованою та нерентабельною 
справою, не дивлячись на порівняно дешеву вартість робочої сили.

Стягнення 20 % ПДВ з імпортної сировини призводить до 
підвищення ціни продукції власного виробництва до 40 % в разі її 
реалізації на внутрішньому ринку України, а також експорту. В умовах 
гіпертрофованоїкризи неплатежів в Україні, ситуація з ПДВ «призводить 
до зменшення прибутковості підприємств, за рахунок чого бюджет 
втрачає доходи у зв“язку із зменшенням бази податку на прибуток ЗО 
%. До того ж ще 15 % інвестор сплачує при репатриації отриманого в 
Україні прибутку.

Треба віддати належне, що вже ЗО червня 1995 р. був виданий 
Указ Президента України № 499/95 “Про справляння податку на 
добавлену вартість з імпортних товарів”, яким був відновлений статус 
кво і імпортована продукція для власних потреб звільнялась від сплати 
ПДВ.

Однак звільнення імпорту від ПДВ, як виявляє досвід, все ж 
того СП МКМ Телеком є далеко не ідеальним вирішенням проблеми 
інвесторів, які займаються в Україні виробничою діяльністю.

В січні 1996 р. Міністерством зв“язку України було оголошено 
конкурс на поставку і монтаж більш ніж 200 тисяч абонентських ліній 
телефонного зв “язку комунікаційних систем типу Е'ЇУБР. Однією з умов 
тендеру було те, що обладнання повинно вироблятись в Україні. СП 
як резидент України повністю відповідало цій вимозі і тендерного 
комітету.

Проте, як виявилось потім, воно опинилось в більш 
невигідному становищі у порівнянні із своїми конкурентами- 
нерезидентами за рахунок ПДВ. Відповідно до декрету КМ України 
“Про податок на добавлену вартість” та Інструкції Головної податкової 
інстпекції України, воно повинно включити в ціну виконаних робіт та 
монтажу обладнання 20 % ІІДВ. За такої ситуації об гинанню 
Укртелеком , яке є замовником за цим конкурсом, набагато вигідніше і
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дешевше залучати до виконання цих робіт виконавців, тому що як 
імпортер Укртелеком звільняється від сплати ПДВ.

В приведеному конкретному випадку ПДВ на імпорт 
стимулює ввезення готових товарів, робіт, послуг, а не вкладення 
капіталів у місцеве виробництво, розраховане на виробництво продукції 
для споживання на внутрішньому ринку.

Зважаючи на невизначеність законодавчої ситуації та 
нормативно-правової бази щодо оподаткування ПДВ імпортованих 
підприємствами з іноземними інвестиціями товарш та послуг, Президент 
Українивидав розпорядження від 3 січня 1996 р. № 1/96-ргі “Про заходи 
щодо впорядкування оподаткування товарів (робіт, послуг), які 
імпортуються в Україну підприємцям з іноземними інвестиціями”.

Розпорядженням КМ У країни давалось доручення 
узагальнити існуючу практику стягнення ПДВ з товарів, які 
імпортуються в Україну підприємствами з іноземними інвестиціями, 
та подати до 10 лютого пропозиції щодо приведення порядку 
оподаткування таких імпортних операцій ПДВ у відповіднвсть до 
постанови ВР України № 184/95.

Додатково до цього Верховна Рада україни прийняла 
постанову від 16 січня 1996 р. “Про внесення змін та доповнень до 
постанови Верховної Ради України від 31 травня 1995 р. “Про 
застосування ст. 28 Закону України “Про державний бюджет України 
на 1994 р.” Постановою встановлено, що до прийняття та введення в 
дію відповідних законодавчих актів в Україні застосовується механізм 
стягнення ПДВ та акцизного збору, передбачений ст. 28 Закону “Про 
державний бюджет України на 1994 р.”

Названі нормативні акти вказують на те, що правова ситуація 
з ПДВ знову розвивається в напрямку розширення бази оподаткування. 
При цьому від ПДВ звільняються тільки ті галу зі, які знаходяться у вкрай 
важкому фінансовому стані та грають стратегічну роль у народно
господарському комплексі України.

Так, від ПДВ звільнене виробництво вітчизняних тракторів 
та обороти з реалізації товарів при їх ввезенні на митну територію 
України за рахунок коштів іноземних кредиторів, наданих КМ України 
чи отриманих суб“єктами підприємницької діяльності під гарантії уряду 
України за умови їх використання в Україні для фінансування 
державного контракту і у встановленому законодавством порядку 
(Закон України дід 10 липня 1996 р. № 301/96-ВР “Про внесення 
доповнень в ст.‘ 5 декрету КМ України “Про податок на добавлену 
вартість”).

Розширення бази оподаткування імпорту податком на
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добавлену вартість було достягнено спочатку скасуванням пільг на 
підакцизні товари. Це було зроблено ще в листопаді минулого року з 
прийняттям Закону України від 16 листопада 1995 р. № 432 “Про деякі 
питання оподаткування підакцизних товарів”. Законом були скасовані 
всі пільги по звільненню від сплати ПДВ та акцизного збору на 
імпортовані в Україну підакцизні товари. Такі пільги були скасовані і 
для підприємств з іноземними інвестиціями (ст.2,).

Поряд з цими нормативними заходами була скорочена сфера 
дії указу Президента України № 499/95 “Про справляння податку на 
добавлену вартість з імпортних товарів”. 31 травня 1996 р. Президент 
України видав указ № 392/96 “Про впорядкування справляння податку 
на добавлену вартість з імпортних товарів”, яким він делегував уряду 
України право на законодавче вирішення питання щодо справляння 
ПДВ на імпортовані в республіку товари та самостійно визначити 
перелік, до яких не застосовуються пільги, встановлені указом № 499/ 
95. Відповідно до цього указу КМ України прийняв постанову від 31 
травня 1996 р. “Про затвердження переліку товарів, щодо яких не 
застосовуються пільги, встановлені сгатею 1 указу Президента України 
від ЗО червня 1995 р. № 499” та постанову від 14 серпня 1996 № 967 
“Про доповнення переліку товарів щодо яких не застосовуються пільги, 
передбачені ст. указу Президента України від ЗО червня 1995 р. № 499”.

Такі дії виконавчої влади та відсутність чіткої і стабільної 
позиції законодавця в питанні оподаткування ПДВ виробничого 
імпорту призводять до введення нових обов“язкових платежів в обхід 
законодавчо встановленої процедури (ст. 1 Закону України “Про 
систему оподаткування”). Неузгодженість дій виконавчої та  
законодавчої гілок влади в питанні нормативного регулювання 
механізму та порядку застосування ПДВ при оподаткуванні суб“єктів 
підприємницької діяльності і підприємств з іноземними інвестиціями 
вже має наслідком спад ділової активності в Україні іноземних 
інвесторів.

При цьому чітко проглядає детермінованість дій законодавця 
економічними проблемами в Україні як то дефіцит бюджету, криза 
неплатежів, дефіцит обігових коштів. Це пояснює спонтанність та 
непередбачуваність податкового законодавства України в питанні ПДВ 
та економічно необгрунтованому бажанні вирішити за рахунок нього 
всі проблеми.

Одним із шляхів розв“язання проблеми застосування ПДВ є 
встановлення дифереіщійних ставок цього податку замість повного 
звільнення від ньог о одних суб“єктів за рахунок інших. Такий підхід 
також дозволить знизити загальну ставку до 14 % без зменшення
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надходжень від ГІД В. Таким шляхом вже пішла Російська Федерація. 
Крім того, така пропозиція вже вносилась Прем“ср-мшістром України 
на розгляд Парламенту.

Податкова політика в Україні під тиском економічних 
факторів демонструє свою неспроможність і тому вирішення питання 
застосування ПДВ неможливе без її кардинального реформування. В 
цьому плані вселяє надію щодо змін у системі оподаткування указ 
Президента України від 31 липня 1996 р. Хе 621/96 “Про заходи щодо 
реформування податкової політики”, який передбачає, зокрема 
створення стабільної податкової бази, зменшення, починаючи з 1997 
року, розміру загальних податкових вилучень до 45 відсотків та чіткого 
визначення об'єктів оподаткування.
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Устинова І.П., науковий 
співробітник науково- 
дослідного фінансового 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮЮЧИХ 
ФУНКЦІЙ КАЗНАЧЕЙСТВА

Фінансовий контроль в Україні - це складова частина 
здійснюваного державного контролю, виділений в окрему галузь. Таким 
чином, фінансовий контроль - це нагляд за належною реалізацією 
фінансової політики держави.

Політика в державі здійснюється системою її органів. Взагалі 
фінансовим контролем з такої точки зору вважається організація 
державою органів реалізації фінансової політики, управління фінансами, 
складовою яких є здійснення бюджетного процесу.

На кожному з етапів бюджетного процесу (складання, 
прийняття, виконання Державного бюджету) в системі фінансових 
органів діє той, який наділений повноваженнями на певному етапі 
бюджетного процесу. До системи цих органів належить перш за все 
Верховна Рада і Президент, М іністерство фінансів України, 
Контрольно-ревізійна служба, Податкова адміністрація, Державне 
казначейство, незалежні аудиторськів фірми, контрольно-ревізійні 
управління чи відділи галузевих мінівстерств, фінансові органи 
місцевого самоврядування, Національний банк Україїш.

На кожній стадії існуючого в Україні бюджетного процесу 
кожний з діючих фінансових органів має певні повноваження та 
відповідає за виконання всіх дій на кожному з етапів по управлінню 
державними фінансами, здійсненню контролю за цим.

В процесі реформування системи фінансових органів назріла 
необхідність ліквідації старих та сворення нових органів, що 
відповідаю ть за здійснення бюджетного процесу. Такому 
реформуванню підпали ті структури, які займалися виконанням 
Державного бюджету. Виконання бюджету є основною стадією 
бюджетного процесу. Виконати бюджет - це означає забезпечиш повне 
і своєчасне надходження всіх передбачених у бюджеті доходів і 
направлення коштів на фінансування видатків, включених у бюджет.

Виконання бюджету нерозривно п ов“язане з касовим
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виконанням бюджету, що забезпечує центральну стадію бюджетного 
процесу.

В практиці існує дві форми касового виконання бюджету - це 
банківська га казначейська. Банківська система касового виконання 
Державного бюджету забезпечується центральним банком. При такій 
системі всі платежі, які надходять до Державного бюджету, 
зосереджуються на єдиному рахунку у центральному банку, а всі 
видатки Державного бюджету здійснюються через цей банк. Саме гака 
система існувала в Україні до недавнього часу.

Казначейська система касового виконання бюджету 
забезпечується Державним казначейством. При казначейській системі 
всі платежі, що надходять до Державного бюджету, зосереджуються у 
спеціальній системі кас, концентруються на єдиному рахунку 
Державного казначейства, що обслуговується Національним банком 
України. Саме така система готується до запровадження в Україні1.

Існуючий стан економічної кризи, спад виробництва призвели 
до кризи платежів на рахунках підприємств, госпрозрахункових 
організацій. Внаслідок цього з“явилися такі явища, як приховування 
прибутків, які оподатковуються. Державний бюджет, в свою чергу, 
зазнав великих втрат,, не отримавши належних відрахувань. Причина 
цьому - недосконалість системи забезпечення виконання бюджету. За 
наслідками проведення ревізій та перевірок видно, що у 1995 році, 
наприклад, незаконно до місцевих бюджетів була зарахована значна 
сума. Банки, які повинні були вчасно перераховувати ці кошти до 
Державного бюджету, опрацювали не оперативно, безпідставно 
затримуючи кошти. Облік виконання Державного бюджету 
здійснювався банківською системою - за цих умов теж не сповна 
задовільнялися потреби Міністерства фінансів при оперативному 
прогнозуванні доходів Державного бюджету.

Ще одна проблема, коли при виконанні доходної частини 
бюджету такі важливі функції', ж  розмежування загальнодержавних 
податків, платежів та зборів між Державним та місцевими бюджетами, 
здійснюють установи комерційних банків. Тут з “являється тиск місцевої 
влади, внаслідок чого порушуються норми Закону України “Про 
Державний бюджет”.

Ще скрутніше становище склалося з видатковою частиною 
Державного бюджету. Саме наявність великої кількості поточних 
бюджетних рахунків не дала можливості попереднього фінансового 
контролю за їх витрачанням бюджетними установами. За даними 
статистики у 1995 році до 5 % видаткових коштів Державного бюджету 
залишилися без руху на рахунках державних установ, і не були
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використані за призначенням2.
З існуючої ситуації постає питання про те, хто ж на протязі 

року повинен був контролювати такі видатки ? За Постановою 
Верховної Ради України від 28 квітня 1995 року “Про введення в дію 
Закону України “Про внесення змін та доповнень до Закону України 
PCP “Про бюджетну систему Української PCP” до 'січня 1996 року 
необхідно було створити Державний бюджетний банк України3. Новою 
редакцією Закону України “Про бюджетну систему Української PCP” 
ст. 32 було визначено, що з 1 січня 1996 року касове виконання бюджетів 
будуть здійснювати установи Державного бюджетного банку України4. 
Це означає, що цей банк повинен був займатися і контролем видатків 
Державного бюджету. На жаль, такий банк не було створено, а 
контрольні функції за видатками із Державного бюджету, управління 
його коштами, на установи банківської сфери покладені не були.

В умовах гострого дефіциту бюджету відбулося те, що 
більшість його коштів була розкидана на чисельних рахунках 
міністерств, відомств, комерційних банків. Як показують цифри, 
щоденно з їх поточних рахунків не використовується майже половина 
місячної норми надходжень5.

Такий стан організації фінансових органів не дозволяв 
забезпечувати належним чином першочергові питання по видатках 
Державного бюджету в межах його доходів. Вузьким і слабким місцем 
стала відсутність механізму забезпечення системного фінансового 
контролю за коштами Державного бюджету, що проходять через 
банків стку систему.

Ці питання вим агали вирішення централізовано на 
державному рівні, тобто створення єдиної системи державних орагнів 
виконавчої влади, які б займалися забезпеченням виконання 
Державного бюджету, контролювали всі процеси, що виникають на 
цій стадії бюджетного процесу.

Таким органом стало Державне казначейство, після створення 
якого запроваджується нова система виконання бюджету. Органи 
Державного казначейства були створені указом Президента України 
від 27 квітня 1995 р. № 335/95 “Про Державне казначейство України”6, 
а Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО липня 1995 року № 
590 “Питання Державного казначейства” було затверджене Положення 
про Державне казначейство України”7.

Перед новою структурою стоять великі завдання. 
Казначейство повинно в повному обсязі його діяльності забезпечити:

1) аккумуляцію коштів Державного бюджету на єдиному 
рахунку, що дасть можливість урядові терміново здійснювати 
позачергові заходи;
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2) повне і точне виконання Закону України “Про Державний
бюджет”;

3) встановлену урядом черговість використання видатків 
Державного бюджету.

Через цей орган буде проводитися економне, обов“язкове 
цільове витрачання коштів Державного бюджету. А це, в свою черту, 
дасть можливість:

1) оперативого розпорядження грошовими ресурсами
держави;

2) ефективно їх перерозподіляти;
3) створювати необхідні прибутки і накопичення фондів для 

реалізації державних програм і зобов“язань;
4) ефективно контролювати видаткову частину Державного

бюджету.
З появою в системі органів виконавчої влади Державного 

казначейства з“явився ще один суб“єкт фінансового контролю, основна 
мета діяльності якого тісно пов“язані з контролюючими функціями.

Не можна не погодитися з В.П. Тентюком, що “із створенням 
Дєржказначейства має напрацюватись нормальна система виконання 
державного бюджету”8.

У перспективі новостворений орган має реалізувати принцип 
єдиного рахунку Державного бюджету в поєднанні з централізованою 
системою, яка дасть змогу мати вичерпну інформацію про щоденний 
стан державних фінансів, забезпечити можливість маневрувати 
грошовими ресурсами. За цих умов за банківською системою 
залишається здійснення функцій акумуляції коштів державного 
бюджету України, їх зберігання та перерахування за дорученням органів 
Державного казначейства, а також прийом, зберігання та видача 
розподілу асигнувань за напрямками видатків коштів, затвердженими 
Державним бюджетом України.

Як свідчить світовий досвід, такий розподіл функцій по 
касовому виконанню Державного бюджету між фінансовою та 
банківською системами є найбільш ефективним, оскільки дозволює 
зосередити всі важелі управління Державним бюджетом в руках 
головного фінансового агента держави - Міністерства фінансів України 
в особі Державного казначейства.

Згідно п. 4 Положення9 “Державне казначейство України 
організує виконання Державного бюджету і здійснює контроль за ним”, 
а також здійснює контроль за надходженням та використанням коштів 
державних позабюджетних фондів.

; До компетенціїказначейства також входить:
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1. Здійснення фінансування видатків державного бюджету;
2. Ведення обліку касовог о виконання державного бюджету;
3. Управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом 

згідно діючого законодавства, інше.
Таким чином, казначейство в системі органів виконавчої влади, 

що здійснюють фінансовий контроль, посідає досить значне місце, який 
проводить оперативний, поточний, документальний та інші види 
фінансового контролю. Казначейству України законодавець дав 
повноваження по реалізації контрольних функцій, що виходять із його 
правового статусу. Перш за все, в державі - це єдиний орган виконавчої 
влади, що займається організацією виконання бюджету, тобто немає 
необхідності створювати паралельну йому контролюючу структуру за 
виконанням усіх видів бюджетів. У цій частині Державне казначейство 
виступає немовби “монополістом” у цій сфері фінансового контролю і 
створення окремого контролюючого органу призведе до дублювання 
повноважень.

По-друге, Державне казначейство - це система органів (схема 
1) з її територіальними структурами. Казначейство складається з 
Головного управління Державного казначейства, управлінь 
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі з відділеннями в районах, містах та районах 
в містах. Така розгалужена система органів дозволяє простежити весь 
шлях коштів з Державного бюджету до користувача та знову 
надходження до бюджету. Розгалуженість органів надає казначейству 
більшу мобільність та ефективність у виконанні покладених на них 
функцій.

По-третє, Казначейство входить у склад Міністерства фінансів 
України. Таке підпорядкування зумовлює і контрольні функції знову 
створеної системи органів.

Четверте, і основне. Законодавством органам державного 
казначейства дані широкі повноваження по реалізації своїх як 
організаційних, так і контролюючих функцій. До таких повноважень 
відносяться:

1) проводити в міністерствах, інших центральних та місцевих 
органах  виконавчої влади, на підприємствах, в установах, 
організаціях, установах банків незалежно від форм власності перевірки 
ф інансово-бухгалтерських документів про зарахування, 
перерахування та використання бюджетних коштів, а також 
отримувати необхідні пояснення, довідки та дані з питань, що 
виникають в процесі перевірок;

2) отримувати від установ банків інформацію про стан
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поточних бюджетних рахунків п ід п р и є м с т в , установ та організацій 
незалежно від форм власності, що використовують кошти Державного 
бюджету та Державних позабюджетних фондів;

3) вимагати від посадових осіб міністерст в, інших центральних 
органів державної виконавчої влади, підприсм ч в, установ та організацій 
усунення виявлених порушень встановленого порядку виконання 
Державного бюджету;

4) припиняти фінансування з Державного бюджету 
підприємств, установ та організацій при виявленні фактів порушень 
встановленого порядку виконання Державного бюджету з 
повідомленням про це керівників відповідних міністерств та відомств.

У правління Державного казначейства, управлінням 
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, обласних, 
містах Києві та Севастополі в безспірному порядку може вилучати у 
міністерств, інших центральних та місцевих органів державної 
виконавчої влади, установ та організаці ї раніше надані в порядку 
фінансування кошти Державного бюджету. Державних позабюджетних 
фондів при встановленні нецільового та неефективного їх використання.

Це вичерпний перелік повноважень, наданих Державному 
казначейству законодавчою владою при здійсненні контрольної 
функції. Повноваження досить значні, але дещо “м'які”.

На наш погляд, російський законодавець при визначенні 
правового статусу казначейства постановою Уряду “Про федеральне 
казначейство Російської Федерації” від 27 серпня № 864, пішов дещо 
далі, ніж це зроблено в Україні10.

Так, органи Російського казначейства мають право:
1) припинити операції за рахунками підприємств, установ та 

організацій (включаючи банки та інші фінансово-кредитні установи), 
що використовують кошти республіканського бюджету Російської 
федерації, державних позабюджетних фондів та позабюджетні кошти, 
в разі непредставления (або відмови пред“явити) органам казначейства 
та їх посадовими особами бухгалтерських та фінансових документів, 
зв“яза.шх з використанням коштів;

2) надавати обов“язкові для виконання приписів про 
сиягнення з підприємств, установ та організацій у безспірному порядку 
коштів, віділених з бюджету, коштів цього бюджету, що направлені у 
державні позабюджетні фонди, або позабюджетних коштів, що 
використовуються не за цільовим призначенням, з накладенням на 
підприємство, установу чи організацію, що допустили такі порушення, 
штрафу в розмірі діючої залікової ставки Центрального банку 
Російської Федерації;

3) накладати на банки або інші фінансово-кредитні установи
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щтраф в разі несвоєчасного зарахування ними коштів, що поступили у 
дохід республіканського бюджету, до державних позабюджетних 
фондів, або коштів, перерахованих з республіканського бюджету та 
вказаних фондів на рахунки отримувачів у відповідні банки або 
фінансово-кредитні установи, у розмірі діючої у банки (фінансово- 
кредитній установі), що допустило порушення, процентної ставки при 
короткостроковому кредитуванні, збільшеної на 10 пунктів:

4) вносити до Центрального банку представлення про 
позбавлення відповідних банків та інших фінансово-кредитних установ 
ліцензій на здійснення банківських операцій.

Виконання накладених стягнень та стягнення сум санкцій 
здійснюється органами Державної податкової служби у 3-денний строк 
за представленням органів казначейства.

Органи казначейства здійснюють свою контрольну діяльність 
за необхідністю з іншими органами фінансвого контролю, виконавчої 
влади, правоохоронними органами. Поки що законодавцем не 
визначений певний порядок цієї взаємодії, а лише прийнята відсилочна 
норма - “згідно чинного законодавства”, яка не дає чіткого механізму 
цієї взаємодії.

Автор вважає, що українському законодавцеві потрібно 
переглянути існуючі норми, які регулюють діяльність казначейства та 
прийняти такі, щоб повноваження посадових осіб щодо порушників 
були більш жорстокішими, що придасть діяльності Українського 
казначейства більшу ефективність.
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Зайцев С.,
Київ, Академія МВС

ПРАВОВІ ОСНОВИ УЗГОДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО 
ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Ст. 24 Закону України “Про міліцію” пq>eдбaчaє загальні 
принципові положення щодо фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення міліції. Воно здійснюється за рахунок коштів 
республіканського та місцевого бюджетів, а також за рахунок коштів, 
що надходять відповідно до договорів від міністерств, відомств, 
підприємств, установ, організацій та громадян. Цією ж статтею 
визначається порядок встановлення чисельності підродзілів, а також 
режим забезпечення їх технічними та іншими засобами. У залежності 
від стату су конкретного органу' основну роль у цьому процесі відіграє 
Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ і місцеві 
адміністрації. Але розмір та обгрунтованість фінансування і 
матеріально-технічного забезпечення у значній мірі окреслюється 
різними показниками, які характеризують діяльність конкретного 
органу і на основі яких здійснюється перспективне та оперативне 
планування самої діяльності по забезпеченню порядку на території 
відповідної адміністративної одиниці.

Таким чином стає очевидною необхідність узгодження цих 
двох процесів, що шм більше обумовлюється змінами, що відбуваються 
в Україні у зв“язку з переходом до ринкової економіки та будуванню 
держави.

У зв“язку з цим здається своєчасним інтерес до підходу 
поліцейських органів розвинутих країн світу до вирішення даної 
проблеми в об“єктивно наявних і відносно стабільних умовах. їх 
позитивний досвід має значення під час формування стратегії 
подальшого розвитку як правоохоронних органів у цілому, так, 
зокрема, і органів внутрішніх справ.

Джон Е.М. Вільсон, директор фінансової служби поліції 
канадського міста Нигіін, і Кристофер Фокс, студент факультету 
журналістики Карлетонського університету, надають у виданні 
Королівської Канадської Кінної Поліції короткий огляд по даній темі 
з викладенням основних проблем, що об“єктивно виникали перед 
поліцейськими органами у масштабі міста та аналіз можливих шляхів 
їх подолання.
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Як і більшість міських поліцейських підрозділів Канади, 
поліція м. Нипіна опинилася перед проблемою несення служби в умовах 
швидко зростаючого населення, склад якого безперервно змінюється. 
З метою максимізувати віддачу фінансових ресурсів при здійсненні 
службової діяльності у місті, керівництво наприкінці 1991 року прийняло 
рішення про необхідність розробки стратегічного плану розвитку 
підрозділу.

У січні 1992 року спеціальна комісія у складі керівника 
поліцейського підрозділу і його заступника, а також членів штабу, 
виконавчого офіцера та співробітника по плануванню і дослідженням 
розпочала роботу щодо складення плану необхідних реформ у 
відповідності з реаліями існуючих обставин.

Через декілька місяців роботи штаб підрозділу схвалив 
“Основу майбутнього”, тобто 5-річний план, який встановлював 
напрями діяльності нипінської поліції до 1997 року. Створений під 
гаслом: “Відбивати і розвиватися разом”, цей план підкреслює обов'язок 
поліції Нипіна не просто пристосовуватися до існуючих умов, але крім 
цього активно приєднуватись до культурної більшості населення міста 
і поступово ставати її невідривною частиною.

У квітні 1993 року вперше зроблені підсумки за планом 
“Основа майбутнього”. Головною метою цього було визначити, чи 
дійсно програми, які були створені спеціальною комісією, відповідають 
завданням стратегічного плану та наскільки вони вірогідні.

Незабаром з“ясувалося, що узгодження плану з бюджетним 
процесом буде необхідною умовою для досягнення бажаних цілей. 
Також з“ясувалося, що початковий кошторис видатків за програмами 
повинен стати частішою процесу планування діяльності, причому не 
тільки для того, щоб визначити практичність і узгодженість ініціатив, 
а також з метою встановлення їх пріоритетності.

Поліція Нипіна, як і більшість підрозділів інших служб, 
традиційно використовує так звану “систему підвищеного бюджету” 
при підготовці щорічних оперативних бюджетів. Така система 
передбачає підготовку бюджету на наступний рік, керуючись 
показниками щодо витрат на вже існуючі і враховані в бюджеті на 
поточний рік програми. Однак, хоча така система і припускає деякі 
відхилення, пов'язані з інфляцією, зміною функцій, створенням нових 
служб та ін., вона не приймає до уваги пріоритетні цілі і задачі 
підрозділу, які до того ж постійно змінюються.

Як відзначає Вільям Ентоні: “Перший недолік системи 
планування підвищеного бюджету полягає у тому, що ми приймаємо 
цифри минулого року як щось дане. В результаті, ми не перевіряємо,
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чи потрібні будуть у поточному році такі самі витрати, як у минулому, 
а також доцільність скерування коштів на альтернативні цілі”'.

Крім того, така система нерідко заваж ає одержувати 
достатні ресурси гам, де вони найбільш необхідні. Ця обстановка може 
також призвести до суперечок між тими, у чиєму розпорядженні 
знаходяться грошові кошти, й тими, кому вони потрібні. Знову, як 
зазначає Ентоні, “ми могли б запросити більше грошей, чим нам 
реально необхідно, оскільки знаємо, іцо запрошувана сума напевно 
буде врізана. Фактично, так і виходить: сума скорочується, оскільки 
джерело фінансування підозрює, що ми запитали більше. Виходить 
своєрідне “порочне коло”, яке важко розірвати. Процес складання 
бюджету перетворюється в гру, де кожна із сторін намагається 
перехитрити другу”2.

Набутий досвід дозволяє уявити, що відповідні служби нерідко 
приймають необгрунтовані рішення щодо руху коштів, здійснюють 
організаційні зміни, корегують на протязі року пріоритетні напрями 
діяльності, Оскільки такі зміни були спрямовані до виконання 
невідкладних службових завдань, вони висвітлили необхідність 
здійснення перевірки можливості застосування альтернативних рішень, 
або широкомасштабного впливу на оперативний і основний бюджети, 
а також план по кадрам. Сучасний жорсткий економічний клімат 
дозволив переконатися у тому, що принцип “жити сьогоднішнім днем” 
більше не є актуальним. Головна мета створення “Фонду майбутнього” 
полягає у тому, щоб забезпечити використання ресурсів у найбільш 
оптимальний спосіб і максимально підвищити рівень несення служби у 
місті.

Під час розробки плану перед службою фінансового 
управління виникло три принципових питання:

- Чи є заплановані проекти розміщення фінансових ресурсів 
адекватними;

- Чи є заплановані проекти витрат по кожній з ініціатив плану 
робота достатньо вірогідними;

- Чи є визначені ініціативи стратегічного плану, а також чи 
внесені вони до щорічних оперативного і основного бюджетів і до плану 
по кадрам.

Одним з істотних положень стратегічного плану було 
управління фінансовими ресурсами. Дійсно, у плані діяльності у розділі 
управління фінансовими ресурсами, було передбачено щорічне 
підведення підсумків щодо процесу розробки бюджету, з метою 
переконатися у тому, що він був спрямований на широкомасштабні 
заплановані ціпі і об“єктивно їх відобразив.
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Але під час підготовки первісного первісного примірника 
бюджету керівник фінансової служби нипінської поліції зустрів деякі 
складнощі, пов“язані з трьома основними причинами:

- Перший проект стратегічного плану був наданий для 
затвердження під той час, коли оперативний і основний бюджети, а 
також план по кадрам знаходились на стадії підготовки;

- Окремі ініціативи стратегічного плану на 1993 рік не були 
профінансовані, тобто неможливо було визначити їх практичність і 
реалістичність в жорстких умовах, а також чи заслуговують вони 
включення до стратегічного плану або бюджетів;

- Стратегічний план не зазначив достатньо чітко окремі 
програми і оперативні ініціативи, щоб дозволити їх внесення до 
бюджетів або плану по кадрам.

Але, не зважаючи на це, ініціативи стратерічного плану 
допомогли старшим керівникам і штабу у розподілі фондів і зниженні 
елемента неочікуваності. Визначення ініціатив у плані, а також 
встановлення їх пріоритетності дозволили пояснити й обгрунтувати 
відповідні видатки у оперативному і основному бюджетах.

Оперативний і основний бюджети, а також план по кадрам є 
складовими у стратегічному управлінні плануванням та управляючим 
системам. Зокрема, необхідною є умова, щоб вони відображали і 
забезпечували програми, які викладені у стратегічному плані.

Наприклад, якщо у 1993 році план розвитку передбачав 
створення додаткового публічного органу' як один із пріоритетів, то 
оперативний бюджет повинен відображати витрати на заробітну плату 
призначеного штату працівників органу, а також містити у собі видатки 
на матеріальне забезпечення, оренду приміщень та ін. У такому випадку 
основний бюджет повинен відповідно відобразити витрати на 
комп“ютерну техніку і засобів зв“язку, офісні меблі і службовий 
автомобіль (якщо необхідні одиниці не можуть бути сплачені за рахунок 
інших заходів, або інших позабюджетних джерел). План по розвитку 
кадрів повинен забезпечити додатковий ш тат, потрібний для 
функціонування органу, якщо такий не може бути перерозподілений 
за рахунок інших підрозділів. Але при цьому бюджети і кадровий план 
не передбачають забезпечення додаткового штату спеціальних 
співробітників (інспекторів), якщо це не було відображено як 
пріоритетний напрямок у плані розвитку на 1993 рік.

Бюджети, крім цього, виконують необхідну конрольну 
функцію при оцінюванні стратегічного плану. З цієї причини 
пріоритетні програми повинні бути визначеними з точки зору об “ему 
ресурсів, необхідних для їх опрацювання, враховані та відображені у 
бюджеті.
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Як стверджує Ентоні, “Після того, як ми “оцінили” наші цілі, 
ми можемо зміняти їх., доповнити список, або викреслити окремі з них. 
До тих пір, поки ми реально не визначимо наші цілі “у рублях і 
копійках”, вони можуть бути лише “журавлем у небі”. Вони мають 
непоганий вигляд на бумазі, але можуть виявитись занадто 
багатовартими і непрактичними для їх досягнення. Процес планування 
бюджету примушує нас бути реалістичними”3.

Необхідність узгодження стратегічного планування з 
бюджетним процесом як найкраще висловлюється слідуючим.

“Оскільки основні ресурси організації відбиваються у 
термінології фінансових витрат, план безумовно повинен бути 
пов'язаний з бюджетом. У зв'язку із необхідністю такого узгодження, 
процес планування повинен бути частиною бюджетного процеса”4.

З метою полегшення цього завдання керівник фінансової 
служби нипінської поліції надає декілька рекомендацій.

Оскільки процес планування бюджету завжди викликає 
сум“яття, необхідний період між ним і процесом стратегічного 
планування необхідно звести до мінімуму з тим, щоб мати змогу 
впевнитись, що ініціативи плану не випущені з виду, а якщо змінюються, 
то у руслі підготовки бюджету.

Ініціативи плану повинні детально викладатися саме у процесі 
планування - не тільки для полегшення оцінки їх початкової вартості, 
але також для того, щоб більш чітке керівництво для тих, хто буде 
виконувати ці ініціативи. Первісні витрати на програми повинні бути 
невідривною частиною розвинутих стратегічних планів, що не тільки 
забезпечує даними для бюджетного процесу, але також звертає увагу 
до ініціатив стратегічного плану з точки зору їх пріоритетності на основі 
їх практичності і доцільності.

Передбачений оперативним бюджетом термін повинен 
окреслити умовний однорічний бюджет. Він мусить передбачати як 
мінімум перші три роки п“ятирічного плану, що забезпечує таким чином 
тих, хто планує, більш повного картиною у який спосіб цей план вплине 
на фінансові ресурси муніципалітету, надає можливість раніше 
викреслити основні тенденції', які будуть необхідними під час наступних 
бюджетних циклів. Застосування циклічного оперативного бюджету 
надає керівництву можливість визначити і затвердити грошовий зміст 
ініціатив, викладених у плані для кожного фінансового періоду, а також 
саме ті з них, які пойинні бути безумовно включені у бюджет на всі 
наступні фінансові періоди. Змшення також допоможе зважити ефект 
заплановуваного або очікуваного скорочення або виключення

296



позабюджетних джерел фінансування поточних ініціатив у майбутніх 
оперативних бюджетах.

Зрештою, оперативні бюджети повинні буїи розширеними, 
щоб включити програму бюджетних концепцій для полегшення 
прийняття рішення відносно програм, забезпечити засоби порівнення 
витрат, плідності і ефективності подібних програм, спостерігати за 
забезпеченням програм та встановлювати серед них пріоритетні у 
розумінні послідовності фінансування.

Вивчення канадського досвіду дозволяє зробити висновок, що 
нипінська поліція має намір показати стратегічне планування в 
ефективний та економічний спосіб. Підведення підсумків 1993 року 
успішно продемонструвало необхідність інтеграції бюджетного процеса 
і стратегічного планування. Наступний крок - перевірити, чи доказали 
свою ефективність цілі, встановлені у 1993 році, а саме - взаємозв “язок 
циклу стратегічного планування діяльності з бюджетним циклом, 
визначення ініціатив більш докладніше, забезпечення первісних витрат 
для нових стратегічних напрямків, а також розширення передбаченого 
періода і сфери впливу оперативних бюджетів.

Таким чином, звернувши увагу до досвіду канадських колег, 
надається можливість уникнути деяких помилкових рішень, небезпека 
прийняття яких у сучасних умовах закономірно зростає по мірі розвитку 
нової держави і радикального реформування її структур.

1. William P. Anthony, Practical Strategic Planning - A Guide 
and Manual for Line Managers (Практичне стратегічне планування - 
посібник для лінейних керівників). - Westport, Conn., Quorum Books, 
1985. - P. 124.

2. Там же.
3. Там же.
4. RCMP GAZETTE. - Vol. 56. - № 6. - 1994. - P. 15.
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ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Розвиток ринкової економіки в сучасній Україні вимагає 
особливої уваги до питань фінансово-бюджетної діяльності держави. 
Для виконання останньою найрізноманітніших завдань і функцій 
потрібні величезні суми коштів, які можна одержати, насамперед, з 
бюджету. Тому утворення і використання фінансових ресурсів не є 
процесом хаотичним чи автоматичним, а підлягає суворому правовому 
регулюванню.

Весь цикл “життя” бюджету відбивається у бюджетному процесі1, 
який являє собою сукупність дій уповноважених органів держави на 
підставі норм бюджетного права по складанню розгляду, затвердженню 
і виконанню бюджету, а також складанню, розгляду і затвердженню звіту 
про його виконання2.

Суть бюджетного процесу, його основні риси втілюються у 
певних принципах, що закріплюються нормами чинного законодавства 
і надають їм загальнообов’язкового характеру. З одного боку, вони 
притаманні тільки бюджетному процесу ( бюджетний закон - це 
особливо важливий закон держави )3 і втілюються в діяльності 
уповноважених органів. А з другого - їх виконання має бути 
безперечним, бо саме дотримання принципів бюджетно-процесуального 
права дає можливість правильно скласти, затвердити і виконати 
бюджет так, щоб кошти країни були використані доцільно, економно 
га з максимальною ефективністю для розвитку суспільства4.

Провідним принципом у бюджетному процесі слід виділити ЙОГО 

об’єктивний поділ на стадії та їх послідовність. Зауважимо, що у 
ф інансово-правовій літературі офіційно такий  принцип не 
сформульовано. Хоч не є новиною ш для практиків, ні для науковців, 
що бюджетний процес у всіх країнах світу поділяється на певні етапи5. 
Так, згідно з чинним законодавством України він складається з 
наступних стадій: складання, розгляду, затвердження і виконання 
бюджету; складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання. 
Всі вони є необхідними, важливими і тільки в своїй сукупності 
складають нерозривний та цільний процес. Кожна стадія бюджетного 
процесу наповнюється конкретним змістом, здійснюється визначеними
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законом органами, які вирішують певне коло питань ( наприклад, 
питання бюджетного регулювання, тощо ) і завершується прийняттям 
правового акту.

Вказаний принцип має дещо універсальний характер, бо саме 
з нього випливають наступні важливі принципи бюджетотворення. До 
них належить чітке розмежування компетенції органів державної влада, 
які беруть участь у бюджетному процесі6. Так, законодавством України, 
причому навіть на конституційному рівні7, встановлюється коло осіб 
для вказаної діяльності, передбачаються види необхідних дій та їх 
обов’язкової послідовності на кожній стадії, організаційні форми кожної 
дії, повноваження визначених осіб, а також порядок прийняття певних 
рішень. Наприклад, постійна комісія Верховної Ради України з питань 
бюджету розробляє проект бюджетної резолюції, яку Верховна Рада 
розглядає, затверджує і передає Кабінету Міністрів. Бюджетна 
резолюція є орієнтиром для Уряду при складанні проекту бюджету8.

Важлива риса бюджетного процесу проявляється у принципі 
строковості. Останній означає, що діяльність державних органів у галузі 
бюджету обмежується певними термінами. Так, наприклад, Кабінет 
Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до 
Верховної Ради України проект Закону про Державний бюджет України 
на наступний рік8; до 2 грудня року, який передує тому, на який складено 
бюджет, має бути прийнято Закон про Державний бюджет України10; у 
Франції, якщо парламент протягом 70 днів не приймає бюджет, то його 
проект набуває законної сили, шляхом видання відповідного ордонансу11 
тощо.

Не можуть не вказувати на проблеми, які стоять перед 
державою, наступні факти, що якраз п ов’язані із принципом 
строковості. По-перше, парадоксальна ситуація склалась навколо таких 
нормативних актів, як Закон України “Про бюджетну систему України” 
в новій редакції 1995 року та Регламентом Верховної Ради України. Ці 
два юридичні документи не цілком співпадають у строках та порядку 
проведення бюджетного процесу. Крім того, у вказаний закон досі не 
внесені зміни у зв’язку з прийняттям Конституції України, По-друге, 
ми стали свідками того, що бюджет на наступний рік приймається 
тільки через декілька місяців після початку нового року ( Закон України 
про Державний бюджет України на 1996 рік від 22 березня 1996 р. ).

Кожен раз робота надновим бюджетом починається спочатку, 
тобто знову повторюються всі стадії. І хоча це нова робота, тому що 
бюджет на черговий рік не може бути копією свого попередника, але 
порядок послідовності стадій бюджетного процесу залишається 
незмінним. Щорічно змінюється об’єм національного доходу держави,
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перерозподіляються по-різному державні ресурси в залежності від 
завдань, що вирішуються державою в даний період. Ці та інші 
обставини вим агаю ть періодичного оновлення бюджету, 
систематичного перегляду стану та розмірів його доходів і видатків. В 
цьому проявляється ше один суттєвий принцип - циклічність 
бюджетного процесу. Проміжок часу, який починається моментом 
складання бюджету і завершується затвердженням віту про його 
виконання, отримав назву бюджетний цикл. Останній включає всі стадії 
бюджетного процесу. За загальним правилом сам бюджет діє протягом 
одного року. Так, в Україні бюджетний рік розпочинається 1 січня та 
закінчується 31 грудня12, тобто триває один календарний рік13. У деяких 
країнах початок бюджетного періоду приурочується, як правило, до 
закінчення парламентської сесії, на якій затверджується закон про 
бюджет; наприклад, у США бюджетний період починається 1 жовтня, 
у Великобританії - 1 квітня, у Франції - 1 січня14, у Швеції - 1 липня15. 
Фінансове законодавство деякихкраїн допускає існування багаторічних 
бюджетів16. “Бюджет затверджується бюджетним законом на один 
фінансовий рік чи на декілька років, окремо по роках... Для деяких 
частин бюджету можна передбачити їх дію у різні відрізки часу...” - 
закріплено в Основному законі ФРН ( ст. 110). Конституція Греції ( 
ст. 79 п. 6 ) дозволяє встановлення законом “можливості вироблення 
двохрічного бюджету”17. Крім того, ряд країн приймаєна декілька років 
не весь бюджет, а тільки деякі його частини. Наприклад, в Германії 
військовий бюджет приймався на сім років при умові щорічного 
санкціонування видатків рейхстагом. В бюджетній практиці у 
Великобританії поширене застосування консолідованого фонду, який 
зосереджує доходи і видатки, розміри яких не включаються у щорічні 
кошториси ( наприклад, видатки на утримання королівського двору, 
пенсії високопоставленим чиновникам та ін .). У зарубіжних країнах в 
роботі над бюджетом використовується так званий “ланцюжковий 
бюджет”, в якому містяться одобрені представницькими органами 
видатки на фінансування крупних державних пр ограм на декілька років. 
Річні розбивки з цих видатків включаються в бюджет відповідного року 
без додаткової санкції парламенту18.

Принцип циклічності ( щорічності ) бюджету має велике 
економічне і політичне значення. Щорічнісгь дає можливість виявити 
тенденції розвитку економіки, забезпечити контроль за раціональним 
використанням фінансових ресурсів, врахувати і конкретизувати зміни 
у виробництві, національному доході тощо.

Безумовно, що у бюджетному процесі основоположним є 
принцип верховності органів законодавчої влади. Саме
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представ пищ,кий орган конституційно наділений правом приймати 
остаточне рішення про бюджет. Виключно законами У країни 
встановлюються Державний бюджет України і бюджетна система 
України19, а питання затвердження Державного бюджет}' України, 
внесення змін до нього, контролю за виконанням Державного бюджету 
України, а також прийняття рішення щодо звіту про його виконання 
належ ать до повноважень Верховної Ради У країни20. О ргани 
законодавчої влади, затверджуючи бюджет, приймають відповідний 
нормативно-правовий акт. Тобто бюджет обов’язково набуває певної 
правової форми. Це і є наступним принципом бюджетного процесу.

Досвід України та зарубіжних країн показує, що найчастіше 
бюджет приймається у вигляді закону, який закріплюється, як правило, 
на конституційному рівні. Наприклад, у ст. 110 Основного закону ФРН 
вказано, що “бюджет затверджується бюджетним законом...”; у ст.З 
Основного закону Ізраїлю “Про державну економіку” записано, що 
“державний бюджет приймається у формі закону... Проект бюджету 
доповнюється оцінкою джерел фінансування бюджету”21. Також 
затвердження бюджету може відбуватися шляхом прийняття особливої 
парламентської резолюції ( в країнах Норвегія, Фінляндія та ін. )22. У 
США бюджет проводиться через узгоджену бюджетну резолюцію палат, 
проект якої готують бюджетні комітети Палати представників і Сенату, 
а затверджує Конгрес23. У Франції парламент приймає щорічний 
фінансовий закон, в якому “передбачаються утворення і дозволяється 
використання протягом кожного календарного року комплексу ресурсів 
і витрат держави” ( ст.2 Ордонансу про фінанси 1959 р. )24. При цьому 
сам бюджетний акт в цілому законодавчою владою не затверджується, 
а щорічно складається, як допоміжний, технічний документ, який 
механічно об’єднує у собі загальний бюджет, різноманітні спеціальні 
рахунки казначейства і зведені бюджети25. У деяких країнах бюджетні 
акти досить об’ємні, це свого роду бюджетні книги, які, як правило, 
складаються із трьох основних частин26:

- пояснювальної записки, яка має загально-описовий характер;
- власне тексту бюджетного акту;
- допоміжних супроводжувальних документів.
Традиційно виділяють принцип повноти бюджету, відповідно

до якого всі доходи і видатки повинні бути включені до нього у повному 
об’ємі. Це означає, що Уряд не повинен мати інших доходів чи видатків, 
крім тих, що передбачені бюджетом. Нормами процесуального 
бюджетного права детально регламентується, коли і в яку саме частину 
бюджетної системи повинен надійти відповідний платіж і бути 
зроблений відповідний видаток. Існування так званих “чорних кас”
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виключається через реалізацію вказаного принципу. У зв'язку з цим 
прийнято розрізняти бюджег-брутто, бюджет-нетто і змішані бюджети27. 
Вимога про повноту бюджету доповнюється принципом його єдності. 
Останній знаходить своє відображення у єдиній правовій базі, єдиній 
бюджетній системі, єдиному рахунку доходів і видатків кожної ланки 
бюджетної системи, єдиному порядку укладання, розгляду, затвердження 
і виконання бюджету, єдиних принципах бюджетного фінансування, 
єдності форм бюджетної документації, погодженими принципами 
бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, єдиною бюджетною 
класифікацією.

Одним із найсуттєвіших є принцип спеціалізації показників 
бюджету, який послідовно здійснюється на всіх стадіях бюджетного 
процесу. Він проявляється в конкретизації сум доходів за їх джерелами, 
а видатків - за цільовим призначенням. Такі цілі переслідує бюджетна 
класифікація - спеціальний юридичний документ, що лежить в основі 
всієї бюджетної діяльності фінансових органів. Бюджетна класифікація 
- за Законом України “Про бюджетну систему України” - єдине 
систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків 
бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і 
міжнародну порівнянність бюджетних даних. Бюджетна класифікація 
розробляється Кабінетом Міністрів України та  затверджується 
Верховною Радою України28. В 1996 році була розроблена та затверджена 
загальна структура бюджетної класифікації України відповідною 
Постановою Верховної Ради України29 з дорученням Міністерству 
фінансів забезпечити її впровадження на протязі 1997 року.

Застосування бюджетної класифікації зумовлене потребами 
ведення бюджетного процесу. Так, бюджетна класифікація 
використовується при складанні бюджетів різних рівнів, забезпечує 
однаковий порядок складання бюджетів, сприяє організації роботи в 
кожному фінансовому органі, міністерстві, установі, об’єднанні по 
забезпеченню доходів до бюджету чи витрачанню коштів в процесі 
виконання бюджету, є необхідною для проведення аналізу надходжень 
по кожному з видів та видатків за їх направленням, для виявлення 
відхилень від планових показників та інших порушень.

В основі групування доходів і видатків лежить галузевий і 
відомчий принципи, які дають змогу розподілити їх системно, 
послідовно, з точним найменуванням, а також навіть в чисто техніко- 
методологічному плані до класифікації введено розділи, глави, 
параграфи і статті. Вони мають спеціальні назви і порядкові номера.

Розрізняють поточні і капітальні доходи бюджету. В свою чергу, 
поточні діляться на податкові і неподаткові50. Критерієм деталізації
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видатків виступають наступні принципи: функціональний, відомчий 
та економічний. Ф ункціональний принцип поділу видатків 
визначається функціями держави, в т.ч.: державне управління, 
міжнародна діяльність, національна оборона і т.д. Видатки бюджету 
групуються всередині крупних функціональних ланок за відомчим 
принципом, що означає адресне виділення коштів з бюджету, тобто 
певному міністерству чи для фінансування певної програми. На основі 
економічного принципу видатки бюджету розподіляються, наприклад, 
на заробітну плату, на капітальний ремонт, на благоустрій та ін.

Бюджетна класифікація має важливе організаційне та правове 
значення. Організаційне полягає в тому, що застосування бюджетної 
класифікації сприяє більш чіткій організації роботи по складанню і 
виконанню бюджету, здійсненню контролю за виконанням доходної 
частини бюджету по кожному джерелу і за витрачанням державних 
коштів згідно їх призначення. Правове в тому, що державний бюджет 
є для всіх органів державної влади фінансовим планом, що 
затверджується в законодавчому порядку, в межах бюджетної 
класифікації здійснюється компетенція законодавчих та виконавчих 
органів усіх рівнів в галузі бюджетного планування й виконання 
бюджету.

Законодавство України, як і зарубіжне, з метою більш 
ефективного обговорення бюджетних проектів, забезпечення гласності 
фінансової політики і нормотворчосгі, а також організації бюджетного 
контролю закріплює принцип достовірності і наглядность Принцип 
реальності запланованих доходів і видатків забезпечується тим, що за 
час складання бюджетів всіх рівнів, в повному об’ємі встановлюються 
всі джерела і розм іри бюджетних доходів, виявляються 
внутрігосподарські резерви і джерела їх накопичення, що дає можливість 
визначити оптимальні розміри ресурсів, що направляються на розвиток 
економіки і соціальних процесів на всій території держави. Вимога 
правдивості і реальності бюджету направлена на боротьбу з 
фальсифікацією бюджетних розписів, в чому, звичайно, є заінтересовані 
особи. Достовірність ставиться в залежність від результатів 
економічного прогнозування і від наявності інформації про виконання 
поточного бюджету. Велике значення для реалізації парламентських 
бюджетних повноважень має наглядність бюджету, тобто 
представлення його в найбільш інформативній і доступній для 
сприйняття і розуміння формі. Даний принцип забезпечується такими 
юридично-технічними прийомами, як використання бюджету-брутто, 
деталізації бюджетної класифікації, заборона подвійної калькуляції 
т о ш о .
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Надзвичайно необхідним для здійснення бюджетного процесу 
є принцип гласності і публічності. Заслуга визнання значення гласності 
належить французу Неккеру, який у 1781 році подав Людовіку XVI і 
опублікував31 докладний звіт про стан фінансів у Франції та вказав на 
гласність як на основний засіб виправлення фінансів взагалі. Однак 
цей принцип втілився в практику багатьох країн дише в другій половині 
XIX століття.

Принцип гласності полягає у широкому оповіщенні населення 
про діяльність державних органів у галузі бюджету через радіо, 
телебачення, пресу тощо. В той же час він гарантує можливість 
контролю із боку громадськості за цією діяльністю. Демократичний 
принцип гласності нерозривно пов’язаний з принципом публічності, 
який відбиває, з одного боку, обов’язковість обнародування правового 
акту про бюджет, а також звіту про його виконання, а з другого, ідею 
народного суверенітету, яка втілюється в діяльності представницьких 
органів влади. Виключення із правила публічності і гласності бюджету 
допускається тільки у зв’язку із збереженням військової і державної 
таємниці. При обговоренні таких статтей бюджету використовуються 
спеціальні процедури, складається додаткова бюджетна документація 
“для службового користування”52.

Зарубіжні фінансисти в якості важливого принципу називають 
принцип пріоритетності публічних видатків. Він виступає критерієм 
розмежування публічних і приватних фінансів. Оскільки фінансове 
право регулює публічні фінанси, то державні видатки на фінансування 
основних напрямків державної діяльності, є відправною точкою. Так, 
здійснення державою функцій не ставиться у пряму залежність від суми 
доходів, а тому, визначаючи в пріорітетному порядку об’єм публічних 
видатків, Уряд вираховує у відповідності з отриманими результатами 
розміри необхідних для фінансовоїрівноваги державних доходів55.

Бюджетне законодавство зарубіжних країн, виходячи із 
збалансування доходної і видаткової частин, визначає принцип 
бюджетної рівноваги. Наприклад, у Франції поширене прийняття так 
званого “виправленого бюджету”, який включає додаткові кредити, 
що виникли після прийняття фінансового закону34.

1 Див.: Финансовое право: Учебник / Под ред проф. О.Н.Горбуновой.
- М.: Юристь, 1996. - С. 137; Фінансове право ( за законодавством 
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Богатирьова О., 
м.Київ

ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕЯКИХ НЕПОДАТКОВИХ 
ПЛАТЕЖІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Преамбула Конституції України вміщує положення про те, 
що Конституція прийнята із прагненням розвитку і зміцнення 
демократичної, соціальної, правової держави, а стаття 8 встановлює 
принцип верховенства права в державі. А в ст. 13 Конституції закришене 
положення, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права 
власності і господарювання, соціальну направленість економіки. Всі 
суб’єкти права власності рівні перед Законом.

Конституція України має вищу юридичну силу, тому всі 
закони й інші нормативні акти повинні відповідати їй. Це вимога 
Конституції, а як же її положення втілю ю ться в практику 
правозастосовної діяльності? Мабуть, жодний напрям діяльності 
держави не зазнає такого ретельного правового регулювання і 
постійних, непередбачуваних змін, як діяльність з мобілізації доходів 
до державного і місцевих бюджетів.

Стаття 4 Закону України “Про бюджетну систему України” 
встановила одним із принципів бюджетної системи принцип повноти. 
Сутністю цього принципу є відображення у бюджеті всіх дохода і 
видатків. І ця ж стаття вимагає врахування загальнодержавних інтересів 
при складанні і виконанні відповідними органами своїх бюджетів. 
Виходячи із змісту цих статей постійнодїючого бюджетного закону , 
всі доходи і видатки йдуть через бюджет. А на практиці, крім бюджетів, 
про які йдеться у статті 2 Закону України “Про бюджетну систему в 
Україні”, існують ішга централізовані фонди з цільовим призначенням, 
у які усі суб’єкти підприємництва відраховують обов’язкові платежі.

Цільові централізовані фонди існують паралельно з основним 
централізованим, тому бюджет, на наш погляд, недоодержує ті суми 
коштів, які відраховуються у цільові фонди, а з другого боку, суб’єкти 
підприємництва, сплачуючи обов’язкові платежі в ці фонди, нарівні з 
податками в бюджет, включають ці суми у собівартість продукції або 
послуг, а це, по-перше, збільшує вартість продукції або послуг і робить 
їх неконкурентоспроможними, по-друге, лягає на плечі споживачів, 
чим значно зменшує їх доходи.

У Постанові Верховної Ради України від 3 липня 1996 р. “Про 
основні напрямки бюджетної політики на 1997 р. (Бюджетна 
резолюція)” поставлено завдання Кабінету Міністрів України:
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здійснювати податкову політику в напрямі створення умов для сприяння 
виробничому процесу, підвищенню конкурентноспроможності 
продукції вітчизняних виробників та необхідності збалансування 
бюджету1.

Отже, Верховна Рада України постановила завдання 
вдосконалиш податкову політику, а не політику обов’язкових платежів 
у цілому. Хоча Закон України “Про систему оподаткування” включає 
в систему податків усі обов’язкові платежі, зміна податкової політики 
не передбачає зміни усіх обов’язкових платежів, які формують 
централізовані цільові фонди. Візьмемо і розглянемо три з них.

Найбільші відрахування роблять усі юридичні та фізичні 
особи, які наймають робітників і сплачують їм за працю.

Проводити відрахування на державне соціальне страхування 
у розмірі 37% від фонду оплати праці та інших виплат, у тому числі і в 
натуральній формі, які підлягають обкладанням прибутковим податком 
громадян, у нашій державі звикли вже всі. Крім того, установи банків 
не приймають до виплати чек підприємства на заробітну плату без 
подачі одночасно платіжних доручень на ці відрахування. Регулювання 
відносин між підприємствами та Пенсійним фондом України 
проводиться згідно з Законом України від 05.11.91 року “Про пенсійне 
забезпечення”2.

Після закінчення зазначених строків виплати внесків 
недовнесена сума вважається недоїмкою, яка стягується згідно 
розпорядження відповідних органів Пенсійного фонду в безспірному 
порядку з нарахуванням пені у розмірі 0,3% від суми недоїмки.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. 
№ 8-93 “Про стягнення невнесення в строк податків та неоподаткованих 
платежів” органи Пенсійного фонду мають право в безспірному порядку 
стягувати суми, які повинні отримати недоїмщики від своїх дебіторів.

Згідно ч. 1 і ч. 2 чт. 11 Закони України “Про податкову службу 
на Україні” від 24.12.93 р. на підприємство може бути накладена санкція 
в 2-х кратному розмірі донарахувань по результатах перевірки (при 
повторному на протязі року порушенні - в 5-ти кратному розмірі), а в 
розмірі 10% - за несвоєчасну подачу' звітності або неподачу установі 
банку доручень на перерахування платежів.

Тому підприємства воліють достеменно знати весь перелік 
виплат своїм працівникам, на які нараховуються внески до Пенсійного 
фонду.

Останнім часом не припиняються дискусії про законність 
відрахувань обов’язкових внесків на соціальне страхування на ті

308



виплати, які не підлягають обкладанню прибутковим податком з 
громадян: матеріальна допомога у розмірі 12 неоподаткованих 
мінімумів на рік, путівки на оздоровлення та інші виплати згідно п. 
5.11, п. 5.17. Інструкції “Про прибутковий податок з громадян”, 
затвердженої наказом  ГДПІ України від 21.04.1993 р. № 12 і 
зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України 09.06.1993 р. за № 64, 
яка до нинішнього дня ніким не скасована.

Пенсійний фонд своїм листом від 28.05.96 р. № 04/1148 дав 
роз’яснення про те, що суми матеріальної допомоги згідно з Інструкцією 
про статистику заробітної плати, яка затверджена наказом  
Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323 та зареєстрована 
в Міюсті У країни 21.12.95 р. за № 465/001, у складі інших 
заохочувальних та компенсаційних виплат входять до виплат на оплату 
праці. Тому, починаючи з 15 лютого 1996 р., страхові внески 
нараховуються на повну суму матеріальної допомоги (без вирахування 
12 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Лист Пенсійного фонду з’явився із запізненням, а головне 
всупереч п. 2.3.2 його ж Інструкції “Про порядок нарахувань та виплат 
страхових внесків підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами до Пенсійного фонду України”, згідно з яким на 
матеріальну допомогу, яка не підлягає обкладенню прибутковим 
податком з громадян, внески на соціальне страхування в Пенсійний 
Фонд не нараховуються.

Однак, Пенсійний фонд своїм листом від 14.06.96 р. № 04/1331 
змушує своїх платників донараховувати, починаючи з заробітної плати 
за лютий 1996 р., страхові внески на суму матеріальної допомоги (до 
12 мін.), але при цьому за ненарахування страхових внесків на суму 
матеріальної допомоги в межах 12 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян, яка виплачена до 01.06.96 р., адміністративні штрафи не 
застосовує та пеню не нараховує.

Виникає питання: чи є закоти підстави керуватися в даній 
ситуації Інструкцією Міністерства статистики. Адже згідно з листом 
Міністерства статистики України від 30.04.96 р. № 04-1-7/174 
“статистика - це суспільна наука, яка вивчає закономірності кількісних 
відносин суспільних явищ, які розглядаються в тісному зв’язку з їх 
якісним змістом. Виходячи із вищесказаного, головним завданням 
державної статистики є збір, розробка, узагальнення і всебічний аналіз 
статистичної інформації про процеси, які відбуваються в економічному 
та соціальному житті України та її регіонів. Метою статистичної 
звітності по праці є отримання даних про всі види нарахувань 
працівникам підприємств згідно з платіжними документами.
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Визначення нормативно-правової бази ... не входить в компетенцію 
Мінстате України”.

Якщо ж керуватися правилами застосування Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств”, затвердженими 
Постановою Верховної Ради України від 27.06.95 p. № 247/95ВР, то 
витрати на оплату праці включають в себе (п. 22) витрати на виплату 
основної та додаткової заробітної плати, які розраховані згідно з 
системами оплати праці, прийнятими на підприємстві, враховуючи усі 
види грошових та матеріальних доплат. В переліку витрат, зв’язаних з 
виплатою основної та додаткової плати, згідно додатку № 10 до 
вищезгаданих Правил, суми матеріальної допомоги відсутні.

Потрібно поставити в цьому питанні крапки над “і”, адже 
вищерозглянутий новий об’єкт (виплати, які не підлягають обкладенню 
прибутковим податком), який запропонував Пенсійний фонд, 
суперечить п. 9 Постанови Верховної Ради України “Про основні 
положення податкової політики і податкової реформи в Україні” та ст. 
18 Закону України “Про державну владу і місцеве самоврядування в 
Україні”, де вказано, що введення нових податків і обов’язкових 
платеж ів, зміна податкових ставок, о б ’єктів та  суб’єктів 
оприбуткування, а також внесення інших змін в порядок нарахування, 
внесення, розподіл прибутків та інших обов’язкових платежів, не є 
діючим з моменту їх прийняття. Подальші коментарії зайві.

Багато питань виникає у платників податків відносно 
відрахувань у фонд сприяння зайнятості населення, який створений 
згідно Закону Української PCP від 01.03.91 р. “Про зайнятість 
населення”. Нарахування з 01.01.95 р. по 20.04.95 р. проводилися у 
розмірі 1% від фонду споживання і фонду оплати праці. З прийняттям 
Закону України “Про державний бюджет на 1995 р.”3 відрахування 
проводилися у розмірі 2% від фонду споживання. В даний час Фонд 
зайнятості вимагає проводити відрахування, як і раніше, у розмірі 2% 
від фонду споживання. В даний час Фонд зайнятості вимагає проводити 
відрахування, як і раніше, у розмірі 2% від фонду споживання, хоч дія 
ст. 21 “Закону України “Про державний бюджет на 1995 р .” не 
продовжена. На думку автора, в такому випадку продовжує діяти 
попередній нормативний документ, а саме Указ Президента України 
“Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій 
в умовах лібералізації цін” від 28.12.1994 р. №812/94, в якому вказано: 
“установити, що з 1 грудня 1994 р. розмір обов’язкового внеску 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які здійснюють 
виробничо-господарську або комерційну діяльність, до Державного 
фонду сприяння зайнятості населення складає один відсоток від фонду
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споживання”, адже Закон про Державний бюджет діє тільки з 1 січня 
по 1 грудня, після чого його дія закінчується, якщо Верховна Рада не 
подовжує її.

На запити платників відносно розміру внесків районні фонди 
зайнятості посилаються на лист Державного центру зайнятості від 
12.06.96 р. № ДУ-10-9934, в якому вказано: “До визначення у 
законодавчому порядку на 1996 р. розміру внесків до Державного фонду 
сприяння зайнятості населення відрахування провадяться у 
відповідності з ст. 21 Закону Украйш “Про державний бюджет на 1995
р.”.

Виходить, віддайте про всяк випадок, в основному без 
законних підстав, а потім розберемося. 1996 рік закінчується, а ясності 
так і немає. А якщо виявиться, що Фонд зайнятості дійсно діяв 
незаконно, чи повернуть платникам безпідставно сплачені гроші? Згідно 
з п. 2 Указу Президента України “Про заходи щодо нормалізації 
платіжної дисципліни в народному господарстві України” № 227/95 від 
16.03.1995 р. винні за несвоєчасне повернення коштів повинні сплатити 
на користь підприємств пеню у розмірі 2% від суми заборгованості.

Ще більше непорозумінь виникало з платежами до Фонду 
розвитку паливно-енергетичного комплексу.

В ст. 37 Закону “Про державний бюджет України на 1995 рік” 
від 06.04.95 р. передбачалося створення стабілізаційного фонду паливно- 
енергетичного комплексу за рахунок акцизного збору на бензин і 
дизпаливо, що реалізувалися на території України суб’єктами 
підприємницької діяльності у розмірі 15% до оптово-відпускної ціни, а 
також  5% від обсягу реалізованої продукції підприємствами 
металургійної, хімічної промисловості та електроенергетики. Але стаття 
37 не запрацю вала, так  як бензин і дизпаливо залиш алися 
непідакцизними товарами.

Стаття 8 Закону Украйш “Про внесення змін і доповнень до 
Закону Украйш на 1995 рік” від 15.12.95 р. № 476/95 Верховна Рада за 
16 днів до фактичного закінчення строку дії Закону України “Про 
державний бюджет на 1995 рік” змінила статтю 37, згідно з якою був 
створений фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу.

На жаль, у нормотворчій практиці державних органів 
виконавчої влади не існує “субординації” нормативних актів. Головна 
Державна Податкова Інспекція України телетайпограмою № 10-321/ 
10-353 16 січня 1996 року, не зареєстрованою у Міністерстві Юстиції 
України, зобов’язала підприємців нарахувати і сплачувати 
відрахування до фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу з 
15 грудня 1995 року у таких розмірах:
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* 15% вартості обсягу реалізації бензину та дизельного 
пального в роздрібній торгівлі;

* 5% обсягу реалізації метизів та реалізації на експорт 
металобрухту, карбоміду і аміаку підприємствами металургійної та 
хімічної промисловості незалежно від форм власності.

Порядок сплати таких платежів мав бути визначений 
“Положенням про фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу”, 
яке з’явилося лише 29.04.96 р., після затвердження Постанови Кабінету 
Міністрів України № 478.

Цим Положенням був визначений порядок використання 
коштів фонду, встановлено коло платників, порядок нарахування і 
терміни сплати відрахувань, форми звітності.

Слід звернути увагу, що саме тлумачення “обсяг реалізації 
бензину та дизельного пального” привело суб’єктів підприємницької 
діяльності, які здійснюють реалізацію бензину та дизельного пального 
в роздрібній торговельній мдзежі, до значних збитків.

У торгівельних та постачальницько-збутових організаціях 
виручка від реалізації визначається за валовим доходом, який є сумою 
торговельних надбавок, знижок та націнок на реалізовані (продані) 
товари. Відсутність методів розрахунку цього податку призвела до того, 
що відрахування до фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 
в розмірі 15% проводилися податковими інспекціями від відпускної ціни 
бензину та дизпалива, в яку були включені податок на добавлену 
вартість і дорожній збір. Якщо економічно прорахувати дану ситуацію, 
то видно, як нелегко довелося підприємствам під час дії цього Закону.

Отже, кошти до фонду розвитку паливно-енергетичного 
комплексу з 15.12.95 р. до 29.04.96 р. перераховувалися (а у багатьох 
випадках - стягувалися податковими інспекціями) безпідставно і 
підприємства, цілком вірогідно, можуть повернути їх разом з 
нарахованою пенею через арбітражний суд. Що ж стосується виплат 
відрахувань до фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу за 
період з 29.04.96 р. до 10.08.96 р. (11.07.96 р. прийнята нова редакція ст. 
37, згідно з якою джерелом формування фонду розвитку паливно- 
енергетичного комплексу стали надходження від акцизного збору і 
ввізного мита набензин та важкі дистиляти), то їх, можливо, доведеться 
проводити, хоча підприємцям досі так і невідомий механізм розрахунку. 
А хто відшкодує збитки, завдані підприємствам цими 
“непорозуміннямц” у відносинах з державою?

Виходячи із змісту статті 19 Конституції України, правовий 
порядок в Україна застосовується на принципах, у відповідності з якими 
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено
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законодавством. А у другій частині цієї ж статті Конституції 
встановлено, що органи держ авної влади і органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти тільки на підставі, 
в межах повноважень і засобом, які передбачені Конституцією і 
законами України. На жаль, дані положення нової Конституції на 
практиці нехтуються. Про свідчать наведені приклади.

1. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрямки 
бюджетної політики на 1997 рік (Бюджетна резолюція)”.

2. Постанова Верховної Ради України від 17.06.93 р. “Про 
порядок введення в дію Закону України “Про пенсійне забезпечення” 
(із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР № 3550-12 від 22.10.93 
р., ВВР, 1993, № 44 ст. 423 № 36/96-ВР від 07.02.96 р. Законом № 30595- 
ВРвід 13.07.95 р..).

* Інструкція “Про порядок нарахування та сплати страхових 
внесків підприємствами, закладами, організаціями та громадянами в 
Пенсійний фонд України, а також облік надходжень та витрат його 
коштів” , затверджена Постановою Правління Пенсійного фонду 
України від 10.06.94р. №5-5, зареєстрована в Мінюсті України 09.04.94 
р .№  217/427.

* Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.95 р. № 1055 
“Про розподілення відрахувань на соціальне страхування в 1996 році”.

3. Ст. 21 Закону України “Про державний бюджет на 1995
рік”.
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ІЛколик А.,
аспірант кафедри державного 
і адміністративного права 
Львівського державного 
університету ім. І. Франка

ЗОБОВ’ЯЗУЮЧА СИЛА НОРМ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Становлення національної правової системи в Україні при 
врахуванні особливостей, історичних, соціальних чи правових, 
безсумнівно, повинно грунтуватись на здобутках цивілізації у всіх 
сферах права - як публічного, так і приватного. В ньому сенсі просто 
необхідним є переосмислення сутності норм адміністративного права 
та їх впливу на суспільні відносини. Адже адміністративне право в 
країнах континентальної Європи займає одне з провідних місць у 
публічно-правовій сфері і власне ці держави є найближчими за правовим 
духом і традиціями до України.

У наш ій країні при творенні та  застосуванні норм 
адміністративного права центральне місце завжди займала держава, її 
апарат управління, при цьому інтереси особи враховувались слабо. 
Тобто, публічний інтерес має надзвичайно велику перевагу над 
приватним і це спричиняло ряд негативних моментів. З іншого боку, 
чітке встановлення сфери превалюючої дії публічно-правових норм є 
незаперечним, більше того, просто необхідним для ефективного 
функціонування будь-якої сучасної держави.

Уяснення впливу адміністративно-правових норм на суспільні 
відносини розпочнемо з визначення понятття засадничого в цій галузі 
- державної адміністрації. Цим терміном традиційно позначають сферу 
управління публічним сектором, однак в це поняття входять як державні 
структурні ланки управління (інституційний рівень), так і сама 
управлінська діяльність (функціональний р івен ь)1. Н адалі 
використовуватиметься це поняття здебільшого на рівні інституційному. 
Державна адміністрація є основною категорією галузі з огляду на те, 
що вона є як суб’єктом творення (окрім законодавчого органу) норм 
адміністративного права, так і об’єктом їх застосування. Більше цього, 
на думку Ж.Веделя, під адміїгістративним правом можна розуміти право 
адміністрації і в .цьому сенсі кожна цивілізована країна володіє 
адміністративним правом, бо обов’язково має сукупність норм, 
регламентуючих діяльність адміністрації2. Хоча й в деяких державах, 
які відзначаються досить високим рівнем організації державного
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управління, наприклад, в Англії, саме поняття адміністративного права 
протягом довгого періоду ігнорувалось і навіть нині не повністю 
сприйняте подібно до континентальних поглядів, - у цьому випадку 
вплив традиції є визначальним.

Сутність адміністративно-правового регулювання полягає у 
впорядкуванні управлінських відносин, у встановленні за допомогою 
норм адміністративного права юридичних прав і обов’язків учасників 
цих відносин3. Тобто адміністративна норма, як і будь-яка інша 
юридична норма, встановлює механізм впливу права на поведінку 
різних суб’єктів4, в першу чергу - самої державної адміністрації.

Норми адміністративного права мають безумовну зобов’язуючу 
силу, тобто повний вплив на сфери, регульовані цією галуззю, що 
виключає участь адресата норми у визначенні своєї правово« позиції. 
Серед прерогатив публічної влади, якими володіє державна 
адміністрація, це і є найхарактернішою ознакою, а саме: право 
прийняття рішень, що підлягають обов’язковому виконанню, тобто 
породжуючих в односторонньому порядку обов’язки і евентуально 
права на користь або за рахунок третіх осіб без їх згоди5. Такого не 
існує в приватному праві, де якщо й існують односторонні акти, то 
вони не можуть покладати права і надавати обов’язки третім особам 
без їх згоди, зокрема, спадкоємець може відмовитись від спадщини, 
призначеної йому за заповітом. В кожному разі приватна особа може 
отримати певний обсяг влади щодо третьої особи лише в силу і в межах 
договору, укладеного між сторонами.

Таким чином, дія адміністративного права полягає в 
односторонньому впровадженні в життя його норм державною 
адміністрацією, яка в межах своєї компетенції владно зобов’язує інші 
суб’єкти під загрозою примусового виконання та інших форм правової 
відповідальності.

Найзначнішою мірою зобов’язують норми адміністративного 
права, які п ов’язують безпосередньо з передбаченими в них 
обставинами чи подіями повноваження державної адміністрації до 
видання владного акту. Вони встановлюють права та обов’язки, в яких 
завжди бере участь державна адміністрація. Остання у всіх випадках є 
стороною правового відношення, причому стороною, що відіграє 
визначальну роль, бо уповноважена власне до прийняття владного акту.

При цьому може бути два випадки: або державна адміністрація 
є суб’єктом права, а щодо своїх завдань також і зобов’язана до видання 
в силу своєї компетенції владного акту, якому інша сторона 
правовідношення зобов’язана підпорядкуватись під загрозою санкцій 
або інших правових наслідків. Або державна адміністрація є
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уповноважена і зобов’язана до видання владного акту згідно поданої 
заяви його адресату, тобто суб’єкту - другої сторони адміністративно - 
правового відношення.

В обох випадках право і обов’язок державної адміністрації до 
видання акту, що владно визначає права чи обов’язки його адресата, 
тобто другої сторони правовідношення, є правом і обов’язком до 
одностороннього формування його змісту. Навіть тоді, коли державна 
адміністрація видає владний акт згідно заяви другої сторони, ця заява 
є фактично лише передумовою для його видання. Однак, заява не може 
встановлювати змісту акту, який завжди окреслюється односторонньо 
державною адміністрацією на підставі матеріального права.

Норми адміністративного права зобов’язують безумовно, в 
специфічному розумінні, характерному для них. Це не є безумовне 
зобов’язування, яке зустрічаємо в цивільно-правових нормах. 
Останні ані уповноважують, ні зобов’язують до юридичних дій, адже 
це суперечило б змісту цивільного права. Вони передбачають або 
ф орм ально-правові вимоги дійсності ю ридичних діянь, або 
визначають в безумовний спосіб наслідки, які закон може пов’язувати 
з обставинами, що виникають з цивільно-правових дій. Однак саме 
вчинення правових дій залишене окремим суб’єктам цивільного 
права. В межах загальновизнаної правоздатності вони можуть 
вчиняти будь-які цивільно-правові діяння. Норми цивільного права 
зобов’язують і застосовуються тоді, коли сторони своїми діями не 
встановили іншого, звичайно, в межах, визначених законом. Більше 
того, вже після укладення угоди сторона - суб’єкт права може, але 
не повинна вимагати виконання чи дотримання свого права. Поза 
тим сторони можуть змінювати взаємні права і обов’язки або 
доповнювати їх зміст.

На відміну від цього норми адміністративного права 
зобов’язують беззастережно в тому розумінні, що визначають в 
безумовний спосіб зобов’язання державної адміністрації щодо вчинення 
відповідних дій. П ідпорядкування державної адміністрації 
зобов’язуючій силі закону є тут завжди підпорядкуванням, в якому 
правові норми повинні визначати всі істотні елементи діяльності 
адміністрації держави. Інше, зокрема, цивілістичне зобов'язування 
адміністративного права є неможливим. Норми адміністративного 
права не можуть зобов’язувати факультативно і застосовуватись 
настільки, наскільки сторони в даному випадку своїми діями не 
встановили іншого. Таким чином сконструйоване адміністративне 
право не відігравало б ролі, яка йому належить. Засадничо це означало 
б відсутність адміністративного права.
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Я к зазначено вище, норми адміністративного права 
уповноважують і зобов’язують державну адміністрацію до дій в повному 
обсязі владно, яким друга сторона правовідношення повинна 
підпорядкуватись під загрозою примусового виконання чи інших 
правових санкцій. Це надає нормам адміністративного права риси 
норм, встановлюючих безумовно зобов’язуючий матеріально-правовий 
порядок, який в межах своєї дії визначає зверху підлеглим йому 
суб’єктам певну правову позицію. Поза власного волею, в силу самого 
закону вони включаються в різні адміністративно-правові зв’язки і 
повинні виконувати обов’язки, що випливають з них. Не можна при 
цьому зняти з себе цих зв’язків, ані в інший спосіб змінити їх своїми 
діями. Норми адміністративного права можуть обмежувати свободу 
одиниць в сенсі їх можливості довільного формування цивільно- 
правового обороту. Так, наприклад, згідно статті 5 Закону “Про 
охорону і використання пам’яток історії та культури” продаж, 
дарування або інше відчуження пам ’яток історії та культури 
допускається з обов’язковим попереднім повідомленням державних 
органів охорони пам’яток і адміністративний акт місцевого органу 
державної виконавчої влади, що визнає певну будівлю за пам’ятку 
архітектури, що охороняється законом, може обмежити права особи 
(як фізичної, так  і юридичної) розпоряджатися нею, зокрема, 
заборонити и відчуження.

Це зрештою стосується не лише суб’єктів, до яких в межах 
окреслених адміністративно-правових відношень діяння державної 
адміністрації мають бути скеровані. Рівно ж суб’єкти, які в цих 
відношеннях уповноважені до вчинення адміністративно-правових дій, 
отримують в силу адміністративного закону визначену зверху правову 
позицію. Перш за все до них спрямований зобов’язальний припис, що 
міститься в нормах адміністративного права.

В сфері права цивільного норми права не спричиняють 
безпосередньо і владно певних правовідношень. Вихідним пунктом 
цивілістичного правового порядку є правоздатність окремих суб’єктів. 
Тільки після цього виникають окремі правовідношення в результаті 
юридичних дій сторін (укладення угод, etc.), а також подій, з якими 
правові норми пов’язують виникнення окремих прав чи обов’язків, А 
от в сфері адміністративного права норми зобов’язуючого права 
спричиняють в силу самого закону правовідношення, в яких усі істотні 
елементи вже визначені, й при цьому у владний спосіб. Вистачає 
наявності обставин, передбачених зобов’язуючою правовою нормою, 
щоб державна адміністрація була управнена і зобов’язана до діяння, 
якому друга сторона правовіднош ення власне повинна
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підпорядкуватись під загрозою примусового виконання та інших 
правових санкцій.

Норми адміністративного права відрізняються від цивільно- 
правових і в способах їх застосування. В цивільному праві, коли при 
виникненні спору судовий орган підводить певну ' .О Д ІЮ  під 
зобов’язуючу' силу' закону, він не д . силу нормативного імперативу, 
визначаючого обов’язок дії в силу самого закону. Вирішує він тільки 
спори, представлені йому сторонами або іншими суб’єктами, 
уповноваженими представляти їх інтереси, чи навіть інтереси 
суспільства. При цьому спори вирішуються на підставі норм 
матеріального права згідно із суб’єктивними намірами і цілями сторін 
правові,іцюшения. В адміністративному праві немає цього і відповідний 
орган державної адміністрації повинен виріїпувати кожну справу на 
підставі правових норм в першу чергу згідно з наміром законодавця 
або вищого органу державної виконавчої влади у випадку, якщо норма 
встановлена ним. Тому сторона не може заявою про прийняття 
адміністративного акту регламентувати діяльність державної 
адміністрації з погляду своїх цілей та намірів, іншими словами, 
корисгатись з цієї заяви, як користається законом як знаряддям захисту 
своїх суб’єктивних прав у межах, визначених існуючим правовим 
порядком.

Отже, норми адміністративного права в своїй дії відрізняються 
наступним:

по-перше, при дії адміністративно-правових норм виникають 
встановлені законом обмеження при застосуванні норм приватного 
права, зокрема, цивільного;

по-друге, адміністративно-правові норми породжують права і 
обов’язки суб’єктів адміністративно-правових відношень владно 
(імперативно) та без їх згоди і це стосується як заборонних приписів, 
так і дозволів. Саме імперативність не допускає можливостей змін 
встановлених раявше вимог діяти відповідним чином6;

по-третє, аналізовані норми зобов’язують безумовно і сторони 
адміністративного правовідношення не можуть їх застосовувати 
факультативно;

по-четверте, на реалізацію адмінісгративно-правових норм не 
повинні впливати суб’єктивні наміри сторін, державна адміністрація 
при їх застосуванні діє в силу самого закону.

1. Брэбан Ґи, Французское административное право. - Москва,
1988.

2. Ведеяь Ж. Административное право Франции. - Москва, 1973.
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Орлюк О.П., 
Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 
(на прикладі будоіцадбанків Німеччини)

Як відомо, кредитна система представляє собою сукупність 
кредитних відносин та інститутів, які організовують \ ' відносини. 
Основним провідником кредитних відносин в суспільстві є банки.

Банківська система - одне з вищих досягнень економічної 
цивілізації. Побудована людиною, вона втілила в себе багатогранний 
інструмент впливу через валюту, гроші, банкноти, цінні папери на 
соціально-економічні процеси, регулюючи структуру, задаючи 
направлення розвитку, і головне, вміло підтримуючи стабільність 
функціонування грошового обігу, а завдяки цьому, і всієї економіки.

Хоча банківська система притаманна будь-якій економіці, 
лише в умовах ринкової економіки вона набирає роль централізованої 
ланки фінансового управління. Господарююча роль товарно-грошових 
відносин в економіці ринкового типу висуває на передній план проблеми 
регулювання грошового обігу, а через нього - і всієї господарської 
діяльності.

В ринковій економіці кредитно-банківська система 
представляє собою сукупність різновидів банків та прилеглих до них 
різних кредитно-фінансових установ. В організаційному аспекті 
банківська система є сукупність взаємопов “язаних та взаємодіючих 
банків, кожний з яких виконує функції, що впливають з його 
призначенням.

Розрізняють емісійні, комерційні, інвестиційні, іпотечні, 
ощадні банки; страхові, інвестиційні та інші фінансові компанії; 
спеціальні (пенсійні, соціальні, інноваційні) фонди і банки. В сукупності 
всі ці фінансово-кредитні установи утворюють банківсько-кредитну 
систему.

Кредитна система включає як банки, так і небанківські 
фінансово-кредитні інститути. Хоча слід зауважити, що головною 
ланкою кредитної системи все ж залишаються банки.

До небаирвських фінансово-кредитних інститутів належать 
лізінгові, факторингові, інвестиційні, страхові, фінансові компанії, 
пенсійні фонди, ломбарди, ротаріфонди та інші благодійні фонди, 
кредитні спілки тощо.
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Зупиняючись на останньому виді, тобто на кредитних спілках, 
можна зазначити, що до цього часу в Україні цьому фінансово- 
кредитному інституту не відводиться того місця, яке він повинен 
зайняти, враховуючи практику розвитку кредитівок в країнах з 
розвинутою ринковою економікою.

Хоча деякі фахівці вказують, що з моменту прийняття Закону 
України “Про кредитні спілки”, проект якого проходить законодавчу 
процедуру в парламенті країни, роль кредитівок істотно зміниться, 
основна маса населення на сьогоднішній день мало знає, що вони собою 
представляють.

І тому хотілось би зупинитися на питанні, яку роль відіграють 
кредитні спілки в розвитку суспільства, спираючись при цьому на 
досить цікавий приклад розвитку системи будощадзбережень в 
Німеччині, яка побудована за принциппами дії

^кредитівок, і в той же час розглядається як спеціальна 
банківська установа.

Щоб краще зрозуміти це кредитно-фінансове утворення, 
треба, в першу чергу, розглянути, що ж собою представляє кредитна 
спілка.

Кредитна спілка - це громадська організація, що має на меті 
фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх 
особистих коштів для взаємного кредитування та надання позичок по 
низьких процентних ставках для покращення свого соціального та 
економічного стану. Основні принципи, за якими створюється 
кредитівка - це демократичність та неприбутковість, головна мета 
діяльності будь-якої КС - це забезпечення регулярних заощаджень та 
надання позичок своїм членам. Основна перевага КС є в тому, що вона 
сприяє заощадженню деякої частини доходу, незалежно від його 
величини, тому що для багатьох людей досить скрутно регулярно 
відкладати певну суму грошей.

Кредитна спілка є джерелом кредиту, що надається її членам 
для будь-якої мети, яка заслуговує на увагу. За позичку сплачується 
низька процентна ставка (це також відноситься до позитивних рис КС). 
Взагалі, кінцева мета будь-якої кредитівки - підвищення соціально- 
економічного стану її членів.

Цікаво відмітити, що кредитні спілки змогли розвиватися та 
зростати і завдяки тому, що вони дійово забезпечували фінансову 
допомогу приватним особам, а також завдяки своїй здатності 
пристосовуватись до різних умов та створювати нові послуги для 
задоволення потреб своїх членів. Ефективність діяльності кредитних 
спілок внесла серйзні зміни у ставлення до ощадної та позичкової 
діяльності майже у всіх фінансових інститутах, такі послуги, як
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страхування позичок та заощаджень (без додаткових витрат), процент 
по чекових рахунках, процент по позичках, який нараховується за 
фактичною сумою балансу заборгованості, покриття процентів по 
позичці, отрнманійй із доходів кредитної спілки та строкові внески, - 
це тільки деякі із послуг, що виникли з ініціативи кредитівок і тепер 
надаються іншими фінансовими організаціями.

Враховуючи вищесказане, зрозуміло, що позички, які надає 
кредитівка, є однією з основних підстав її існування. Кредитні спілки з 
самого початку визнавали, ще приватній особі можуть знадобитись 
кредити (позики); перші такі установи були створені єдино з цією метою 
їх створення призвело до виникнення нових джерел отримання позичок 
та нового підходу в наданні коштів. І сьогодні кредитівка прагне 
допомогти своїм членам отримати потрібну позику та надає таку позику 
під низький процент.

Розрізняється декілька видів позичок, до яких, зокрема, 
належать особисті позички (надаються на власний підпис або із 
запорукою ручителів), позички під заклад вкладів (власних грошей на 
конті в кредитівці), позички на придбання рухомого або нерухомого 
майна (автомобіль, меблі, будинок тощо).

На останньому виді, тобто на наданні позичок на придбання 
або покращення житла, і з)лтнимося в зв“язку з темою цієї статті.

Що представляє собою система будзаощаджень в Німеччині, 
на яких принципах вона будується, якою діяльністю займається і чому 
відігоає таку значну роль в суспільному житті - ось на яких питаннях 
хотілось би зупинитися в цій статті.

Німецька система будзаощаджень складається, в першу чергу, 
з Будощадбанку Швебіш Халл. Цей банк було засновано в 1931 році, 
він відомий сьогодні як фірма кооперативних Фолькс- та 
Райффайзенбанків і має 21000 філій. Це сама розгалужена банківська 
мережа в країні.

Маючи питому вагу на ринку майєе 24 %, Будощадбанк має 
найбільшу долю серед будощадбанків Німеччини. Вінг прийняв участь 
на внутрішньому ринку, він має міжнародні контракти. З 1993 року 
діють спрощені правові норми не тільки  на території країн 
Європейського Союзу, але й на території країн Європейської асоціації 
вільної торгівлі. Будощадбанк має договори про співробітництво з 
Бельгією, Фінляндією, Ф ранцією , Італією , Люксембургом, 
Нідерландами, Португалією, Іспанією, Угорщиною та договір про 
кооперахіїю з Словацькою та Чешською республіками.

Для того, щоб система будзаощаджень функціонувала, їх 
необхідна належна правова база. В Німеччині такою базою є
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спеціальний закон про будощадбанки, який регламентує діяльність цих 
кредитних інститутів і покликаний, в першу чергу, захищати інтереси 
вкладників.

В п. 1 цього закону говориться: “Будощадбанки - це кредитні 
інститути, діяльність чких спрямована на те, щоб приймати вклади від 
населення, і з цих же вкладів тим же вкладникам (і лише ним, так званим 
вкладникам  будзаощ аджень) н адавати  кредити (так звану 
будощ адпозику) на житлові потреби (в цілому - послуги по 
будзаощадженням)”.

Як буде видно з подальшого, будощадбанки за своїми 
функціями і принципами діяльності настільки відрізішються від банків 
в цілому, їм більш притаманні риси кред и ток , що дає підстави для 
віднесення цього особливого фінансово-кредитного інституту до 
кооперативних установ (недарма однією з назв Швебіш Халлу є назва 
- “Райф ф айзенбанк”, тобто він несе в собі загальну назву 
райффайзеновських кооперативів, які стали базою для створення 
існуючих кредитних спілок).

Які ж умови повинні бути дотрим ані при створенні 
будощадбанків?

При заснуванні будощадбанку необхідно виходити з того, що 
соціальний пункт та виробництво будуть зростати, оскільки зниження 
темпів росту соціального продукту може призвести до “з'ідання” 
економічної субстанції. Необхідно, щоб, по-перше, був низький рівень 
безробіття, яке дестабілізує економіку, суспільний порядок та погрожує 
соціальній стабільності в цілому.

По-друге, високий рівень інфляції (такий, який на протязі 
тривалого часу, а також в перспективі на майбутнє, складає 15 %) може 
ускладнити діяльність будощадбанку, а можливо, і взагалі викликати 
невдачу. Щодо інфляції, то зразу треба зазначити, що менталітет 
нашого народу настільки відмінний від інших, що люди знаходять 
можливості “вижити” в будь-яких несприятливих економічних умовах. 
Прикладом цього служать кредитні спілки, які знайшли змогу бути 
заснованими та працювати в 1993-1994 роках, коли рівень інфляції в 
україні змінювався кожного місяця не один десяток процентів, що в 
будь-якій іншій країні з розвинутою ринковою економікою просто 
неможливий для функціонування подібних структур.

Наступний фактор, який треба враховувати при заснуванні 
будощадбанку, є можливість накопичення коштівю

Якщо доход родини майже йде на ведення домашнього 
господарства, то не залишається коштів для створення власного 
капіталу. Також, у випадку, коли в наявності певні кошти, вони повинні 
бути у співвідношенні з ціною будинку. Треба зазначити, що можливість
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накопичення коштів залежить від загального економічного розвитку. 
Тобто, якщо у громадянина немає достатку, то і відсутня підстава 
накопичення коштів.

Притягнути громадян до накопичення коштів і створення 
власного капіталу - це одна з найважливіших задач уряду. В Німеччині 
до утворення будощадбанків підходять з слідуючих позицій. Якщо є 
бажання заснувати будощадбанк, то воно залежитиме від прихильності 
громадян накопичувати грошові кошти. Якщо люди прихильні це 
робити, то вони повинні і мати таку можливість, тобто вони можуть 
заробити стільки, що можуть дозволити відкладати гроші. Навпаки, 
якщо грошей вистачає лишена харчування, утворювати будощадбанки 
ніхто не буде. Дуже важливо при цьому мати чітку уяву про те, як буде 
економіка в майбутньому, щоб була змога розробити перспективний 
план.

Ще однією проблемою, з якою спіткаються будощадбанки у 
Німеччині, є бажання громадян жити у власному будинку чи квартирі, 
або знімати її (так звана культура власності). В останньому випадку 
будощадбанку буде відносно важно затвердити себе, тобто необхідно 
спочатку запевнити людей, що власне житло більш вигідне, ніж його 
аренда.

Висока питома вага приватного житла має рад переваг, а саме: 
утворення приватного маїїла; забезпечення старості; соціальна 
стабільність; оживлення будівельної промисловості та кон“юктури в 
цілому.

Для багатьох людей особливо важко в умовах інфляції 
тривалий час відкладати гроші, коли вони знаютьгщо ці гроші постійно 
обезціннються. Це означає, що уряд повинен виділяти дотацію (у 
Німеччині у вигляді премій). Тому питання підтримки державою є 
досить актуальним  при обговоренні питання про відкриття 
будощадбанку.

Особливою рисою роботи цих конкретних кредитних 
інститутів в Німеччині є те, що вони обмежуються в своїй діяльності на 
фінансування приватного житла за рахунок чужого капіталу. Тобто 
вони здійснюють лише частину такого фінансування, фінансування 
об“єкту тільки за рахунок будзаощадження та будощадпозики, але, як 
правило, на практиці не застосовується.

В той же час жодне фінансування не провадиться без участі 
будощадбанків. Майже у 80 відсотках із 100 фінансування житла 
здійснюється за допомогою договору про будзаощадження. при цьому 
будощадбанки працюють в тісному співробітництві з іпотечними 
банками та банками-партнерами. Таким чином, можна враховувати 
індивідуальні потреби кожного.

324



Чим можна пояснити той великий успіх і таку активну участь 
будощадбанків у відтворенні Німеччини ? Підставою для цього є 
безумовно оригінальна для Європи ідея будзаощадження.

Початкова ідея про будзаощадження актуальна і сьогодні. 
Необхідно зазначити, що це досить важка справа. Тому не випадково 
в Німеччині такими операціями можуть займатися лише особливі 
кредитні структури - спеціалізовані банківські інститути. Для цього 
необхідно мати відоме ноу-хау, яке буде забезпечувати ефективну 
обробку наявного грошового фонду (“цутайлюнгмаса - маса, що 
розподіляється), тобто підлегла до сплати сума, до якої входять активи 
клієнтів та сплачувана позика.

Розглянемо принципи будування та функціонування 
будощадбанків.

По-перше, будзаощадження будуються на приципі замкненої 
системи накопичення та фінансування. Гррошові вклади, премії по 
заощадженнях на житлове будівництво, відсотки, а також кошти на 
погашення позики складають, таким чином, ту суму, що називається 
“цутайлю нгсм аса” , з якої робляться виплати вкладникам 
будзаощаджень. Мова йде про замкнену систему, коли вкладник та 
позичальник, отримувач позики - одна особа.

Це одна з найважливіших рис будощадбанків, яка дає 
можливість розглядати ці особливі кредитні інститути Німеччини як 
певний різновид кредитних спілок. Особливістю є лише орієнтація на 
будівництво - але кредитні спілки поділяються на багато різновидів в 
залежності від обраних засад діяльності.

Типовий договір про будзаощ адження передбачає 
накопичення коштів (проходження фази накопичення). Після цієї фази, 
тривалість якої залежить від надходження грошових коштів та складає 
при регулярному -.несенні вкладів, як правило, 7 років, починається фаза 
користування позикою, яка триває близько 6-12 років, в залежності від 
тарифу. До моменту виплати вкладів - розподілення коштів - вкладник 
повинен мати 50 % суми договору. В момент розподілення він отримує 
всю договірну суму, яка складається з його внесків з відсотковими 
нарахуваннями та позики. Позика складає також 50 % договірної суми.

М аса, що розподілятиметься - це основне поняття в 
будзаощадженні. З юридичної точки зору під розподіленням мається 
на увазі в першу чергу виконання зобов “язання по вкладанню коштів. 
Вкладник має право в будь-який час вимагати сплати всієї накопиченої 
ним суми разом з відсотками. Але для нього набагато суттєвішим є те, 
що він отримає позику за свої будзаощадження. Істотньо, що позика 
сплачується лише вкладникам, що можуть підтвердити свою 
кредитоспроможність та надати необхідні гарантії.
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За діючою системою, будощадбанк може розподілити лише 
ту суму будзаощаджень, яка є в нього в наявності. Таким чином, 
місячний обсяг маси, що розподіляється, буде залежиш від того, як 
будуть “вести” себе вкладники. Тому будощадбанк не лише не може 
назвати точну дату розподілення коштів за будзаощадженнями, але за 
законом і не має права на це. Лише при дотриманні цієї умови 
гарантується створення незалежної від ринку капітал}' системи 
рефінансування.

Будь-яке зо б о в 'я зан н я  з вказівкою  конкретної дати 
розподілення коштів буде тягнути за собою гострі проблеми ліквідності 
для кредитних інститутів, тому що при сплаті позики з процентною 
ставкою значно нижчою, ніж на ринку, може виникнути небезпека 
недостатньої для рефінансування бази.

Зрозуміло, що кожний банк може, не зв“язуючи себе 
зобов“язанням, назвати з відповідністю до одного місяця, час 
розподілення того або іншого договору будзаощадження, щоб вкладник 
мав змогу ліпше розпланувати своє фінансування.

Оскільки кош ти за будзаощ адженнями можуть бути 
розподілені лигає в обсязі маси, що є в наявності та розподіляється, 
тому попередньо повинна бути визначена чітка черговість для 
договорів, по яких виконані умови розподілення.

Черговість визначається за допомогою оцінкового 
коефіцієнту, який повинен відповідати визнаному тарифом 
мінімальному оцінковому коефіцієнту. За його допомогою оцінюється 
виконана накопичувана діяльність вкладника, що здійснена в інтересах 
всього колективу вкладників. Підставою для оцінки є принцип “час х 
гроші”. Хто довше накопичує кошти, той повинен мата переваги перед 
іншими. Хто вносить більше, чим передбачено тарифом коштів, також 
відповідно. Це основна ідея принципу “час х гроші”. Для оцінки 
накопичуваної діяльності вкладника береться сума, отримана за рахунок 
відсотків.

Щоб розподілення могло здійснюватися за представленою 
системою, щомісяця провадиться визначення черговості договорів в 
залежності від оцінкового коефіцієнту. Потім здійснюється розподілення 
коштів за договорами з вищими оцінковими коефіцієнтами до того 
часу, поки не будуть вичерпані всі наявні кошти з розподілюваної маси. 
В ідеальному випадку позика сплачується за всіми договорами, які 
досягай мінімального оцінкового коефіцієнту.

Мета закладена в тому, щоб примусити вкладника, перш ніж 
він отримає досить вигідний для нього кредит, витримати певний 
мінімальний строк накопичення вкладів.
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Що стосується позики, то істотною ознакою її є гарантована 
тверда вітсоткова ставка, яка на протязі всього часу залишається 
низькою і поза конкуренцією. Вона, як правило, на 2 % вшце, ніж 
процентна ставка на позики. Якщо процентна ставка на вклади складає 
3-4 %, то на позику вона відповідно складає 5-6 %.

Слід ще раз підкреслити, що процентна ставка на позику 
визначається будощадбанком під час укладення договору і залишається 
без змін на протязі всього строку дії договору. Зрозуміло, що цей захід 
робить будзаощадження дуже популярними в Німеччині.

У відповідності з діючим законодавством позика може бути 
використана лише з метою покращення ж иглових умов, тобто не з 
метою придбання товарів широкого вжитку, таких як, наприклад, 
автомобіль.

Будзаощадження як закрита система накопичення коштів - 
це програма колективної взаємодопомоги. Вона покликана допомогти 
вкладникам будзаощадасень шляхом колективною накопичення коштів 
здійснити фінансування власного будинку або квартири. Колектив 
вкладників будзаощаджень. виступаючи в якості мініатюрного ринку 
капіталу, може запропонувати своїм вкладникам незалежність від 
коливань процентної ставки на ринку капіталу.

Цілеспрямований та послідовний процес накопичення коштів 
збільшує долю власного капіталу, так необхідну для придбання 
нерухомості. До того ж клієнт отримує право на позику по 
будзаощадженню, яка повинна бути використана для придбання 
житла. Процентна ставка на будощадпозику залишається без змін на 
весь строк дії договору і визначається в момент його укладення.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що 
існування системи будзаощаджень забезпечує завдяки накопиченому 
власному капіталу та низькій процентній ставці, більшу безпеку при 
фінансуванні житла. Вона сприяє стабілізації не лише банківської 
ситуації на ринку нерухомості.
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ;
НАСИЛЬСТВО, НАПАД, ОБМАН

В умовах посилення наступу компетентних органів держави на 
злочинність важливе значення має дослідження теоретичних і 
практичних проблем способу вчинення злочину. Серед найбільш 
поширених способів вчинення злочину є насильство, напад, обман. 
Насильство - умисний, фізичний або психічний вплив однієї особи на 
іншу особу проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну 
шкоду, або містить у собі загрозу заподіяння такої шкоди для 
досягнення злочинної мети посягаючого. Такий вплив на особу 
здійснюється шляхом вчинення певних умисних діянь. Як правило, 
насильство здійснюється шляхом дій, що являють собою активну 
поведінку особи. Однак, практика знає випадки вчинення насильства і 
шляхом пасивної поведінки. Наприклад, винний тривалий час не дає 
їжі малолітній дитині, або особі, котра перебуває у безпорадному стані, 
вчиняючи у такий спосіб умисне вбивство. Особа, яка вчиняє 
насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, передбачає наслідки цих 
діянь і бажає або свідомо допускає настання даних наслідків. Коли 
такий вплив здійснюється з необережності, то має місце необережне 
заподіяння фізичної шкоди особі (позбавлення життя, нанесення 
тілесних ушкоджень і т.ін.). За формою прояву насильство поділяється 
на фізичне і психічне. Фізичний або психічний вплив на особу може бути 
правомірним (необхідна оборона, затримання злочинця, крайня 
наобхідність, виконання службового обов“язку, проведення хірургічної 
операції, науковий експеримент і т.ін.), або протиправним, злочинним. 
Злочинне насильство застосовується, зокрема, при вчиненні таких 
злочинів як бандитизм, розбій, умисне вбивство, умисне нанесення 
тілесних ушкоджень, згвалтування, грабіж, вимагательство (рекет). 
Поряд з цим, в окремих випадках, мають місце ненасильницькі злочинні 
дії; позбавлення життя іншої особи або нанесення їй тілесних ушкоджень 
за згодою чи на її прохання У цих випадках згода або прохання особи 
не усуває суспільі|ої небезпечності і кримінальної протиправності 
вчинених винним діянь. Насильницькі злочинні діяння заподіюються 
однією особою (.суб“єктом злочину) іншій особі (потерпілому). 
Заподіяння самому собі смерті, тілесних ушкоджень і т. ін. не є
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кримінально протиправним, але засуджується суспільною мораллю. 
Іноді шляхом нанесення тілесних пошкоджень самому собі вчиняються 
окремі злочини. Наприклад, ухилення від призову на строкову службу, 
ухилення від призову за мобілізацією.

Фізичне злочинне насильство - кримінально протиправний 
вплив на організм іншої людини, який вчиняється проти її волі і 
спричиняє їй фізичну' шкоду: смерть, погіршення здоров “я, порушення 
тілесної недоторканості, позбавлення особистої свободи (волі). За 
характером заподіяної фізичної шкоди злочинне насильство поділяється 
на три види: 1) вбивство; 2) насильство, що є небезпечним для життя і 
здоров “я потерпілого; 3) насильство, що не є небезпечним для життя і 
здоров“я потерпілого.

Відповідно до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду 
України № 12 від 25.12.1992 року (з наступним змінами від 4.06.1993 р.) 
“Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної 
власності” небезпечним для життя і здоров'я є насильство: заподіяння 
легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад 
здоров'я або короткочасну втрату працездатності, середньої тяжкості 
або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші насильницькі дії, які 
не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для життя чи 
здоров'я в момент заподіяння. До останніх, зокрема, відносять 
насильство, що призвело до втрати свідомості чи мало характер 
мордування, здушення шиї, скидання з висоти, застосування 
електроструму, зброї, спеціальних знарядь. Згідно п. 9 згаданої 
постанови Пленуму Верховного Суду України під насильством, що є 
небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого слід розуміти 
заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не призвело до 
короткочасного розладу  здоров 'я  або короткочасної втрати  
працездатності, а також вчинення інших насильницьких дій (нанесення 
ударів, побоїв, обмеження чи незаконне позбавлення волі) за умови, 
що вони не були небезпечними для життя і здоров'я в момент заподіяння. 
Психічне злочинне насильство - кримінально протиправна, реальна 
погроза заподіяти потерпілому фізичну, моральну або майнову шкоду 
для досягнення злочинної мети посягаючого. В залежності від форми 
виразу воно може бути: 1) словесним; 2) письмовим; 3) у вигляді 
конклюдентних дій - жестів, демонстрації зброї і т. ін. Психічне 
насильство спрямоване на психіку потерпілого, викликаю чи 
різноманітні почуття: жаху, гніву, обурення, схильність виконати 
вимогу посягаючого і т. ін. Іноді, наприклад, при вчиненні згвалтування, 
розбійного нападу, психічне насильство може проявлятися у 
застосуванні фізичного насильства щодо близьких потерпілому осіб -
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родичів, інших осіб, доля яких для потерпілого має істотне значення
Напад - це спосіб вчинення злочину, що являє собою несподівані 

умисні, протиправні насильницькі дії щодо потерпілого, або близьких 
йому осіб ( родичів, інших осіб, доля яких для потерпілого має істотне 
значення) спрямовані на досягнення злочинної меги. За кримінальним 
кодексом України даний спосіб вчинення злочину є обов“язковою 
ознакою об“єктивної сторони таких злочинів як, зокрема, бандитизм, 
дії, що дезорганізують роботу виправно-трулових установ, розбій. Як 
правило, напад на потерпілого є відкритим, тобто усвідомлюється ним, 
але іноді він носить прихований характер - постріл із засідки, нанесення 
удару з-поза поля зору потерпілого, введення в його організм отруйних 
чи одурманюючих речовин і т. ін. Застосовуване у процесі нападу 
насильство може бути фізичним або психічним.

Судова практика допускає неоднозначний підхід при визначенні 
характеру фізичного насильства при нападі. Так, при бандитизмі 
насильство може бути як небезпечним для життя чи здоров “я 
потерпілого (див. п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України 
№ 9 від 7 липня 1995 року “Про судову практику у справах про 
бандитизм”). При цьому умисне вбивство не охоплюється складом 
бандитизму і тому дії винного у таких випадках кваліфікуються за 
сукупністю злочинів як бандитизм і умисне вбивство (див. п. 28 “б” 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 Квітня 1994 року 
№ 1 “Про судову практику в справах про злочини проти життя і 
здоров“я людини”). Дещо інший підхід застосовується при визначенні 
змісту насильства при вчиненні дій, що дезорганізують роботу виправно- 
трудових установ. В п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України 
№ 2 від 26 березня 1993 року роз“яснено, що нападом на адміністрацію 
місця позбавлення волі є вчинення насильницьких дій (зв“язування, 
відібрання зброї, нанесення побоїв або тілесних ушкоджень, вбивство і 
т. ін.). В пункті 8 цієї постанови Пленуму зазначено,що напад на 
адміністрацію поєднаний з умисним вбивством, заподіянням тяжких 
тілесних ушкоджень, належить кваліфікуквати за сукупністю злочинів 
як дії, що дезорганізують роботу виправно-трудових установ, умисне 
тяжке тілесне ушкодження або як дії ,іцо дезорганізовують роботу 
виправно-трудових установ і умисне вбивство. Розбій, а також інші 
злочини, що вчиняються шляхом розбою(розкрадання вогнепальної 
зброї, бойових припасів або вибухових речовин; розкрадання 
наркотичних засобів або психотропних речовин; розкрадання 
прекурсорів; насйльство над населенням у районі воєнних дій і т. ін.) 
характерні тим, що напад поєднаний з насильством,небезпечним для 
життя і здоров “я особи, яка зазнала нападу. Якщо в процесі розбою
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було умисно заподіяно тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого 
сталася смерть потерпілого або останнього було вбито,дії винної осби 
слід кваліфікувати за сукупністю злочинів як розбій і нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, або 
розбій і умисне вбивство з корисливих мотивів (див. п. 12 постанови 
Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25 грудня 1992 року “Про 
судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної 
власності” із змінами, внесеними Постановою Пленуму від 14 червня 
1993 року №3).

Психічне насильство при нападі полягає в реальній погрозі 
негайно застосувати для досягнення злочинної мети фізичне насильство, 
небезпечне для життя чи здоров “я потерпілого чи близьких йому осіб. 
Погроза висловлюється усно або здійснюється шляхом вчиненння 
конклюдентних дій - жестів, демонстрацією зброї т. ін.

Обман - умисне спотворення дійсного стану речей, свідома 
дезінформація контрагента, введення його в оману шляхом повідомлення 
або замовчування інформації' з приводу певних фактів, обставин, подій 
минулого, теперіїпнього або майбутньго часу з метою спонукати його 
за власного волею вчинити, або не вчиняти конкретні дії в інтересах 
посягаючого. В ряді випадків обман є криміналі,но протиправним. Так, 
наприклад, він може виступати способом вчинення таких злочинів як 
шахрайство, фіктивне банкрутство, ухилення від сплати податків, 
ш ахрайство з фінансовими ресурсами, обман покупців, обман 
замовників, приховування банкрутства. В сучасних умовах широкого 
розповсюдження набули обманні операції з кредитними картками, з 
банківськими авізо, створення фіктивних інвестиційних фондів, 
одержання попередньої оплати, обманні дії з застосуванням 
комп“югерної техніки. Обман вчиняється в таких формах: 1) усній; 2) 
письмовій; 3) у формі конклюдентних дій; 4) у зміїпаній формі, коли 
поєднуються дві або три попередніх форми вчинення обману. Оманне 
діяння здійснюється як активною так і пасивною поведінкою( дією і 
бездіяльністю) винного. Усний обман виражається у словесному 
повідомленні потерпілому певної неправдивої інформації або 
замовчуванні і неповідомленні йому достовірної іїгформації.

Письмовий обман являє собою створення істини в документі 
шляхом його фальсифіїсації або внесення в нього завідомо неправдивих 
відомостей.

Часто злочинний обман проявляється у вчинені винним 
конклюдентних дій: використання форменного обмундирування осбою, 
яка не має права його носити; користування завідомо неправильною 
вагою, гирями, вимірювальними приладами; споживашгя продуктів
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харчування під видом готовності оплатити їх вартість; зміна зовнішньої 
форми, властивостей певних предметів і видання їх за предмети вищої 
якості (наприклад, продажа музею підробленої “цінної” картини і т.ін.). 
Пасивний обман вчиняється у двох видах бездіяльності: 1) завідоме 
замовчування винним обставин, повідомлення про які було 
обов'язковим; 2) свідоме використання винним чужої помилки.

Вставлення в процесі розслідування способу вчинення 
конкретного злочинного діяння має важливе значення для його 
кваліфікації, вирішення питань притягнення особи до кримінальної 
відповідальності і призначення покарання, або звільнення особи від 
кринальної відповідальності чи покарання.
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ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНАЛІСТИЧНУ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ 

ВИМАГАТЕЛЬСТВА ТА Й СТРУКТУРУ

Криміналістична характеристика вимагательства тісно 
п ов’язана з його кримінально-правовою  та кримінологічною  
характеристиками, переплітається з ними і базується на положеннях 
теорії кримінального права та нормах кримінального закону.

І.МЛузгінстверджує, що «криміналістична характеристика, без 
сумніву, опирається на кримінально-правові та кримінологічні 
концепції, що описують злочин і злочинність як соціальне явище»1.

Розробкою проблем криміналістичної характеристики злочинів 
займалися Р.С .Бєлкін, В.М .Биков, А .Н .Васільєв, І.А .Возгрін, 
І.Ф.Гарасімов, Л.Я.Драгасін, Є.І.Зуєв, О.Н.Колесніченко, І.МЛузгін, 
С .П .М ітрічов, А .Я .Облаков, В.А .О бразцов, В .Г.Танасевич, 
І.В.Салтєвський та багато інших2.

Значним внеском в дослідження проблем криміналістичної 
характеристики злочинів були: спеціальне розширене засідання 
президії Координащйного бюро з криміналістики, що відбулося 1983 
року у Харкові3, на якому розглядалися питання криміналістичної 
характеристики злочинів, та науково-практична конференція, що 
відбулася у 1976 р. в Одесі, присвячена загальним положенням методики 
розслідувань злочинів, на якій було зроблено декілька повідомлень про 
криміналістичну характеристику злочинів та її місце у методиці 
розслідувань окремих видів злочинів.

На конференції в Одесі була визнана необхідність розглядати 
криміналістичну характеристику злочинів як структурний елемент 
кожної конкретної методики розслідування.

Сутність криміналістичної характеристики вченими 
криміналістами розуміється по-різному.

Так, на думку А.Н. Басалаева і В.А. Гуняєва. вона являє собою 
систему матеріальньїх та інтелектуальних слідів злочину4.

С.І. Винокуров уявляє її як науково розроблену систему типових 
ознак певного виду злочинів, що дозволяє з ’ясувати механізм 
слідоутворення, з’ясувати першочергові слідчі завдання5.

І.Ф. Гарасімов вважає, що криміналістична характеристика є 
сукупністю відомостей про такі загальнотипові ознаки, обставиш та
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інші характерні риси певного виду злочинних діянь, які мають важливе 
організаційне і тактичне значення для розкриття цього виду злочинів6.

Л.А. Сергеев включив до його склад)' способи, умови, в яких 
скоюються злочини, та особливості обстановки: обставини пов’язані 
з безпосередніми об’єктами злочинних посягань7.

О.Н. Колесніченко вважає, що криміналістична характе
ристика - це система відомостей про криміналістично значимі ознаки 
злочину даного виду, що відображають закономірні зв’язки між ними 
та слугують побудові і перевірці слідчих версій для вирішення основних 
завдань розслідування8.

М.П. Яблоков під криміналістичною характеристикою розуміє 
сукупність взаємозв’язаних та індивідуальних ознак даної події, що 
проявляються головним чином в способі та механізмі злочинного діяння, 
обстановці його вчинення, а також в окремих рисах особистості його 
суб’єкта, а для деяких злочинів - і у своєрідності особи потерпілого9.

Із ним схоже й визначення, яке дали Є.І. Зуев та Н.Г.Шурухнов: 
«... Криміналістична характеристика - це система узагальнених даних 
про типові сліди, способи вчинення і механізм злочину, особу 
злочинця та інші суттєві риси, властивості та особливості злочину і 
пов’язаних з ними обставин, які сприяють оптимізації методики 
розслідування і практичному застосуванню засобів, прийомів і методів 
криміналістики у розкритті та розслідуванні злочинів”.

На наш погляд, криміналістична харктеристика - це сукупність 
даних про найбільш загальні закономірності способів підготовки, 
скоєння, приховування певного виду злочину, обстановку його 
вчинення, характерні сліди та інші насліки, про учасників діяння, 
мотивації їх вчинків.

Використання криміналістичної характеристики дозволяє 
вибрати найбільш правильні шляхи рослідування, висунути типові 
версії' про характер злочину та спосіб його вчинення, мотиви та особу, 
що підозрюється у ньому.

Серед вчених немає однієї думки з приводу структури 
криміналістичної характеристики, кількості її елементів.

Н априклад, на думку С.П. М ітрічова, структура 
криміналістичної характеристики складається з трьох елементів:

1) способу скоєння злочину ;
2) слідів, залишених злочинцем на місці події;
3) особи злочинця10.
І.Ф. Пантелеев доповнює її даними про застосування злочинцем 

технічних засобів та джерела їх отримання, його злочинні навички та 
зв’язки11.
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0.Н .К олесніченко пропонує вклю чити до структури 
криміналістичної характеристики поділ даного виду злочинів на 
різновиди і групи, а також типові слідчі ситуації, та відповідні до них 
основні напрямки розслідування, можливі шляхи встановлення 
злочинців і завдання по підвищенню ефективності слідчої роботи12.

1.М. Лузгін включає до неї дані про найбільш вірогідних свідків, 
особливості особи потерпілого і свідків, що впливають на ф ормувати 
їх свідчень і поведінку на слідстві, характер та розмір збитків13, а
І.Ф.Гарасімов включає до неї дані про поширеність і суспільну небезпеку 
злочину та типові обставини, що впливають на формування слідчих 
ситуацій14.

Стосовно вимагательства можна говорити про наступну 
структуру криміналістичної характеристики:

- місце і час вчинення вимагательства;
- обстановка вчинення вимагательства;
- спосіб вчинення і приховування вимагательства;
- криміналістично значимі ознаки і типи злочинних груп 

вимагателів та членів цих груп;
- особливості особи потерпілих, що зазнали вимагательства;
- обставини, що сприяли вчиненню вим агательства та 

формуванню злочинних угрупувань;
- наслідки скоєння вимагательства.
Час і місце скоєння вимагательства в основному залежать від 

способу його вчинення і приховування. Хоч вимагательство і є усіченим 
складом злочину і вважається закінченим з моменту вимоги передачі 
майна потерпілого, але стосовно місця і часу вимагательства варто 
говорити як про обстановку, де відбувалася сама вимога, так і про 
обстановку, де було вчинено заволодіння майном, що вимагалося, гак 
як вимога і заволодіння охоплюється єдиним умислом.

Так, якщо злочинець не боїться бути впізнаним, або ж, навпаки, 
бажає, щоб потерпілий зрозумів «з ким має справу», то вимогу про 
передачу майна він пред’являє при безпосередньому контакті з 
потерпілим, за місцем проживання, навчання чи роботи останнього. 
Відбувається це вдень (за місцем роботи чи навчання потерпілого) або 
ввечері (на вулиці або вдома). Отримання грошей або іншого майна може 
відбуватися як на місці пред’явленої вимоги, так і в іншому місці, 
вказаному злочинцем. Час передачі майна, як правило, встановлюється 
самим вимагателем.

В таких випадках на місці злочину найчастіше не залишається 
слідів, які могли б бути використані як речові докази.

У цих випадках на місці, де пред’явлено вимогу про видачу
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майна чи грошей, залишаються різноманітні сліди, які сприяють 
встановленню механізму вимагательства, осіб злочинців і потерпілого.

Сліди та інші речові докази можуть бути виявлені на місці 
вилучення майна, що вимагалося. В цих випадках, крім встановлення 
власне факту викрадення майна (грошей), матеріальні наслідки злочин)' 
сприяють встановленню вимагагеля, пособників, з’ясовуються інші 
факти, іцо мають значення для встановлення істини.

Якщо злочинець бажає залишитися невпізнаним, то свої вимоги 
і погрози він виражає телефоном або письмово. Так, наприклад, в ніч з 
22 на 23 листопада 1991 року в м. Тернополі контролер міського ринку 
Пустовій зателефонував Руснаковій, яка незаконно торгувала на цьому 
ринку алкогольними напоями, з вимаганням 150 доларів США, 
погрожуючи у випадку відмови повідомити про її діяльність у міліцію15.

В даному випадку місцем скоєння вимагательства є місце, 
написання такого листа або місце, звідки телефонував злочинець. 
Шляхом огляду цього місця або обшуку можуть бути виявлені 
матеріальні сліди злочину (відбитки пальців на слухавці, письмових 
приладдях, що використовувалися для написання листа. Для прикладу, 
у Пустовія був виявлений листок з номером телефону Руснакової, хоча 
особисто вони знайомі не були), виявлені можливі очевидці розмови чи 
написання листа.

На місці затрим ання вим агателів з поличним 
найважливішим доказом є викрадене майно.

Мотивом вимагательств є бажання незаконного збагачення, 
користь. Мотиви діянь визначають і його мету - заволодіння майном, 
грішми, що належать громадянам, підприємствам, організаціям. 
«Мотив обумовлює мету, а мета - певні дії (спосіб дії), котрі знаходять 
відображення у предметі злочинного посягання і матеріальних слідах14.

«Розробка питань криміналістичної характеристики злочинів, 
слідчих ситуацій, з усією визначеністю вказує на необхідність 
подальшого вивчення і використання даних про особу злочинця як в 
загальних положеннях методики розслідування, так і в методиках 
розслідування окремих груп (видів) злочину»1017.

Не менш важливим елементом криміналістичної 
характеристики вимагательств є й характер злочинної групи, її тип та 
склад, прояви криміналістично значимих навиків членів цих груп.

Розкриття і розслідування переважної більшості вимагательств 
розпочинається з показів потерпілого і багато в чому залежить від їх 
повноти та об’єктивності.

; Як і характеристика особи вимагатеяя, для розслідування мають
значення дані про особу потерпілого Вони дозволяють повніше пізнати
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особу злочинця, встановити певне коло осіб, серед яких його погріб 
шукати, з’ясувати механізм вимагательства.

Наявність даних про особу потерпілого, його з в ’язт 
особливості поведінки, відносини з вимагателем, ролі, у скоєно 
злочині, його протиправної діяльності, дозволяє використовувати 
для визначення тактики слідчих і розшукових дій та вирішення інш 
завдань розслідування.

У цьому зв’язку не можна не погодитись із B.C. Бурдановон 
тому, що «віктимологічний аналіз злочину... може бути використа 
слідчим для виріш ення низки загальних і окремих завда: 
розслідування, законного і обгрунтованого вирішення кримінальї 
справи: висунення версій про злочинця і встановлення кола осіб, сер 
яких його треба шукати, мотивів його поведінки, прогнозуван 
поведінки потерпілого на попередньому слідстві та в суді; використан 
даних про особу потерпілого в тактиці слідчих та розшукових д  
що проводяться з його участю; з’ясування причин злочину та уме 
що сприяли його скоєнню, пов’язаних з особою та поведінкс 
потерпілого, прийняття заходів щодо їх усунення; вибору та здійснен 
заходів, спрямованих на забезпечення безпеки потерпілого і 
попередньому слідстві та в суді, а також його реабілітацію».1*
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Боднарук М.І.,
Чернівецький держуніверситет 
ім. Ю. Федьковича

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
З ДОСЛІДАМИ НА ЛЮДИНІ

Медицина - та область людської діяльності, де кожне нове 
відкриття означає якщо не збереження життя, то хоча б полегшення 
важких захворювань для багатьох людей. І все ж при вивченні кожного 
нового відкриття на певній стадії дослідження виникає необхідність 
перевірити на людині засіб або метод, результати дії яких неможливо 
з достовірністю передбачити. Це означає, що на певній стадії наукового 
дослідження не залишається нічого іншого, як свідомо піддати людину 
або навіть групу людей невідомим, можливо небезпечним шкідливим 
впливам. І тут виникає протиріччя між суспільною зацікавленістю у 
перевірці і освоєнні нового методу лікування і інтересами індивідуума, 
якому суспільство гарантує охорону і захист його особи. Є тут і інше 
протиріччя, коли зацікавленості суспільства у новому методі лікування 
протиставляється особиста зацікавленість людини (на якій проводиться 
експеримент) в охороні її життя і здоров “я, яка поставлена в даному 
випадку в умови підвищеного ризику робиться крок в невідоме1. 
Повністю уникнути ризику в таком у медичному дослідженні 
немож ливо,але необхідно відповідним чином знизити його і 
обгрунтувати, щоб людина не стала о б “єктом недостатньо 
підготовлених дослідів або надто повної перевірки методів з більш 
шкідливими наслідками, ніж передбачалось. Дотримання цих вимог 
повинні гарантувати, насамперед, правові норми, що оберігають 
людину, на якій перевіряються нові засоби або методи лікування.

Створення юридичної бази проведення медичних експериментів 
з дослідами на людині можливе лише після того, як будуть узагальнені 
окремі проблеми, проведений їх аналіз і зроблений вибір із можливих 
альтернатив.

Відповідно, правовому регулюванню повинен передувати 
тривалий процес наукового дослідження юридичних і етичних проблем, 
пов“язаних з проблемами медичного дослідження на людині. Витоки 
наукового вивчення дослідів на людині в цьому аспекті відносяться до 
другої половини XIX сторіччя. В центрі теоретичного обговорення 
стояло питання про допустимість експерименту на людині взагалі, а 
якщо так, то при яких умовах. Серед робіт, що належать до цього
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історичного періоду наукового пізнання, заслуговує уваги праця К. 
Барнарда2, який довів і обгрунтував необхідність дотримання при 
проведенні експериментів вимог етики і гуманності, а також К.Штоса3, 
який відкидав юридичну можливість проведення дослідів на людях і 
висловлював сумнів в реальності одержання згоди на експеримент через, 
що не виключені випадки одержання такої згоди обманним шляхом.

За першими теоретичними обговореннями почались і перші 
спроби юридичного оформлення. Такими були німецькі директиви про 
досліди на людині 1931 року4. І все ж проблематика допустимості 
медичних експериментів на людині, як і раніше, залишалась предметом 
лише академічної уваги. Всесвітній шок від страшних дослідів, які 
проводились під час другої світової війни, одразу ж все змінив. Людство 
вперше зіткнулось з поголовним знищенням тисяч людей на благо 
“наукового прогресу”. Стає страшно, коли читаєш звіт Надзвичайної 
комісії про нелюдські злодіяння німецької влади в Освенцимі, який 
представлений Міжнародному Військовому Трибуналу в Нюрнберзі: “... 
В таборі були створені спеціальні лікарні, хірургічні блоки, гістологічна 
лабораторія і інші заклади, але не для лікування, а для знищення людей. 
Німецькі професори і лікарі проводили в них масові експерименти по 
стерилізації жінок, кастрації чоловіків, експерименти на дітях, 
влаштовували штучне загальне зараження людей раком, тифом, 
малярією і спостерігали за результатами. На живих людях вивчали дію 
отруйних речовин ... проводили досліди з насильницькими родами і з 
перевіркою дії контрастних речовин при рентгені матки...”5.

Подібні експерименти проводились в Дахау, Бухенвальді, в 
інших концтаборах . Крім німецьких, ставила їх і японські 
лікарі6. Необхідність попередження таких дослідів в майбутньому стали 
основною ідеєю правового регулювання умов і передумов здійснення 
медичних дослідів з експериментами на людині. Вперше сформулював 
їх Нюрнбергський Військовий Трибунал 20 серпня 1947 р. у вироку 23 
нацистським злочинцям, які звинувачувались у здійсненні недопустимих 
дослідів на людях. Нюрнбергський Військовий Трибунал сформулював 
10 принципів-умов проведення медичного експерименту на людині, які 
пізніше одержали назву Нюрнбергського кодексу.

І все ж не всі засвоїли уроки з цього: в 50-тих роках в трьох 
тюрмах штату Ілінойс було заражено малярією 800 в“язнів7,в 60-тих 
роках “вчені нью -йоркського онкологічного центру Слоун- 
Кетерінського інституту... своїм пацієнтам із будинку престарілих 
прищепили живі ракові клітини, щоб перевірити їхню стійкість до цієї 
хвороби8 , пацієнтам  інституту із школи інтернату для 
розумововідсталихв Уіллоуброку, (штат Нью-Йорк), ввели живий вірус
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жовтухи з метою вивчення гепатиту9. Число таких випадків, 
опублікованих в пресі, достатнє, щоб одержати уявлення про 
актуальність проблеми.

В 1964,1975 і 1983 р. р . своє ставлення до проблем експериментів 
на людині висловила і Всесвітня організація охорони здоров“я. На XVIII, 
XIX і XXXV засіданнях ВОЗ в Хельсінкі, Токіо і Венеції були прийняті 
декларації (Токійська і Венеціанська — в уточнення і доповнення 
першої), в яких зроблена спроба врегулювати питання про проведення 
медичних експериментів10.

Принципи, сформульовані цими деклараціями, надали  
серйозного поштовху не тільки розвитку етичних і юридичних поглядів, 
але наклали відбиток на правове регулювання медичних експериментів 
у багатьох країнах. Деякі безпосередньо включили ці принципи в 
національне законодавство, про що свідчить, наприклад, розпорядження 
№ 88 1982 року Управління міністерства охорони здоров “я Бразилії, яке 
в Ст.1 офіційно закріплює положення Хельсінської і Токійської 
декларацій.

В багатьох державах декларації послужили зразком для внесення 
в національне законодавство аналогічних норм. Так було зроблено на 
Філіпінах, де в адміністративному розпорядженні міністерства охорони 
здоров’я вказано, “специфічні положення, які регулюють правила 
проведення біомедичного дослідження, містяться в Хельсінській 
декларації із змінами і доповненнями, внесеними в неї” /розпорядження 
№ 22-А, розділ І, ст.7/.

Крім декларацій прийнятих в Хельсінкі, Токіо і Венеції, в 1967 
році в Женеві спеціальна наукова група Всесвітньої організіїщ охорони 
здоров’я прийняла документ про принципи медичної оцінки ліків, в 
якому даний аналіз специфіки перевірки нових ліків на людині і 
встановлені деонтологічні правила в цій області.

Актуальність проблематики біомедичних досліджень, які 
вклю чаю ть експерименти на людині, полягає в підвищеній 
зацікавленості правової теорії до даного питання і в відповідній 
•правотворчій діяльності. Створення цілісної системи законодавчих актів 
в області охорони здоров’я повинно відповідати вимогам практики 
правового  регулю вання відношень і нормам м іжнародного 
гуманітарного права, в тому числі приписам і стандартам Всесвітньої 
Організації Охорони Здоров’я. Багато розвинених країн світу /ФРН, 
Австрія, СІЛА, Франція, Італія, Іспанія і ін./ в своєму національному 
законодавстві про охорону здоров’я мають так звані медичні, або 
лікарські кодекси, норми яких регулюють відношення між медиками і 
їх пацієнтами, а також їх родичами, професійні відношення медиків
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між собою, з адміністрацією закладів охорони здоров’я і 
державних органів. Необхідно відзначити, що вказані кодекси окрім 
чисто правових, процедурних норм містять правила, які торкаються 
морально-етичних проблем.

Який стан вказаних вище документів в Україні?
Потреба в розробці вітчизняних норм такого роду передбачає 

підготовку Л ікарського кодексу /або С татуту/, в якому крім 
професійних прав і обов’язків могли би бути закріплені детальні вимоги 
деонтології і лікарської етики. Морально-етичну основу такого акту 
змогли би скласти відомі норми Клятви Гіпократа, сучасної Присяги 
лікаря11.

Верховна Рада України затвердила Концепцію охорони здоров’я 
громадян. Ця Концепція була підготовлена на конкурсній основі великим 
колективом спеціалістів різного профілю; її складовою частиною став 
проект законодавства України про охорону здоров’я. На базі цих 
документів в короткі строки вдалося розробити проект Основ 
законодавства про охорону здоров’я, які 19 листопада 1992 року були 
прийняті Верховною Радою України.

Основи законодавств про охорону здоров’я встановлюють 
нову, порівняно із закріпленою Законом УРСР 1971 р., систему охорони 
здоров’я, яка базується на принципах: 1) гуманізму; 2) рівності 
громадян; 3) наукової обгрунтованості, матеріально-технічного і 
фінансового забезпечення; 4) запобіжно-профілактичного характеру; 
5) орієнтації на світові стандарти здоров’я і медичної допомоги; 6) 
багатоукладності економічної бази охорони здоров’я, 
багатоканальносгі його фінансування, демонополізацій, заохочення 
підприємництва і конкуренції; 7) децентралізації державного 
управління, розвитку самоуправління і самостійності закладів і 
працівників охорони здоров’я. І все ж головним, напевно, являється 
закріплення в ст.6 Основ пріоритету охорони здоров’я людини перед 
іншими видами суспільної діяльності /виробничої, комерційної, тощо/ 
шляхом пільгового оподаткування, створення сприятливих умов для 
іноземних інвестицій, приватного підприємництва і інших напрямків.

В поняття законодавства, без сумніву, треба включати крім 
власних законодавчих актів також первинні нормативні акти / 
Хельсинську, Токійську, Венеціанську і Женевську декларації/. 
Наявність останніх, регламентація яких не входить в компетенцію ні 
ВР, ні уряду, якраз о б ’єктивно відображ ає ш ироту відомчої 
нормотворчості.

Відомчі нормативно-правові акти в області охорони здоров’я, 
як і в інших галузях, існують і будуть існувати надалі: вони необхідні
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для повноти і детальності правового регулювання. І все ж проблема 
полягає в тому, які саме відношення вони повинні регулювати. Якщо 
мова йде про спеціальні, чисто медичні питання (порядок здійснення 
тієї чи іншої процедури, застосування того чи іншого методу 
профілактики, діагностики або лікування захворювання), то тут такого 
роду акти повністю підходять, але якщо професійною медичною 
діяльністю зачіпаються права громадян на життя і охорону здоров’я, 
то ці відношення повинні регулюватися виключно законом. Не може 
бути визнана нормальною практика видавання наказів, інструкцій, 
положень, актів Міністерства охорони здоров’я, в яких “коректуються”, 
“уточнюються” встановлені законом права громадян або порушуються 
їх інтереси. Не менш суттєвим є і те, що більшість відомчих нормативних 
актів в області охорони здоров’я ніколи не публікувались у відкритому 
друці і, відповідно, незнайомі людям.

З правової точки зору медичний експеримент можна 
охарактеризувати як втручання в особисті права людини, що 
здійснюється у зв’зку з дослідженням в області медицини. Для осіб, що 
піддаються дослідженню, таке втручання -  підвищений ризик, 
допустимий при цьому способі, який раніше не досліджувався на 
практиці і не оформлявся в установленому порядку. Для виконання 
такого втручання потрібне збереження відповідних правових умов і 
вимог

Отже, правове забезпечення медичного експерименту повинно 
включати в себе наступні умови:

1. Зі сторони особи, що підлягає експерименту:
• інформовану згоду;
• добровільну участь;
• контроль за рішенням провести експеримент і його 

виконанням компетентною спеціальною комісією
• збереження етичних норм.

2. Зі сторони закладу, що займається експериментуванням:
• оригінальність власних ідей і досліджень;
• охорона від розкриття детальних планів, звітів, 

записів про експеримент;
• захист від звинувачень.

При збереженні цих умов ми уникнемо небажаного і часто 
критикуючого12 положення повної відсутності правового регулювання 
медичного експерименту.

А це означає, що розвиток законодавства про охорону здоров’я 
в Україні повинен йти по шляху створення цілого пакету із окремих, 
спеціалізованих законодавчих актів. І все ж не треба відкидати
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можливість формування тієї чи іншої моделі законодавства -  створення 
Кодексу законів про охорону здоров’я. Тим більше, що в цьому напрямку 
є свій досвід. В кінці 20-х і 30-х років в У PCP було розроблено декілька 
варіантів Кодексу законів про охорону здоров’я, остаточний із яких 
складався із 515 статей, розділених на 14 розділів.На жаль умови того 
часу не призвели до його прийняття.

Нові законодавчі акти, прийняті в 1990-1992 pp. в нашій 
державі, безперечно, свідчать про поступальний розвиток 
законодавства щодо охорони здоров’я, про пошуки сучасної 
теоретичної моделі, про уніфікацію певної частини правових атів і норм, 
що регламентують загальні завдання охорони здоров ’я, про стремлішія 
законодавців приймати такі акти з врахуванням вимог принципів і норм 
міжнародного права.
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Боднарук М.І.,
Чернівецький держуніверситет 
ім. Ю. Федьковича

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГЕННОЇ 
ДАКТИЛОСКОПІЇ В СУДОВІЙ МЕДИЦИНІ

Сучасний рівень знань про молекулярну біологію і, зокрема про 
ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота), обумовлений теоретичними і 
експериментальними досягненнями в трьох фундаментальних областях 
науки: класичній генетиці, біохімії і молекулярній фізиці.

ДНК, як складна хімічна сполука, була відкрита в ядрі клітини 
ще в 1869 р., але її генетична функція, як носія спадкової інформації, 
залишалась невідомою до 1943 р. І тільки з 1953 р., коли Уотсон і Крік 
виявили для ДНК двохспіральну структуру і запропонували її 
трьохмірну модель, з ’явилась і стала бурхливо розвиватися нова 
самостійна наука - молекулярна біологія.

Її виникнення, за значимістю, можна порівняти хіба що з 
виникненням ядерної фізики, так як з ’явились способи пізнання природи 
на субмолекулярному рівні. Не зважаючи на свою “молодість”, 
молекулярна біологія займає почесне місце в багатьох областях 
природничих наук. Її методи використовуються у вірусології, 
мікробіології, селекції тварин і, звичайно, в медицині, в тім числі і в 
судовій.

Ми розглянемо метод, назва якого генна “дактилоскопія” або 
ДНК - фінгерпринт (анг. - йі^егргіїП - відбиток пальця). Дактилоскопія 
- термін із криміналістики, але в данному випадку означає ідентифікацію 
особи не по відбитках пальців, а по “відбитках” ДНК, яка одержана із 
макро- або мікрооб’єктів біологічного походження. Причому, генна 
“дактилоскопія” на відміну від звичайної, дозволяє встановити не тільки 
особу, але і кровну родинність.

Метод виник у 1985 р. в Англії на базі чисто фундаментальних 
досліджень генома людини, які проводились групою вчених на чолі з 
генетиком А.Джефрісом. Пізніше метод був, незалежно один від одного, 
розвинутий бельгійськими і російськими дослідниками, які 
запропонували новий ДНК - зонд на основі ДНК фага М-13.

Приводом,до виникнення цього, по суті, революційного в 
судовій медицині методу стало виявлення в структурі ДНК участків, 
названих “мінісателітною” ДНК. Вони складаються із субодиниць 
строго індивідуальних дня кожної людини.
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Використання для судової медицини цих участків можливо 
завдяки таким їх властивостям, як:
1) індивідуальний поліморфізм (унікальність структури для кожної 

людини);
2) соматична стабільність (одна і та ж структура в різних тканинах 

і органах однієї і тієї ж людини);
3) успадковування цих участків за класичними законами 

успадкування Менделя (передавання в незмінному вигляді від батьків 
до дітей).

Перша властивість використана для генної ідентифікації 
окремої особи. Друга - в експертизах по ідентифікації частин 
розчленованих трупів. Третя - в експертизах спірного батьківства, 
материнства (у випадку підміни дітей в роддомі), встановленні 
материнства при підозрі на дітовбивство, встановлення особи невідомого 
трупа з допомогою визначення кровної родинності тощо.

Метод одразу ж набрав сенсаційного успіху, оскільки дозволяє 
виявити одну людину із 100-300 млрд. людей. В кінці 1987 р. журнал 
“Англія” повідомив, що британський суд вперше в світовій практиці 
прийняв генетичний доказ в установленні спірного батьківства. Метод 
ДНК-фінгерпрінта дозволяє в категоричній формі сформулювати 
висновок експерта на користь або на виключення прямих родинних 
зв’язків, при цьому вірогідність помилкових висновків мізерна, і за 
даними різних авторів складає 1-3x10 10. В Україні перша така 
експертиза була прийнята до розгляду в суді на початку 1990 р.

Технологія ДНК-фінгерпринта складна, так як складається 
більш як з 10 етапів, дорога, бо вимагає використання рідкісних 
імпортних реактивів. Для її проведення необхідні спеціальні навики 
роботи і знання в області молекулярної біології. Всі ці фактори, на жаль, 
стримують впровадження цього методу в нашій країні.

На першому етапі відбувається виділення ДНК із клітин крові, 
сперматозоїдів, м’яких тканин. Можливо також одержана ДНК із 
кісткової тканини, зубів, волосся. Але ця процедура дуже складна, 
вимагає додаткового обладнання і досвіду такої роботи і поки що 
застосовується тільки в деяких закордонних лабораторіях. Наступний 
етап - визначененя якості і кількості ДНК. Потім, з допомогою 
спеціальних ферментів (рестриктаз) нарізають молекулу ДНК в строго 
визначених місцях (сайтах). В результаті цієї процедури одержують 
велику кількість фрагментів ДНК різної довжини, при цьому їх 
сукупність специфічна для кожної людини. Цей феномен і дає 
можливість використовувати ДНК для ідентифікації особи.

В подальшому з допомогою електрофорезу розділяють
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фрагменти за їх довжиною (згідно молекулярній масі), при цьому, більш 
короткі фрагменти рухаються швидше, а більш довші - повільніше. 
Потім їх переносять на мембрану' із нітроцелюлози або нейлону. І, в 
кінцевому результаті ці фрагменти, які містять в собі мінісателітну Д НК 
виявляють з допомогою радіоактивного або нерадіоактивного ДНК- 
зонда, В першому випадку одержують Д Н К  - “відбиток” на 
рентгенівській плівці, в другому - безпосередньо на мембрані.

Н ерадіоактивний метод ДН К-зонда не вимагає 
спещальнообладнаної ізотопної кімнати, етапу утілізації радіоактивних 
відходів, не шкідливий для здоров’я експерта, приблизно на два тижні 
займає менше часу, але більш складний і дорожчий.

Головна перевага методу ДНК-фінгерпрінта - можливість 
категоричного висловлювання експертом в своєму висновку про 
приналежність слідів біологічного походження конкретній особі. І все 
ж необхідно мати на увазі і його недоліки.

По-перше, висока вимогливість методу до збереження ДНК в 
досліджуваному біоматеріалі.

В результаті вплт ту факторів зовнішнього середовища - 
температура, вологість, різні мікроорганізми, хімічні речовини, а також 
внутрішніх - розпад тканин призводить до деградації ДНК. При цьому 
виникають хаотичні розриви в молекулі ДНК, які впливають на 
достовірність експертизи. Ступінь деградації знаходиться в прямій 
залежності від перерахованих вище факторів. ДНК також чутлива до 
впливу прямих сонячних променів. ДНК з ознаками вираженої 
деградації не придатна для дослідження. За- даними вітчизняної та 
зарубіжної літератури, дослідження плям крові з давністю утворення їх 
більш як 3-5 місяців, методом ДНК-фінгерпринта недоцільно. Ці строки 
відносяться до умов збереження при кімнатній температурі.

При зберіганні зразків крові в плямах при температурі - 18° - 
20° С (морозильна камера побутового холодильника) ці строки 
необмежено збільшуються.

В кожному конкретному випадку питання про придатність ДНК 
для дослідження вирішується експертом. Але, враховуючи досвід 
науковців, краще оцінювати можливість проведення експертизи не по 
зовнішньому вигляду трупа, а після виділення ДНК і проведення аналізу 
на її придатність. В літературі описаний випадок, коли була одержана 
ДНК із тканин ексгумованого трупа з давністю смерті біля двох років 
і вираженими ознаками розпаду, придатна для дослідження.

По-друге, для дослідження необхідно мати ДНК в достатньо 
великій кількості, не менше 10 мкг. Звичайно, цей недолік відноситься 
тільки до дослідження сухих плям крові і сперми. Для одержання такої
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кількості ДНК необхідно мати пляму, утворену не менше 1,5 мл рідкої 
крові або одним еякулятом. За зовнішнім виглядом - це пляма діаметром 
не менше 1,5-2,0 см з повним промоканням одягу.

П о-третє, чутливість до бактеріального і грибкового 
забруднення зразків ДНК може призвести до одержання негативних 
результатів.

По-четверте, труднощі, які виникають при роботі зі змішаними 
плямами можуть призвести до одержання псевдонегативного 
результату, оскільки в плямі знаходиться домішок крові іншої людини.

В слідчій практиці доцільно використання ДНК-фінгерпрінта 
в наступних ситуаціях:
1. Встановлення приналежності частин тіла одному і тому ж трупу. 

При цьому доцільно призначати експертизу навіть при наявності 
всього однієї частини тіла. В такому випадку вказують мету 
призначення експертизи: “Виділення ДНК для можливої наступної 
ідентифікації особи або встановлення приналежності частин 
(виявлених пізніше) одному і тому ж трупу.

Одночасно вказую ть, при необхідності, дослідження на 
встановлення статевої приналежності частини або частин тіла”.
2. Посмертне встановлення можливої кровної родинності для 

визначення особи невідомого трупа. В цьому випадку слідчим може 
бути поставлене питання: “Чи являється труп №... батьком (матір’ю, 
сином, дочкою) громадянина (громадянки)...”

3. Встановлення материнства при виявленні трупа 
новонародженого і підозрі на дітовбивство.

4. Ідентифікація особи підозрюваного за залишеними на місці 
злочину слідами біологічного походження.

5. Ідентифікація особи підозрю ваного в згвалтуванні за 
дослідженням ДНК сперми, виділеної із тампонів з піхви.

6. Встановлення батьківства при згвалтуванні по ДНК, виділеної 
із частин плоду, вилученого при аборті.

Для слідчих, судово-медичних експертів необхідні знання правил 
відбору, зберігання і транспортування матеріалу для подальшого 
дослідження методом ДНК-фінгерпринта.

Зупинимось на основних із них:
1. Трупний матеріал: підлягає вилученню шкіра і м’язова тканина

з мінімальним включенням жирової тканини загальним об’ємом 3-4 
см3. Тканини, по можливості, повинні бути з мінімальними 
процесами гниття, без ураження пліснявкою. Вилучення 
здійснюється в чистий посуд, чистим інструментом в паталого- 
анатомічному відділенні. При необхідності допустиме зберігання
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вилу чених тканин в морозильній камері побутового холодильника.
2 Вміст природніх порожнин: при злочинах статевого характеру 

направляють на дослідження вміст піхви. Для контролю беруть 
м’язові тканини трупа (див. п. 1). При підозрі на здійснення статевого 
акту в зболеній формі на дослідження направляють і тампони, 
вилучені з прямої кишки і ротової порожнини трупа.

3 Плями крові; після огляду місця злочину предмети з плямами, 
схожими на кров упаковують і відправляють в лабораторію. 
Упаковка повинна бути без забруднення стороннім біоматеріалом. 
Використання з цією мстою поліетиленової плівки недопустимо. 
Предмет-носій може бути любим, але без ознак зараження 
пліснявкою чи колоніями бактерій.

Вологі предмети з плямами крові необхідно перед направленням 
на дослідження обов’язково висушити, інакше може початися гниття 
крові. Сушку проводять при кімнатній температурі, без впливу прямих 
сонячних променів.

Плями крові з землі вилучають разом з грунтом на всю глибину 
проникнення крові. Для контролю в лабораторію направляють зразок 
землі, яка не прониклась кров’ю.
4. Плями сперми: при виявленні слідів, які схожі на сперму, 

поступають так же, як і зі слідами крові.
5. Контрольні зразки біоматеріалу підозрюваних або потерпілих: 

в приміщенні лабораторії генної дактилоскопії зразки крові в 
присутності слідчого забирає судово-медичний експерт або лікар 
(фельдшер) в приміщенні слідчого ізолятора або медичного закладу. 
В останньому випадку про забір зразка крові складається протокол, 
який підписує лікар (фельдшер), медична сестра і слідчий.

1. Томилин В.В., Барсегянц Л .О ., Гладких A.C. Судебно- 
медицинское иследование вещественных доказательств. - М., 1989.
- С, .246-249.

2. Иванов П.Л. и др .//Суд.-мед. эксперт. - 1991. - № 3. - С. 26-30.
3. Кримінальний кодекс України. - K., 1993
4 Самшценко С.С. Судебная медицина. - М.: Право и закон, 1996.

- С. 322-326. , ■
5. Судебная медицина / Под ред. В.В. Томилина. - М., 1996. - С. 

276-278.
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ФОРМИ ТА ВИДИ ДОКУМЕНТАРНИХ АКРЕДИТИВІВ

Акредитив встановлюється банком-емітентом і доводиться до 
відома бенефіциара, як правило, при посередництві авізуючого банку, 
у формі телетрансмісійного повідомлення /телеграма, телекс, 
шифрограма, повідомлення СВІФТ і т.п./ чи в формі письмового 
документу', що направляється поштою. Аналогічно оформляються 
також будь-які зміни й доповнення до акредитива.

Міжнародною торговою палатою розроблені й рекомендовані 
для застосування стандартні форми акредитива.

Основна стандартна форма безвідзивного акредитива-уявляе 
собою комплект бланків, який включає:
1. авізо для бенефіциара;
2. авізо для авізуючого банку;
3. копію для заявника акредитиву;
4. одну чи декілька копій для банку-емітента.

Банк-емітент, маючи намір зробити робочим акредитгвним
документом чи робочою зміною поштове підтвердження, повинен 
включати в телетрансмісійне повідомлення/ якщо воно застосовується 
для передачі інструкції авізуючому банку/ слова «подробиці далі» / чи 
слова аналогічного значення/ або прямо вказати, що поштове 
підтвердження є робочим акредитивним документом чи робочою 
зміною. Причому цей робочий акредитивний документ чи робочу зміну 
банк-емітент повинен направляти без затримки.

Телетрансмісійне повідомлення, що є достовірним,рахується 
робочим акредитивним документом, робочою зміною, якщо банк- 
емітент з самого початку інструктує таким /достовірним/повідомленням 
авізуючий банк й не вказує в ньому яких-небудь застережень. Таким 
чином, на даному етапі перевага надається більш мобільному 
телетрансмісійному зв’язку.

Міжнародною торговою палатою розроблена також форма / 
послідовність викладення й зміст/ акредитиву, який виставляється 
телетрансмісійним повідомленням.

З активним розвитком серед європейських та багатьох інших 
банків такої надійної й швидкодіючої системи зв’язку як SWIFT, в 
міжнародній банківській практиці були розроблені спеціальні типові 
форми для повідомлень про відкриття акредитива через систему SWIFT 

Як  вже раніше вказувалося, основним видом розподілення
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акредитивів е розділення їх на дві основні категорії:
1. відзивні акредитиви й
2. безвідзивні акредитиви.

В основі цього роподілення відображаю ться основні 
характеристики акредитивного зобов’язання банку. Першу категорію 
утворюють акредитиви, незалежно від їх видів, в основі яких лежить так 
зване відзивне акредитивне зобов’язання банку, тобто таке зобов’язання, 
яке може бути змінено чи анульовано в будь-який момент часу.

До другої категорії входять акредитиви, незалежно від їх видів, в 
основі яких лежить тверде,безвідзивне акредитивне зобов’язання банку, 
тобто таке зобов’язання, яке може бути змінено чи анульовано лише 
при згоді інших сторін акредитивної операції'.

Зрозуміло, що безвідзивні акредитиви, як більш гарантована 
форма платежу, мають більш широку практику застосування порівняно 
з відзивними. Ст.6 Уніфікованих правил, вимагаючи щоб кожний 
акредитив зазначив, чи є він відзивним, чи безвідзивним, вказує, що 
при відсутності такого зазначення акредитив повинен рахуватися як 
безвідзивний1.

В основі розподілу акредитивів на вида лежить ознака наявності 
чи відсутності додаткових гарантій по акредитиву та спосіб виконання 
акредитивного зобов’язання банку. Відповідно до кількості охоплених 
акредитивів, види загального та локального характеру.

Види загального характеру, як і категорії, включають всі 
акредитиви, розділяючи їх на дві великі групи, одній з яких притаманна 
якась риса /характеристика/ а іншій ні. Але порівняно з категоріями 
види загального характеру мають менше правове значення, так як є 
другорядним, порівняно з категорією, фактором визначення.

Під видом локального характеру розуміється обмежена група 
акредитивів, що мають якісь специфічні риси,серед яких можливе 
виділення основних та додаткових /похідних/ рис. В свою чергу й 
акредитив локального виду може відноситись до основного локального 
виду чи додаткового /похідного/ локального виду.

Отже, в залежності від наявності чи відсутності додаткових 
гарантій всі акредитиви розподіляються на два види загального 
характеру:
1. підтверджені акредитиви чи
2. непідтверджені акредитиви.

Під підтвердженим акредитивом розуміється акредитив, до 
акредитивного зобов’язання банку-емітента якого інший, 
підтверджуючий банк додає своє підтвфдження про виконання банком- 
емїгентом свого зобов’язання, тобто додатково гарантує виконання 
платежу.
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Теоретично підтвердженими чи непідтвердасеними можуть бути 
як без відзивні, гак і відзивні акрдитиви. Але фактично через досить 
незвичайний характер відзивних акредитивів, як правило, їх не 
підтверджують. Уніфіковані ж правила регулюють підтвердження лише 
безвідзивного акредитиву. Таким чином, поєднання підтверджуваності 
з безвідзивністю акредитивного зобов’язання банку утворює групу 
найбільш гарантованого зобов’язання банку, утворює групу найбільш 
гарантованого виду платежу - безвідзивних, підтверджених акредитивів, 
що грунтуються на твердих, безвідзивних зобов’язаннях банка-емітента 
й підтверджуючого банка.

В залежності від способу виконання акредитивного зобов’язання 
банку-емітента розрізняю ться такі основні локальні види акредитивів:
1. акредитиви з платежем по пред’явленню;
2. акредитиви з розстроченим платежем;
3. акцептні акредитиви;
4. акредитиви з негоціацією.

Під акредитивами з платежем по пред’явленню розуміється 
акредитив, згідно акредитивного зобов’язання якого, банк-емітент 
зобов’язується здійснити бенефіциару виплату суми акредитива негайно 
по пред’явленні обумовлених цим аредитивним зобов’язанням, 
документів, при додержанні строків й умов акредитиву.

Таким чином, акредитив з платежем по пред’явленню, є найбільш 
швидким гарантованим платежем в документарних безготівкових 
розрахунках між суб’єктами підприємницької діяльності.

Акредитив з розстроченим платежем /The deffered Payment letter 
of Credit/ - це звичайна практика для європейських банків. Акредитив 
відкривається з розстрочкою платежу до невідомої дати в майбутньому, 
але при цьому продавець не повинен виставляти трату.

В цьому виді акредитиву є деяка специфіка положення авізуючого
банку.

Якщо авізуючий банк не додав свого підтвердження до 
документарного акредитиву, він, в обмін на документи видає продавцю 
безвідзивне підписане зобов’язання по слідуючій формі;» Цим ми
зобов’язуємося виплатити Вам сум у  ч ер ез  днів від дати
відвантаження, по отриманні Вашої вимоги до платежу. Будь ласка, 
виставте на нас вимогу платити за декілька днів до строку платежу».

Хоч при цій операції не застосовуються акцептовані трати, не 
даючи продавцю можливість дисконтувати їх, це безвідзивне 
зобов’язання може бути достатнім, щоб отримати у банка аванс.

Під акцептним акредитивом / The Acceptance letter of credit/ 
розуміється акредитив, згідно акредитивного зобов’язання якого банк- 
емітент зобов’язується акцептувати й сплатити перевідні векселі /трати/
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, виставлені оенефіциаром, чи уповноважує інший банк здійснити такий 
акцепт і виплату. На практиці цей вид акредитиву застосовується, як 
правило, з додаванням підтвердження виконуючим банком по 
проханню чи уповноваженню банку-емітента, так як в цьому випадку 
зростає гарантованість, а й відповідно й значимість цього виду 
розрахунків в господарському обороті.

При цьому виді акредитиву продавець виставляє трату на 
авізуючий банк, що додав своє підтвердження, а платежем в визначний 
строк, наприклад, через ЗО днів після пред’явлення. На практиці це 
означає,що трата продавця повертається йому з надписом на лицьовій 
стороні про банківський акцепт. Цей акцепт є зобов’язанням банку 
опла гити вексель в передбачений строк / в нашому прикладі це ЗО днів 
після пред'явлення/. Ця дата вказується також в банківському акцепті.

Тепер продавець має в своєму розпорядженні акцепт банку і, якщо 
у нього з’явиться така необхідність, - він може дискантувати трату. Це 
означає, що якщо продавець звернеться до банку з проханням 
дисконтувати трату. Це означає, що якщо продавець звернеться до 
банку з проханням дисконтувати трату, то замість чекання платежу на 
протязі ЗО днів, він отримає платіж негайно за вирахуванням процентів 
за ЗО днів.

Під акредитивом з негоціацією /The Negotiable letter of Credit/ 
розуміється акредитив, згідно акредитивного зобов’язання якого банк- 
емітент зобов’язується сплатити, без обороту на трасантів чи 
добросовісних власників, перевідні векселі /трати/ чи документи 
представлені по акредитиву, або уповноважує інший банк виконати ці 
дії".

В залежності від уповноваження, передбаченого в акредитиві, 
серед акредитивів з негоціацією розрізняють акредитиви з вільною 
негоціацією / коли негоціаювати трати й документи може будь-який 
банк, що згодиться на це/ й акредитиви з негоціацією в конкретно 
визначеному негоціюючому банку.

В залежності від додаткових рис, що характеризують ті чи інщі 
аспекти акредитивної операції, розрізняються слідуючі додаткові 
локальні види акредитивів:
1. трансфортабельні/переказні/акредитиви;
2. акредитиви типу «back to back»;
3. акредитиви з червоною умовою;
4. револьверні /поновлювані/ акредитиви.

Цей перелік; не є вичерпним й містить лише найбільш  
застосовувані в практиці й важливі локальні види акредитивів. В процесі 
своєї'діяльності банки, для більш ефективного врахування побажань 
клієнтів, на основі загальних положень Уніфікованих правил,
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розробляють й використовують досить багато видів акредитивів .Але 
більшість з них є лише модифікацією вищезазначених видів.

Під трансфортабельним /переказним/ акредитивом /The 
Transferable litter of Credit/розуміється акредитив, по якому бенефіциар 
акредитиву /перший бенефіциар/має право звернутися до виконуючого 
банку з проханням надати  можливість користуватись цим 
акредитивом,повністю  чи частково,інш им сторонам /другим 
бенефіциарам/.

Згідно з міжнародною банківською практикою Уніфікованих 
правил трансфортабельний /переказний/ акредитив, обов’язково 
повинен бути зазначений як такий в умовах акредитиву2.

Цей вид акредитиву дає можливість використання акредитивної 
форми безготівкових розрахунків в такому виді господарських 
операцій, як посередницькі операції, забезпечуючи посереднику, шляхом 
переказу частини встановленого на нього акредитиву можливість 
забезпечити гарантіями платежу навіть постачальників посередника, 
які самі стають стороною в акредитивній операції.

Розглянемо як виконується трансфортабельний акредитив на 
наступному схематичному прикладі:

Банк відкриває переказний акредитив на прохання покупця А. 
на користь продавця В. через банк-кореспондент, тобто авізуючий 
банк, на суму 100 тис. англ.фунтів.

Коли акредитив авізується продавцю В, авізуючий банк 
прикладає до авізо форму переказу, яка заповнюється продавцем В., 
якщо він хоче здійснити переказ суми акредитиву. Продавець В., як 
посередник, заповнює форму з інструкціями переказати на його 
постачальника С. частину акредитиву в сумі 90 тис.англ.фунтів. 
Авізуючий банк авізує акредитив згідно з заявою на переказ 
постачальнику С. представляє свої документи, що відповідають умовам 
акредитиву, на суму 90 тис. англ. фунтів авізуючому банку для сплати.

Авізуючий банк звертається до посередника В. з проханням 
представити в банк свій окремий рахунок на 10 тис.англ. фунтів ст., 
який, відповідно, повинен бути негайно представлений.

Авізуючий банк, дебетуючи рахунок банку-емітента на суму 100 
тис.англ. фунтів ст., а посереднику - 10 тис. англ. фунтів ст.

Якщо В. не зможе представити в банк свої документа на першу 
вимогу авізуючого банку, то банкмає право направиш банку-емітету 
документи на 90 тис.англ.фунтів ст., що представив другий бенефіциар 
/поставщик С./ й виплатити йому цю суму.

Необхідно також враховувати, що авізуючий банк може 
відмовитись переводити акредитив, якщо він не вважатиме це 
можливим.
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Акредитив типу «back to back» /The back to back Letter of Credit/
Специфіка цього виду акредитиву полягає в тому, що він включає 

в розрахунки ще один акредитив і являється покриттям для виконання 
зобов’язань по цьому другому акредитиву. Тобто продавець, як 
бенефициар, по виставленому на нього акредитиву, звертається в банк 
з проханням виставити акредитив на його постачальника, під покриття 
виплат по першому акредитиву.

Як бачимо, цей вид акредитиву враховує ще один аспект 
посередницької чи іншої господарської діяльності, коли продавець 
продає товар чи послуги, які йому ще потрібно самому сплатити й 
отримати, а його покупець і чи заявник по 1-му акредитиву/ не 
виставляє трансфортабельний акредитив, чи такий переказ, в силу ст.48 
Уніфікованих правил, неможливий3.

Міжнародна банківська практика виробила ряд вимог, що 
стосуються другого акредитиву в операції «back to back», основними з 
яких є:
1. Другий акредитив повинен передбачити представлення 

документів для виконання платежу, акцепту чи негоціації 
відповідних документів, обумовлених першим акредитивом. 
Відповідно й розкриття і виконання/ першого акредитиву буде 
здійснюватися по пред’явленню цих докуменів.

2. Строк дії другого акредитиву не повинен бути довшим, ніж строк 
дії першого акредитиву.

3. Сума платежу, акцепту чи негоціації по другому акредитиву не 
повинна перевищувати суму першого акредитиву.

Акредитив з «червоною умовою» /The red Close Letter of Credit/.
Даний вид акредитиву / він відомий ще як «попередній» 

акредитив/ існує для того, щоб продавець міг отримати проценти з суми 
акредитиву, як аванс, до відвантаження товару без представлення 
документів, передбачених умовами акредитиву.

Застосовується цей вид акредитиву досить рідко. Його ж назва 
пов’язана з минулим, коли ця умова писалась червоними чорнилами 
для акцентування на ній уваги.

Револьверний/поновлювальний/акред итив /The Revolving Letter 
of Credit/.

Цей вид акредитиву може поновлюватися як в часі /по строках/, 
так і по сумах. При цьому він може поновлюватись автоматично і яких- 
небудь змін чи доповнень в умови акредитиву вносити не потрібно.

Експерт з банку Лойда, по справі Nordskod v National Bank, 
пояснюючи суть револьверного акредитиву, дав наступне визначення: 
«Револьверний акредитив - це акредитив на визначену суму, яка 
автоматично поновлю ється через поновлення тих сум, що
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виплачуються. Якщо ви маєте револьверний акредитив на 50 тис,футів 
сг., який відкритий строком на три місяці й реалізується за допомогою 
трат, що повинні бути сплачені по закінченні ЗО днів з моменту 
пред’явлення, з о при виставленні цих трат вони тимчасово будуть 
знижувати суму акредитиву нижче 50 тис.фунтів ст., а коли ці трати 
виставляються, представляються банку і сплачуються, сума акредитиву 
відповідно доповнюється до 50 тис. фунтів ст.

Це і є те, що в технічному понятті відоме як револьверний 
акредитив; він діє автоматично й не потребує поновлення «4.

Крім вже розглянутих видів документарного акредитиву, хотілось 
би зупинитись більш детально на вже згадуваному, при розгляді 
правової природи акредитива, резервному акредитиві, що є дуже 
цікавим і спецефічним видом акредитива.

Резервний акредитив /The Stendby Letter of Credit/ по своїй суті, 
як вже раніш зазначалось більше схиляється до банківської гарантії.

Практика використання таких акредитивів виникла в США, 
оскільки банки цієї країни згідно з діючим законодавством не можуть 
видавати гарантії в чистому вигляді.

Специфіка резервного акредитиву заключається в тому, що він 
може використовуватись як звичайний документарний акредитив і як 
для додаткового забезпечення платежу бенефіциару при розрахунках 
в формі інкасо чи банківського переказу.

Крім того, він може застосовуватись і як забезпечення повернення 
раніш сплаченого заявником акредитиву аванса чи виплати штрафу 
на користь заявника акредитиву при невиконанні бенефіциаром своїх 
зобов’язань5.

Резервні акредитиви, як правило, не покривають в ід в а н т а ж е н н я  
товару й банки здійснюють сплату по ним проти представлення 
бенефіциаром авізо акредитиву й трат чи спеціально обумовлених 
документів /  як правило заяв/, що свідчать про невиконання заявником 
резервного акредитиву зобов’язань по платежу.

Потрібно зазначити, що зараз резервні акредитиви широко 
застосовуються в міжнародній практиці, так як їх використання більш 
вигідне порівняно з банківськими гарантіями .

1.  Див: ICC VCP. -  N 5 0 0 .  -  Р . 1 2 .
2 .  Див: ICC VCP. -  N 5 0 0 .  -  P . 5 0 .
3 .  Див: ICC VCP. -  N 5 0 0 .  -  P . 5 2 .
4 .  Див: С . M. S c h m i t t h o f f ,  -  E x p o r t  Trade  -  P . 2 2 0 .
5 .  Див: В Wo nnicke ,  D.B.  Wonnike ,  -  The St an d b y L e t t e r  

o f  C r e d i t .  -  New York,  1 9 8 9 .
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ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

Необхідність розкриття питання управління у галузі фінансів 
та органів, які його здійснюють, обумовлено кардинальними змінами 
в системі організації та проведення державної фінансової політики. 
Виходячи з повноважень Кабінету Міністрів України , передбачених 
Конституцією України, очевидно, що Міністерство фінансів, як орган 
державної виконавчої влади, який підзвітний та безпосередньо 
підпорядкований вищому органу виконавчої влади, посідає значне 
місце в системі фінансового управління . Основними завданнями 
Міністерства фінансів України є розробка і реалізація основних 
напрямків єдиної державної фінансової політики, складання проекту і 
виконання державного бюджету, контроль за раціональним і цільовим 
використанням  кош тів державних позабю дж етних фондів , 
концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках 
соціально-економічного розвитку України і її регіонів, цільове 
фінансування загальнодержавних потреб, розробка пропозицій про 
залучення в економіку країни іноземних кредитних ресурсів та джерела 
їх погашення, удосконалення фінансового механізму , методів 
фінансового і бюджетного планування, фінансування і звітності.

Для виконання завдань по забезпеченню проведення єдиної 
фінансової
політики та здійснення загального керівництва організацією фінансів 
створена та функціонує єдина система органів управління фінансами 
в Україні: Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів 
Автономної Республіки Крим, фінансові управління в областях, містах 
республіканського підпорядкування, Головна державна податкова 
адміністрація, Головне контрольно-ревізійне управління та їх органи 
в Автономній Республіці Крим, областях та містах республіканського 
підпорядкування. Міністерство фінансів здійснює координацію 
діяльності вищезазначених органів, керує діяльністю підвідомчих 
підприємств, установ, організацій, направляє їх діяльність на 
забезпечення єдиних принципів фінансово-бюджетного планування, 
оподаткування, фінансування виробничої і соціально-культурної сфер, 
контролю за використанням державних коштів. В межах наданих
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повноважень Міністерство фінансів видає методичні вказівки, інструкції' 
та інші фінансово-правові акти (в т.ч. й накази та розпорядження) з 
питань організації роботи підвідомчих органів і виконання ними своїх 
функцій.

Зазначена структура органіїз, що здійснюють діяльність у галузі 
фінансів, не є вичерпною, бо контрольні функції щодо використання 
коштів державного бюджету здійснюватиме Рахункова Палата , а 
розробка основних засад грошово-кредитної політики є функцією Ради 
Національного банку У краіни1. Національний Банк, як орган, 
наділений державно-владними повноваженнями, здійснює банківське 
регулювання та контроль за діяльністю кредитних установ, що також 
проводять діяльність у галузі фінансів2.

Правові основи діяльності Міністерства фінансів визначаються 
Конституцією України і законами України, постановами Верховної 
Ради України, указами і розпорядженнями Президента, постановами і 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також “Положенням 
про Міністерство фінансів України”. Діяльність органів, що 
підпорядковані Міністерству фінансів України, регламентується 
Законами України ’’Про державну податкову службу”3, “Про 
контрольно-ревізійну службу”4, Указом Президента України щодо 
реорганізації державних податкових органів України, положеннями 
про місцеві управління фінансів, нормативними документами Кабінету 
Міністрів та Міністерства фінансів.

Однією з основоположних функцій Міністерства фінансів України 
є складання державного бюджету України та контроль за його 
виконанням. У відповідності з Законом України “Про бюджетну 
систему”5 на Міністерство фінансів покладена підготовча робота по 
складанню проекту' бюджету та прогнозних розрахунків для визначення 
частини загальнодерж авних податків, платежів і зборів, що 
зараховуються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя. За дорученням Кабінету Міністрів 
Міністерство фшансів узагальнює інформацію міністерств, державних 
комітетів і відомств, місцевих державних адміністрацій, необхідну для 
складання проекту державного бюджету, складає проект бюджету, готує 
пропозиції про нормативи платежів, розміри дотацій і субвенцій в 
місцеві бюджети і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів .

Слід зазначити, що функції Міністерства фшансів України 
пов”язані із складанням проекту державного бюджету, прогнозу 
консолідованого прибутку країни, коригування бюджетних призначень 
з урахуванням надходжень до державного бюджету, контролем за 
виконанням державного бюджету і цільовим використанням коштів, 
які виділяються з бюджету підприємствам, установам і організаціям
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певним чином переплітаються з функціями Рахункової Палати України, 
Одначе на Міністерство фінансів покладено керівництво у сфері 
бюджетно-фінансового планування , фінансування виробничих та 
соціально-культурних сфер. Для виконання повноважень Рахункової 
Палати по бюджетному контролю Міністерство фінансів розробляє 
загальні правила складання звітності, розгляду, затвердження та 
виконання кошторисів видатків, які проводяться за рахунок бюджету' 
та подаватиме необхідні матеріали на розгляд Рахункової Палати.

Забезпечення виконання державного бюджету неможливе без 
контролю та координації доходів та видатків. Так, виходячи з 
необхідності забезпечення стабільності державних фінансів, 
оптимальних фінансових умов для здійснення виробничо-господарської 
діяльності підприємствами, організаціями всіх форм власності, 
Міністерство фінансів за участю Головної державної податкової 
адміністрації та іншими органами державної виконавчої влади 
розробляє пропозиції по вдосконаленню податкової політики і 
податкової системи., одержує бухгалтерські звіти і баланси, а також 
інші матеріали і статистичні дані для здійснення фінансово-бюджетного 
планування та фінансування видатків із державного бюджету. 
Підприємства , установи та організації всіх організаційно-правових 
форм і підпорядкованості, які отримують копгги з державного бюджету 
зобов”язані подавати матеріали, необхідні для здійснення контролю 
за цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів. 
Порядок визначення розміру фонду оплати праці працівників 
центрального апарату державних органів виконавчої влади та їх 
регіональних органів , виділення бюджетних коштів на утримання і 
методологічне керівництво роботою фінансових органів у цій сфері 
готується Міністерством фінансів України разом з галузевими 
міністерствами та місцевими органами влади4.

З метою перевірки правильності зарахування, перерахуваня і 
використання бюджетних коштів Міністерство фінансів України має 
право проводити у міністерствах, інших центральних органах державної 
виконавчої влади, на підприємствах, установах, організаціях, 
фінансово-кредитних установах незалежно від форм власності, 
перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, 
кошторисів та інших документів, а також одержувати необхідні 
пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі 
здійснення перевірок.

Міністерртво фінансів, як державний орган, що здійснює 
управління у галузі фінансів, наділений повноваженнями по 
застосуванню фінансово-правових санкцій до підприємств, установ та 
організацій (в т.ч. посадових осіб), що повністю або частково
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фінансуються з державного бюджету та щодо них виявлені факти 
незаконного витрачання бюджетних коштів або неподання звітності 
про витрачання раніше відпущених коштів. Під фінансово-правовою 
санкцією розуміється персональна відповідальність посадових осіб , 
припинення фінансування з державного бюджету, повідомлення про 
порушення керівників відповідних міністерств і відомств 
та інші санкції передбачені чинним законодавством України та 
знаходяться
в компетенції Міністерства фінансів.

При перевірці розрахункових операцій та порядку проведення 
бюджетних платежів Міністерство фінансів може накладати на 
установи банків фінансові санкції за порушення порядку проходження 
і виконання платіжних доручень по доходах і видатках державного 
бюджету.

Діяльність Міністерства фінансів в частині бюджетного 
планування та контролю за його виконанням є основною але не 
виключною.

Аналізуючи хід проведення економічної реформи, стан економіки 
і фінансів галузей народного господарства і регіонів, Міністерство 
фінансів України разом із Міністерством економіки України , 
Національним банком України, Міністерством зовнішньоекномічних 
зв”язків та іншими центральними органами виконавчої влади готує 
пропозиції про підвищення ефективності господарювання, розробляє 
та здійснює заходи по забезпеченню товарно-грошових пропорцій 
збалансованості грошових доходів і витрат населення , зміцненню 
грошового обігу, підвищенню купівельної спроможності національної 
грошової одиниці, поліпшенню стану розрахунків у народному 
господарстві і вдосконаленню грошового обігу, впровадженню 
політики ціноутворення.
Можна розділити функції М іністерства фінансів України на 

"внутрішні” і “зовнішні” . Так, всі вищезазначені повноваження та 
функціональні обов”язки є внутрішніми, тобто в них відсутній 
“іноземний елемент”. До “внутрішніх” бюджетних функцій також 
необхідно віднести надання позичок в разі виникнення тимчасових 
касових розривів при виконанні бюджетів АР Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя, отримання кредитів на покриття дефіциту 
Державного бюджету, контроль за цільовим використанням наданих 
позичок та отриманих кредитів. Розгядаючи “зовнішні” функції слід 
зазначити те, що до компетенції Міністерства фінансів входить 
проведення переговорів з представниками міжнародних фінансових 
організацій з питань фінансовоі політики, отримання кредитів,
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вдосконалення валютно-фінансових і кредитних відносин з іноземними 
державами, збільшення валю тних ресурсів країни. Ф актично, 
Міністерство фінансів готує проекти та пропозиції до міжнародних 
фінансових угод, стороною яких є Україна та представляє Уряд 
України під час підписання цих міжнародних дог оворів. Також сюди 
відноситься функція Міністерства фінансів по обслуговуванню 
державного зовнішнього боргу і заборгованості іноземних держав 
Україні.

Такми чином, Міністерство фінансів України с практично 
основним державним органом , який акумулює в собі діяльність по 
мобілізації, розподілу та використанню  централізованих і 
децентралізованих фондів коштів, за допомогою яких забезпечується 
практичне виконання завдань та функцій держави.
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Федик Є.І.,
Чернівецький державний університет 
ім. Ю.Федьковича

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
ПР АВОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЮРИДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Завданя правового виховання студентів-юристів обумовлюють 
і відповідну організацію та здійснення правовиховного процесу в 
навчальних закладах з підготовки спеціалістів-юристів. Особливості 
організації навчально-виховної діяльності названих закладів полягають 
у тому, що спеціалістів-юристів треба готувати не лише як фахівців, але 
й як суб’єктів правовиховної роботи з різними категоріями населення.

Для належної організації правовиховної роботи у навчальному 
закладі з підготовки спеціалістів-юристів є необхідним врахування рівня 
правовиховної роботи, яка проводилась у довузівський період.

Як показує практика, рівень правовиховної роботи в школі не 
повного мірою забезпечує сьогоднішні вимоги. Тому для вивчення 
реального стану правосвідомості (правової культури) студентів-юристів 
достатньо ефективними є проведення тестів, анкетувань, опитувань, 
співбесід та ін.

Показник такого елементу правової свідомості (правової 
культури) випускників середніх шкіл - майбутніх студентів-юристів, як 
знання ними основ права, з’ясовується, в основному, за допомогою 
вступних іспитів. Що ж стосується показників інших елементів правової 
культури, то їх варто з’ясовувати шляхом спеціальних дослідницьких 
процедур.

Також має бути належно організована робота з професійного 
відбору абітурієнтів на предмет виявлення у них якостей для майбутньої 
професійної діяльності в ролі правника. Рівень правовиховної роботи 
в школі бажає бути кращим у зв’язку з цілим рядом суб’єктивних і 
об’єктивних причин. Подолання прогалин на цьому етапі правового 
виховання здебільшого здійснюється нині досить часто за допомогою 
репетиторства, яке сприяє систематизації основ правових знань 
абітурієнтів, збільшення об’єму знань, однак не в повній мірі здатне 
виконати саме правовиховну функцію.

У Чернівецькій області зроблено спробу ліквідувати прогалини 
у правовиховній роботі середніх шкіл. Починаючи з 1993 р., як 
підручники з правознавства для середніх шкіл активно 
використовуються посібники з основ правових знань для вступників у 
юридичні навчальні заклади України. Відділ освіти разом з обласним
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товариством “Знання” організовують семінари-практикуми для 
викладачів середніх шкіл міста і області, на яких науковці університету, 
практики-юристи надають необхідну теоретичну та практичну 
допомогу у покращенні організації правовиховної роботи у школах.

Управлінця МВС України в Чернівецькій області утворило при 
середніх школах № 5 та 37 м. Чернівці юридичні класи, в яких 
проводиться підготовка учнівської молоді до вступу у вузи МВС. З цією 
метою при Управлінні створено Малу міліцейську академію (склад 
слухачів - випускники середніх шкіл міста та області). Слухачі цих 
закладів протягом 1 -2 років поглиблюють свої правові знання. З ними 
ведеться певна правоосвітня та правовиховна робота. Фактично ж є 
можливіть на належному рівні проводити профорієнтаційний відбір. 
У ході такої роботи вивчаються особистіші дані слухачів, на основі 
чого молоді надається профорієнтаційна допомога. Маючи дані про 
реальний стан підготовки, особистіші якості слухачів, їм надається 
порада, куди поступати: в юридичний інститут, в юридичний технікум, 
коледж чи взагалі змінити вибір на користь іншої спеціальності.

Крім профорієнтаційноїроботи, у цьому ж управлінні активно 
використовується тестування кандидатів у курсанти навчальних 
закладів МВС У країни з метою встановлення (діагностики) 
придатності, готовності кожного бажаючого стати курсантом. На 
думку спеціалістів УВС, використання тестів має ряд переваг перед 
іншими методами вивчення особистих якостей майбутніх юристів.

Тестування дозволяє:
• у короткі терміни зібрати профдіагностичну інформацію 

про людину;
• зібрати інформацію не взагалі про людину, а про такі 

принципові ті чи інші її особливості, як рівень інтелекту, акцентуація 
особистості;

• отримати інформацію про наявність чи відсутність 
професійно значимих якостей;

• отримати прогностичну інформацію щодо розвитку, 
ефективності майбутньої професійної діяльності.

Наявність таких даних дозволяє прогнозувати як рівень 
успішності у майбутньому навчанні, так і наступної професійній 
діяльності.

Науковим розробкам методики профвідбору абітурієнтів 
(майбутніх студентів-юристів) суттєвого значення надається в останні 
роки у навчальних закладах МВС Украйш1.

Налагодження необхідних стосунків з подібними структурами 
дасть можливість навчальному закладу з підготовки спеціалістів-юрисгів 
ефективніше проводити роботу щодо професійног о відбору абітурієнтів
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для навчання. Така робота сприятиме й більш повному врахуванню у 
правовиховній роботі особливостей психічного, психологічного, 
інтелектуального розвитку особи-студента.

Належний професійний відбір абітурієнтів, у тому числі шляхом 
проведення вступних екзаменів, забезпечить не лише послідовність, 
спадкоємність правового виховання, але й дозволить більш конкретно 
ставити проміжні цілі та завдання правового виховання, 
конкретизувати форми і методи правовиховної роботи2. В свою чергу 
це сприятиме підвищенню якісних параметрів правової культури 
студентів -юристів.

У правовому вихованні бажані позитивні результати може дати 
лише активна участь самого студента в цьому процесі. Така активність 
має бути самоусвідомленою і цілеспрямованою. Це значить, що 
активність студента залежить від характеру поставлених перед ним 
цілей і осмисленню ним особистих програм з їх досягнення. Разом з 
тим, такі цілі можуть бути усвідомлені студентом ще до його вюдоченння 
в юридичний навчально-виховний процес чи сформуватись під час 
цього процесу, що залежить від рівня досконалості, ефективності всього 
навчально-виховного процесу в конкретному навчальному закладі. У 
випадку, коли студент юридичного відділення не має таких цілей, це 
свідчитиме про випадковість його перебування у цьому закладі, про 
недоліки попередньої проф орентаційної роботи  та роботи  з 
професійного відбору. Самовизначення особи студента-правознавця не 
є одномоментним процесом, воно має постійний характер і в значній 
мірі залежить від належно організованої і результативної правовиховної 
роботи, мікроклімату студентського середовища.

Оскільки результативність правовиховної роботи багато в чому 
залежить від особистісних якостей викладачів-вихователів, їх 
професійної підготовки та загального рівня культури3, то важливим 
фактором належної організації і проведення правовиховного процесу у 
навчальному закладі с питання підбору та розстановки педагогічних 
кадрів навчальних закладів з підготовки спеціалістів-юристів. 
Викладачами цих навчальних закладів обов’язково повинні бути 
спеціалісти-юристи, які, крім спеціальної освіти та відповідних 
педагогічних навиків, розуміли б необхідність і були спроможні 
використовувати правовиховні потенції юридичної освіти та 
забезпечувати належний морально-психологічний вплив на формування 
правової культури майбутніх спеціалістів-юристів.

Важливим аспектом педагогічної діяльності викладачів-юристів 
є враховування ними життєвих програм сгудентів-юристів, насамперед 
їх професійно-юридичних орієнтацій. Згадані орієнтації можуть бути 
з’ясовані шляхом анкетувань, опитувань, інтерв’ю, співбесід.
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Життєва програма індивіда являє собою систему настанов, 
рішень, які відображають його потреби і спрямованість на досягнення 
певного суспільного стану, і тому ця програма не може обходитись без 
правових елементів.

Так, у жовтні 1994 р. з нашою участю було проведено 
дослідження професійно-правової орієнтації студентів 1-го курсу 
юридичного факультету Львівського державного університету. Із 147 
опитаних студентів маю ть намір стати  адвокатам и 40%; 
юрисконсультами - понад 18%; працівниками прокуратури - понад 11%; 
суддями - біля 7%; науковцями - біля 7%; слідчими - 2%; не визначились 
у цьому питанні 11% опитаних.

Аналогічні анкетування з цих питань були також проведені на 
1-х та випускних курсах юридичних відділень факультетів вище 
названих навчальних закладів у 1996 р. Результати цих анкетувань 
представлені у таблицях4.

Наведені дані свідчать, що більша частина опитаних студентів 
перших курсів має намір після закінчення навчальног о закладу 
працювати адвокатами, юрисконсультами. У судових та інших 
правоохоронних державних органах хотіла б працювати досить 
незначна кількість студентів. Серед студентів випускних курсів питома 
вага бажаючих працювати в державних правоохоронних органах дещо 
збільшується. Проте, переважна частина студентів (ж  і на перших 
курсах) бажає працювати адвокатами та юрисконсультами.

Звертає на себе увагу той факт, що професійні орієнтації значної 
частини студентів не співпадаю ть з конкретною  юридичною 
спеціалізацією, яку забезпечує відповідний навчальний заклад. Так, 
більша частина студентів-юристів сільськогосподарського технікуму 
не зорієнтовані на правову роботу у сільськогосподарському 
виробництві. Така розбіжність пояснюється, мабуть, тим, що ці 
студенти поступили на навчання до цього навчального закладу лише 
для здобуття юридичної професії взагалі, не маючи наміру працювати 
відповідно до набутої спеціалізації.

Порівняння професійних орієнтацій студентів технікумів та 
юридичних факультетів, ж  бачимо, суттєвих відмінностей не мають.

На нашу думку, однією з причин таких професійних орієнтацій 
є інтенсивне формування ринкових відносин в Україні, адже вони якраз 
і зумовлюють підвищений попит на спеціалістів-юристів, які покликані 
обслуговувати економіко-правові потреби господарюючих суб’єктів.

На старших курсах також помітно збільшується кількість 
бажаючих присвятити себе науково-юридичній роботі. Можливо, це 
пояснюється тим, що в процесі навчання студенти виявили в себе 
здібності, розвиток жих активно стимулювався викладачем.
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Виходячії із змісту обраної студентом майбутньої спеціальності 
юриста, життєва програма має суттєве значення у правовиховному 
процесі і, відповідно до цього, вимагає необхідної розробки тактики 
та методики ціннісно-правового виховання кожного конкретного 
студента, студентської групи. В основі такого виховання повинні бути 
“прицільні” правовиховні заходи з врахуванням вже набутого рівня 
правових та загальних знань, навиків, рівня правосвідомості особи та 
її правової культури.

Використання названого аспекту правовиховної діяльності 
допоможе забезпечити обгрунтування та закріплення у правосвідомості 
студентів правових знань, формування у них орієнтацій на активну 
правову діяльність. У студентському середовищі професійно-юридичні 
орієнтації ж  істотний елемент життєвої програми дещо змінюються 
при переході з курсу на курс5.

У юридичному навчальному закладі необхідною є 
диференціація правовиховної роботи з перших днів перебування 
студента у колективі. Короткий термін перебування студента у 
навчальному закладі зобов’язує постійно шукати нові, удосконалювати 
і розвивати традиційні форми і методи як в навчальному процесі, так і 
в позанавчальній правовиховній роботі, всебічно інтенсифікувати її.

Це вимагає найбільш оптимального вибору форм і методів 
правового виховання, визначення їх змісту.

Крім сказаного, досягнення результативності правовиховного 
процесу можливе лише шляхом забезпечення комплексного підходу до 
його організації та здійснення. Комплексність правового виховання 
полягає не тільки в його узгодженості з іншими видами виховання, їх 
переплетінні та взаємодоповнюваності, але й в узгодженості і 
взаємодоповнюваності окремих елементів у самому правовому 
вихованні.

Разом з тим комплексність правового виховання полягає у 
досягненні:

• нероздільної єдності всіх видів виховання;
• єдності впливу на розвиток почуттів, свідомості та 

поведінки студентів;
• формування, поряд із знаннями, вмінь, навичок;
• взаємозв’язку правового виховання з усією системою 

професійної навчально-виховної роботи у навчальному закладі шляхом 
погодження навчальних програм, змісту навчально-методичної 
документації, виробничої практики;

• органічного поєднання правового навчання з 
найрізноманітнішими формами позанавчальної правовиховної роботи;

• єдності навчально-виховних вимог в усіх ланках
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навчального закладу;
• здорового морально-психологічного клімату в колективі;
• належного рівня спілкування зі студентським колективом, 

доброзичливості, уваги до їх потреб, вміння повести за собою6.
Для забезпечення вище названих вимог комплексного підходу’, 

крім достатньо високого рівня педагогічної та виховної майстерності, 
належного навчально-методичного забезпечення правового виховання 
у навчальному закладі необхідна й належна координація різних 
елементів правового виховання та диференціація правовиховних 
заходів. Така координація та диференціація повинні здійснюватись на 
фоні постійного вивчення реального стану рівня правової свідомості, 
правової культури студентів шляхом різного роду соціологічних 
досліджень (опитувань, анкетувань та ін.), а також найактивнішого 
залучення до правовиховного процесу самих студентів, вибору найбільш 
доцільних форм і методів, змісту правовиховних заходів.

Найактивніша участь самих студентів-юристів в організації та 
проведенні різноманітних правовиховних заходів дозволяє не тільки 
проводити всі заходи з достатньою кількістю учасників-слухачів, але й 
оперативно реагувати на рівень сприйняття аудиторією змісту тих чи 
інших правовиховних заходів, підгримувати постійний високий рівень 
правовиховного впливу. Важливим є і те, що участь самих студентів в 
організації та проведенні заходів дозволяє набіпьш оптимально обирати 
правовиховні заходи щодо їх тематики, форми, формувати коло 
учасників цих заходів. Участь студентів у різних заходах стає своєрідним 
перехідним містком, який дозволяє взаємодоповнювати аудиторну 
роботу позанавчальною і навпаки. У кожному конкретному випадку 
це допомагає визначати своєчасність проведення певного заходу, 
ставить конкретні етапні завдання для кожного з них задля досягнення 
головної правовиховної мети.

Активне включення у правовиховну роботу самих студентів, 
безперечно, сприяє їх самовихованню та самовдосконаленню. Для 
студентів-юристів самовиховання є одним з важливих аспектів 
формування їх правової культури. При цьому активність студентів 
безпосередньо проявляється на кожній стадії самовиховання. Такими 
стадіями є:

• самопізнання;
•  самостійна робота щодо усунення недоліків у 

правосвідомості і самовдосконалення;
• самостійна корекція процесу самовиховання стосовно 

реалій життя7.
• Крім цього, активність студентів сприяє набуттю ними 

практичного досвіду позитивного правового спілкування, який має
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вагомий правовиховний вплив на формування їх особистості, правової 
культури. При цьому правовиховний вплив здійснюється незалежно 
від того, в колі яких суб’єктів відбувається таке спілкування - на рівні 
особистостей, групи чи колективу. Воно є безперечним і важливим 
фактором самовиховання та самовдосконалення особи, пробудженням 
і розвитком її внутрішніх спонукань до постійного саморозвитку, що 
не можна замінити ніякою досконалою технікою5.

Такі внутрішні спонукання можуть проявлятись у бажанні 
займатись гуртковою науковою роботою, глибше вникати і пізнавати 
світ, реалізувати свої знання, навики, можливості, що, в свою чергу, 
сприяє соціально-правовій активності особи-юриста.

Разом з тим варто відзначити, що активність окремого студента, 
студентської групи сама собою не з’явиться, її необхідно формувати. 
Стартовою сходинкою в цьому повинні стати: знання викладачами- 
наставниками, вихователями студентів-вихованців; визначення у 
студентів тих особистіших якостей, звернувши увагу на які, стане 
можливим поступове включення студентів в активну правову та 
правовиховну діяльність, пробудження їхніх внутрішніх спонуканню

Комплексний підхід до організації та проведення правового 
навчання і виховання передбачає також  належну організацію  
індивідуальної правовиховної роботи зі студентами. Колективні форми 
правовиховної роботи можуть дата позитивно зростаючі результати 
лише в поєднанні їх з добре організованою індивідуальної роботою, 
яка, знову ж таки, вимагає від організаторів правовиховного процесу 
систематичних соціологічних досліджень рівня правосвідомості, 
правової культури студентської групи, а через неї - і конкретних 
студентів, з’ясування їх запитів, потреб, інтересів.

Разом з тим, індивідуальна правовиховна робота зі студентами 
виконує і ряд суто “своїх” функцій:

• подолання прогалин у спеціальних знаннях чи іншому виді 
відставання окремо взятого сту дента від необхідного рівня підготовки;

• виправлення, корекція рівня правосвідомості при виявленні 
негативних нахилів у поведінці;

• доповнення і розвиток колективних форм правовиховної
роботи;

• компенсація недоліків колективних, масових, грушових 
правовиховних заходів.

Як правило, колективні форми правовиховної роботи 
використовуються безпосередньо в процесі навчання праву та в 
позанавчальних заходах. їх вдале поєднання (коли позанавчальна 
правовиховна робота є своєрідним логічним продовженням процесу 
навчання) з використанням можливостей індивідуальної правовиховної
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роботи дозволяє значно підвищиш рівень спеціальних правових знань 
студентів, їх загальної підготовки, досягнути достатньо високого рівня 
соціально правової активності, розвинути правове мислення.

Крім вище перерахованих особливостей організації 
правовиховного процесу в навчальних закладах з підготовки спеціалістів- 
юристів, варто звернути увагу ще й на такі, як:

•  підбір до складу педколективів навчальних закладав таких 
викладачів-юристів, які були б здатні не тільки забезпечувати 
викладання потрібного обсягу знань з відповідних дисциплін, але й 
розуміли необхідність та були спроможні використовувати 
правовиховні потенції юридичної освіти й забезпечувати належний 
морально-психологічний вплив на формування високої правової 
культури майбутніх юристів;

• необхідність постійного вивчення конкретно- 
соціологічними та іншими методами реального рівня правосвідомості 
студентів для врахування його при використанні диференційованих, 
найбільш дієвих і оптимальних форм, засобів правовиховної роботи;

• комплексність правиховного впливу на студентів (вона 
полягає, зокрема, в узгодженості правового виховання з іншими 
напрямками та видами виховної роботи у навчальному закладі, у 
використанні правовиховних можливостей кожного предмета 
навчального плану, в органічному переплетінні правового навчаня з 
позанавчальними правовиховними заходами);

• поєднання правовиховної роботи викладачів з активним 
залученням самих студентів до організації та проведення різноманітних 
правовиховних заходів у позанавчальний час;.

• постійне уточнення профорієнтаційної мети студентів, 
зважаючи на багатопрофільність юридичної спеціальності;

• переважне використання індивідуальних форм 
правовиховної роботи зі студентами та роботи з малокількісними 
групами студентів, а також міжкурсова та міжгрупова диференціація 
форм, методів, змісту правовиховної роботи; більш широке 
використання таких форм роботи, які розраховані на розвиток 
пізнавально-виховної активності самих студентів;

• органічне поєднання викладання правового навчального 
матеріалу з формуванням вмінь і навичок його практичного 
застосування.

врахування правовиховних результатів професійної діяльності 
юристів-випускншсів навчального закладу, беручи до уваги не тільки 
безпосередні (найближчі), але й віддалені наслідки правовиховної 
роботи (все це передбачає необхідність подальших наукових розробок 
емпіричних показників вихованості як студентів, так і випускників).
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