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Козловсысий А. А., докторант, 
Чернівецький держуніверситет 
ім. Ю.Федьковича

ПРАВО ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЯ 
(Досвід феноменологічного аналізу)

Правова філософія - це не другорядна 
дисципліна, яка має за мету звичайне 
міркування, скорші за все вона є нерв, 
що використовується для роздумів 
про право.

Рональд Дворкін

Що є первинне в праві - есенція чи екзистенція, сутність чи 
існування? Цянроблема в різних її модифікаціях (ідея - догма, належне - 
суще, матеріальне - процесуальне, права - обов’язки) постійно турбує 
теоретиків і філософів права1. Способи її практичного розв’язання, 
отримавши форму тевденції, стали основою сучасних типів національно- 
правових систем - романо-германської, англо-еаксонської та інА Отже 
проблема ця не тільки філософсько-академічна. Її постійне розв’язання 
є формою існування права.

Чим є право д ля людини і ким є людина д ля права? Якщо право
- умова свободи, то чому воно так неохоче виконується, а правовий 
нігілізм став чи не найбільш поширеним явищем нашого життя? Якщо 
право протистоїть людині, то як подолати його, щоб не втратити саму 
людину, а не тільки суспільство і цивілізацію? Що може людина без права 
і що є право людини? Право є сутність людини чи нав’язане їй 
суспільством зовні? Коли право - сутність, то як зрозуміти жахливі форми 
його існування? Коли право - існування, то чому без нього ми не можемо 
реалізувати свою сутність?

1. Право як буття-в-собі

Людина з ’являється із небуття і першим її станом є заціпеніння
- їй протистоїть світ як загроза зворотнього вигнання в небуття. Крик 
є першим виявом страху людини перед світом. Але буття зустрічає 
людину не просто як таке, яке саме собі є. Буття постає перед людиною 
як право, право буття. Вони тотожні, нерозрізнені. Кожен предмет,
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кожна ситуація диктує, нав’язує строго визначений спосіб поведінки, 
неприйняття якого загрожує небезпекою небуття. Той, хто не приймає 
правил цього світу, світом знищується. Тому світ - це право і правила 
цього світу. Буття - це право буття3. Буття - це право, а право і є буття. 
Неприйняття права тотожне збільшенню небуття. Неправо і є небуття. 
Міцно влаштований у цьому світі - це той, хто сповна прийняв право 
цього світу. Але є право і право. Буття, тотожне з правом, не відразу 
розкриває своє право. Спочатку воно постає як буття-в-собі, якому 
тотожне право-в-собі. Томуне всяке право, яке нам здається правом, є 
автентичним правом буття. Часто-густо за право ми приймаємо 
неправо, і замість зростання буття ми збільшуємо своє ніщо. Ніщо- 
право завжди переслідує нас. Воно є формою довічної боротьби небуття 
з буттям. Полем цієї битви є людина. Ніщо-право - це ілюзія 
найкоротшого шляху до розширення буття, і тому людина 
спокушається ним. насправді потрапляючи в пастку небуття. Досвід 
розчарування і неуспіху приводить до висновку, що дійсне право не 
завжди відкрите людині, а буття не зовсім сприятливе для неї, більше 
того, протистоїть їй як щось масивне, нездоланне і визначальне. 
Первинне право цього буття зв’язує мене, перетворює в das Man, у річ, 
і я зможу стати вільним, якщо підкорюся цьому праву речей, якщо сам 
стану річчю і воно стане моїм правом. Злякавшись масивності буття, 
людина сама стає інертною масивністю і, в такий спосіб, злившись із 
буттям, заспокоюється ілюзією дійсного буття. Однак ілюзія це завжди 
тимчасове заспокоєння. Ілюзія постійно турбує свідомість своєю 
недійсністю. Тому саме турбота і страх є основним станом недійсної 
людини. Страх дає реакцію агресивності як форму самозахисту: якщо 
моє право речей дає мені можливість жити й існувати, то воно і є дійсне 
право, а ваше вище право не тільки підтверджує вашу очевидну 
незахищеність, але й протистоїть моєму праву, послаблює його і тому 
повинно бути знищене. Право-das-Man не може не бути агресивним. 
Адже попереду беззахисність і ризик, здатні руйнувати те, що вже є і 
закріплене в бутті, позаду - загроза небуття і тотального ніщо. Людина 
das Man - це жахлива ситуація краю буття перед прірвою ніщо, це 
максимум ніщо і мінімум буття. Саме екзистенція періодично жахає 
людину ризиком і прірвою, піднімає завісу її реального становища в 
бутті, знову і знову повертає до первинного стану заціпеніння. Тому 
право-das-Man протистоїть екзистенції. Це саме те право, яке 
пов’язують з недійсним існуванням людини. Екзистенція помирає в 
такому праві. Тут пересічність починає і перемагає. Але це перемога,
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яка тотожна смерті. Смерть і ніщо є стихія буття на рівні das Man. 
Небуття - це така ж хвороба буття, як і буття - своєрідна хвороба 
небуття. Вони постійно намагаються вилікуватись одне від одного. 
Небуття завждиревниве до буття. Вислизнувши із небуття, людина не 
звільняється від нього повністю, небуття постійно переслідує людину, 
бореться з нею і, врешті-решт, все одно її перемагає і знову поглинає в 
собі. Право-das-Man так і не забезпечило дійсної свободи. Воно 
залишилось правом-у-собі. Людина, опинившись у світі речей, змушена 
була прийняти право цього світу і сама стати річчю. Але річ є завжди 
річ-у-собі, вона ніколи не може стати річчю-для-себе. Тому і людина, 
прийнвши право-das-Man, залишається людиною-в-собі, зливається з 
буттям-у-собі і перестає бути людиною, перетворюється в ніщо. Злиття 
з буттям-у-собі є зрада екзистенції. Право-das-Man - це є перше право 
буття, яке відділяє його від небуття, але воно не є первинним правом, 
воно є а-, поза- і антиекзистенціальне право. А-, тому що без, поза-, 
тому що уникає ц, а анти-, тому що видає себе за основне і протистоїть 
екзистенції.

Буття ієрархічне, як і його право. Воно завжди тотожне саме 
собі тим, що воно є, і в той же час воно різне на різних своїх рівнях4. 
Боротьба буття і ніщо результується в закріпленні позицій. Збільшення 
буття зменшує ніщо, демаркація невидима, але вона є і вона рухлива. 
Тому ніщо також ієрархічне, як і буття. Ієрархія ніщо починається в 
бутті, а ієрархія буття починається в ніщо. Ніщо починається як ніщо- 
буття, а закінчується як ніщо-Ніщо. Буття починається як буття-ніщо, 
а закінчується як буття-Буття. Кожен ступінь буття характеризується 
своїм правом, яке закріплює співвідношення буття і ніщо. Право вищого 
ступеня не може бути реалізоване на нижчому рівні, більша сила ніщо 
придушує буття, перетворює право в неправо5, а на вищому рівні більша 
сила буття перетворює ніщо в повне ніщо і тим ще збільшує свою силу. 
В той же час і на нижчому рівні мінімальне буття підтримується енергією 
і світлом буття-Буття. Право є правом, коли воно пов’язане з буттям, 
відсутність буття нівелює й право. Тому навіть у праві-das-Man, де панує 
стихія ніщо, є іскорка буття-Буття, є можливість перетворення права- 
в-собі в право-для-себе. Сам факт існування людини свідчить, що буття- 
в-собі може перетворюватися в буття-для-себе. Людина стає річчю як 
спосіб самозахисту від світу речей. Але річ не протистоїть речі, людина 
протистоїть речі і тим фундаментально свідчить, що вона не річ. 
Ставши річчю, людина притаїлась, вичікуючи можливість стати 
людиною. Коли самозатаювання затягується, залякане масивністю das
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Man, воно перетворюється або в злобу на світ речей, що проявляється 
в періодичних вибухах їх знищення, або набуває форм активного 
самовиправдання, виправдання права речей, права- das-Man як свого 
права і як єдино істинного права. Так річ поглинає людину, перетворює 
її в ніщо. Річ не відпускає людину, навіть коли людина перестає бути 
річчю. Затаєність людини у світі речей є стан людини-в-собі, є постійна 
напруженість, готова розрядитися в революцію людини-дяя-себе, чи 
ентропійне розсіяння в тотальному ніщо. Перетворення людини-в-собі 
в людину-для-себе передбачає зміну типів існування, а отже і зміну 
типів права, яким воно визначається, право-бутгя-в-собі повинно бути 
замінене правом-буття-для-себе.

2. Право як буття-для-себе

Право речі не відкидається з переходом до права людини. Але 
тепер людина визначає долю речі, а не річ - долю людини. Перехід до 
нового рівня буття не здійснюється раптово, це завжди подолання, інколи 
криза, трагедія, смерть. Збільшення життя завжди є більша загроза 
смерті. В людині бутгя-в-собі переходить у буття-для-себе. Людина і є 
буття-для-себе. Масивне, зовнішнє право-бутгя-в-собі, нав’язане мені, 
яке я змушений приймати, в праві-буття-для-себе перетворюється в моє 
право. В праві-буття-для-себе людина повертається сама до себе, стає 
вільною, свобода знову чи тільки тепер стає її сутністю. Своєю 
діяльністю і розвитком людина сама породжує своє право. Вільний 
саморозвиток людини є сутністю права-буття-для-себе. Цей 
саморозвиток не є прямим і рівним, він суперечливий і нелінійний, тому 
що ніщо і на цьому рівні має свої права. Людина, стаючи людиною, 
завжди під загрозою провалу в ніщо. В бутті-дага-себе це більш імовірно, 
ніж у бутгі-в-собі, де ніщо є основою мого життя і провалитись можна 
тільки в людину. Буття-для-себе - це рйзик і відчайдушність, а 
самореалізація - це основний закон права-буття-для-себе. Людина як 
буття-для-себе Починає свою самореалізацію ще на рівні світу речей. 
Усвідомивши, що річ є умовою її розвитку, вона намагається опанувати 
нею і на це витрачає майже всі свої сили. Річ, завдяки своїй масивності 
і непіддатливості, із засобу перетворюється на мету і людина, 
потрапляючи в цю пастку, з буття-для-себе провалюється в буття-в- 
собі. Право-буття-для-себе диктує свій закон, де річ не має 
визначального впливу. Це закон людини, а не речі. Він вказує як людині 
стати людиною, і коли на рівні буття-для-себе вживають закони буття-
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в-собі, вони починають знищувати в людині людину, стають ніщо 
людини і вона знову віддаляється сама від себе. Буття-ддя-себе - це буття 
неповноти. Воно хоче бути саме для себе, тому що йому мало самого 
себе яким воно с. Для буття-в-собі достатньо того, що воно просто є. 
Недостатність себе примушує бути для себе. Потреба самореалізації 
свідчить про голод і муку нереалізованості. Буття-для-себе визначає 
умови реалізації, але не забезпечує самої реалізації. Право-буття-дпя- 
себе - це право свободи. Свобода ж повинна бути реалізованою. 
Нереалізована свобода перетворюється в муку, стає несвободою. 
Людина як буття-для-себе є неповнота і тому вона змушена бути для 
себе, щоб стати повнотою. Свобода - єдиний засіб який надається їй 
для цього, іншого вибору немає, тому людина не вільна в своїй свободі, 
вона змушена бути свободною, як кажуть екзистенціалісти, приречена 
на свободу. “Свобода людини, - писав Сартр, - передує ії сутності і є 
умовою можливості останньої”6. Примусова свобода - це наслідок 
присутності і втручання буття-в-собі в буття-для-себе. Тому право- 
буття-для-себе хоч і призначене забезпечити свободу, але шляхом її 
часткового обмеження. Тут право балансує, вишукуючи оптимальну 
межу мінімальної несвободи, яку людина повинна віддати буттю-в-собі, 
щоб запезпечити собі максимальну свободу буття-для-себе. В тенденції 
людина розглядає “буття-для-себе як нігілювання буття-в-собі”7. 
Примушена свободою шукати свою повноту, саме через примусову 
свободу людина сягає дійсної свобода. В свободі і через свободу людина 
стає свободною. Динаміка екзисгенціалів складає внутріїпній механізм 
свободи, тому свобода - це шлях її екзистенціального пізнання. Буття- 
для-себе - це пошук шляхів до себе, на яких завжди існує загроза 
загубитися. Право-буття-дпя-себе відкриває вгіцішляхи, але не гарантує 
вірного вибору свого власного. Так само, як раніше на шляху до себе 
людина натикалася на річ, тепер їй на перешкоді стала інша людина.

3. Право як буття-для-іншого

Якщо право-буття-в-собі - це право речей, право-буття-дпя- 
себе - це право людини, то право-буття-для-іншого - це право людей. 
Я на шляху до себе не можу не тільки без речей, але не можу і без людей. 
Вони хвалять мене, тому що я їм потрібен, і цим перетворюють мене в 
річ, вони ненавидять мене, тому що я їх використовую і тим самим їх 
перетворюю в річ. Чим більше використовую, тим більше заздрять і 
ненавидять, чим більше використовують мене, тим більше я
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перетворююсь у напругу, заздрість і ненависть. Інша людина - це 
завжди конфлікт з іншою людиною. Взаємовигідне використання 
тимчасове, воно неминуче втрачає рівновагу, оскільки кожен все одно 
намагається швидше іншого вислизнути до себе, а це неможливо 
інакше, як за рахунок іншого і краще за його рахунок, аніж собою 
сплачувати чужі рахунки. Так право-буття-в-собі, право речей 
проникає і в право-ддя-іщпих, право людей і стає їх ніщо, перетворює 
кожного іншого в річ, у засіб. ‘‘Чи випадкова ситуація боротьби, в якій 
здійснюється становлення держави і права? - ставив питання класик 
екзистенціалізму К.Ясперс і сам же відповідав на нього. - Ні, ця 
боротьба не випадкова, це неминуча погранична ситуація, що визначає 
сутність держави і права, в цій боротьбі я протистою іншому буттю 
вже тому, що я є”8. Категоричний імператив Канта - найвідоміша форма 
протесту проти перетворення людини в засіб. “Стався до іншого тільки 
як до мети”. Парадокс у тому, що тоді я автоматично стаю засобом 
іншого. Хто дасть гарантію, що він так само і з таким же успіхом до 
мене поставиться як до мети? Хто краще за мене знає мої цілі, коли я їх 
ще сам до кінця добре не усвідомлюю? Чи не є будь-яка діяльність 
інших, спрямована на реалізацію моїх цілей, а отже, мене як мети, 
шкодою для мене, як і моя діяльність для інших - шкодою їх цілям, 
цілеспрямованою шкодою? Буття-для-іншого - це в будь-якому випадку 
конфліктне буття, а конфліктологія - основа права-буття-дая-іншого. 
Людина не тільки бореться з собою за самореалізацію, а вимушена із 
іншими боротись за саму себе. Тим не менше, якби кожен був ворогом 
для іншого, якби істинною була формула “всі люди вороги”, то 
суспільство давно б самозншцшюсь. Є якась фундаментальна хибність 
у вказаній формулі і якась глибинна таємниця в існуванні суспільства. 
Вона постійно непокоїла філософів. Гоббс сформулював її в простих 
словах: “Як можливе суспільство?”. Але що може бути складніше, ніж 
відповідь на так просто сформульовані питання? Таємниця суспільства 
є водночас таємницею права, яке лежить в основі цього суспільства, 
скріплює його. Таємниця ж права розкривається в механізмах і сенсі 
буття-для-іншого. Право і є форма і зміст буття-для-іншого. Якщо 
буття-для-себе — це динаміка екзистенціалів, то буття-для-іншого — 
взаємодія екзистенціалів. Своєї екзистенції людина може сягти тільки 
через буття екзистенціалів. Взаємодія екзистенціалів і є формою їх 
буття. “Екзистенція осягає себе лише у єдності з іншою екзистенцією”5,
- пише Ясперс. Екзистенціальність іншої людини, відкрита мені, стає 
м оєю  екзистенщальністю, моя екзистенціальність, не відкрита іншому,
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перестає бути моєю, стає моїм ніщо, зншцує мене. Моя екзистенція 
потребує зустрічі з іншою екзистенцією, як і інші - з моєю, але це не 
потреба в іншому як в речі. Речність а-екзистенціальна, вона знищує 
екзистенцію, як і неадекватне нав’язування своєї екзистенції іншому. 
Екзистенція передбачає свої механізми взаємодії, своє право, відмінне 
від права-буття-в-собі і права-буття-ддя-себе. Ці механізми утворюють 
право-буття-дпя-іншого.

Наше існування - це завжди взаємоіснування, це завжди 
взаємодія існувань. “Як неможливо заперечувати природу, без якої 
людина загине, - відзначає в своїй фундаментальній “Філософії” 
К.Ясперс, - так не може людина відкинути суспільство, професію, 
державу, сім’ю, шлюб без того, щоб життя не зблідніло. Лише в цих 
інститутах людина може здійснити себе”10. Лише буттям-для-іншого 
я забезпечую буття-для-себе. Кар’єра як діяльність на благо інших є 
формою моєї самореалізації, шлюб і сім’я як відповідальність і 
турбота є умовами мого існування. Я завжди не просто перебуваю, я 
перебуваю в певній якості - начальника, підлеглого, чоловіка, брата, 
сина, громадянина, покупця, продавця. Ким би я не перебував, я 
завжди зав’язаний на іншого і так міцно, що мені вже не розв’язатися, 
не звільнитися. І коли зв’язок надто міцний, він починає душити мене, 
я хочу звільнитись від нього, бодай послабити його. Динаміка буття- 
для-іншого мінлива, вона така, що може сприяти, бути формою 
саморозвитку буття-для-себе, а може й гальмувати цей розвиток, 
перетворюючи неекзистенціальних суб’єктів у самовідштовхуючі 
буття-в-собі. Кожен акт соціальної взаємодії здійснюється в 
екзистенціалі Ais-Sein (буття в певній якості)'1, що займає проміжне 
становище між екзистенціалами Dasein і Selbstsein (тут-буття і 
самобуття). Це означає, що виступаючи як продавець чи покупець, 
виробник чи споживач, начальник чи підлеглий, я неминуче 
потрапляю в пограничну ситуацію, де випробовується моя 
екзистенція. Перебуваючи в екзистенціалі, неможливо вести себе 
неекзистенціально, уникнути вибору. Продавати чи виробляти 
завідомо бракований товар, експлуатувати підлеглого в інтересах 
власної кар’єри, використати службове становище в корисливих цілях, 
використати батьківський авторитет у нав’язуванні певної поведінки 
синові - все це форми перебування в екзистенціалі Ais-Sein, у якому 
певна погранична ситуація примушує діяти в одному з двох 
протилежних напрямків (на те вона і погранична ситуація): або в 
напрямку буття-в-собі, або в напрямку буття-для-себе.
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Дія в напрямку бутгя-в-собі є “втеча від свободи”, є зрада власної 
екзистенції, є намагання використовувати інших як річ і перетворювати 
право-буття-для-іншого в право-бутга-за-рахунок-іншого. Перетворення 
іншого в річ автоматично і мене робить річчю; як будь-яке вбивство є 
водночасі самогубство, тйкіставлення до іншого як до буття-в-собі замість 
збагачення мого буття-ддя-себе самого мене перетворює в буття-в-собі. 
Це означає, що на рівні права-буття-для-іншого не можуть бути 
використані норми права-буття-в-собі і тому воно тут є неадекватним 
виходом із пограничної ситуації екзисгенціалу Ак-Беіп.

Дія ж у напрямку буття-ддя-себе передбачає і мене тільки в якості 
буття-для-себе. Сприяння самореалізації іншого виступає як умова моєї 
самореалізації, а моя самореалізація - умовою самореалізації іншого. 
Тому тут не може не бути задіяна моя екзистенція як найавтентичніша 
форма моєї самореалізації, а буття-для-іншого не може бути нічим іншим, 
як взаємодією екзистенцій буттів-для-себе. Право, щоб залишатися 
правом і не перетворюватись в неправо, повинно бути екзистенціальним 
правом, суспільство, щоб залишатися суспільством і розвиватись, В не 
перетворюватись у “війну всіх проти всіх”, повинно бути правовим 
суспільством, суспільством екзистенціального права-буття-для-іншого.

4. Право як трансценденція

Трансценденція задає рух екзистенціалізації12. Якщо відношення 
людини до речі й до іншого як перебування в бутті-в-собі і в бутті-для- 
іншого є горизонтально-кількісний вимір права, то співвідношення 
бутгя-для-себе з транценденціею є вертикально-якісна і визначальна 
характеристика права. Трансценденція задає сенс і механізм динаміки 
як буття-доя-себе самого по собі, так і його співвідношення з буттям-у- 
собі й буттям-для-іншого, задає і сенс їх самих по собі. Без трансценденціі 
бугтя-в-собі і буття-для-себе перетворюються спочатку в ніщо, а потім 
у чисте шщо-Ніщо, з нею ж вони здатні підноситися в своїй сутності у 
височінь буття-Буття, Таким чином, трансценденція - це глибинна 
основа внутрішньої динаміки буття, а право як трансценденція - це  
фундаментальна основа права як права. Хоча Гайдеггер і говорить 
про "введення ціннісної думки в сферу трансцендентного”13, але для 
нього трансценденція це все ж таки жахлива зустріч людини з Ніщо: 
“Саме буття в своїй сутності скінченне, - пише він, - і виявляє себе тільки 
в трансценденції висунутого в Ніщо людського буття”14. Ясперс за 
трансценденцією б а ч и т ь  не Н іщ о , а Бога. “Коли світ усе, то
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трансценденції немає”15. Але людина не річ, вона є постійне доланння 
своєї речевосгі, невпинне долання самого себе, трансцендування. “Я 
ніби вічно є перед транценденцією”16. “Людина в якості самої себе 
дарована собі трансценденцією”17. “Дійснебуття єтрансцевденцш(або 
Бог)”18. Ясперсову думку продовжує Бердяев: “Право теж божественне 
і трансцендентне за своєю природою”19.

Трансцендентність права в тому, що воно не може залишатися 
дійсним автентичним правом, якщо воно не зав ’язане на 
трансценденцію, якщо воно постійно не трансцендує. Право є право 
не в горизонтальній своїй динаміці, а у вертикальній. Право є 
трансцендування. Це означає, що ідеали справедливості, добра, 
самореалізації людини (одвічні ідеали права) не можуть бути 
реалізовані на основі незмінних, статичних схем норм права, 
індиферентних до специфіки конкретної ситуації, особливостей 
особистості, її життя, її екзистенції. Єдиній, неповторній, живій людині 
протистоїть універсальна, типова, мертва норма, яка і визначає життя 
людини. Мертве панує над живим. Норма - це є ніщо людини. 
Екзистенція - анормативна. Людина поза екзистенцією 
нормативізується і поступово перетворюється в буття-в-собі, а потім і 
в ніщо. Як же бути, коли соціум побудований на праві, право - на нормі, 
а людина, яка утворює суспільство, анормативна істота? Людина лите 
тому погоджується на право, що воно здатне трансцендувати, здатне 
не тільки придушувати людину, а й робити людину людиною. 
Трансценденція - це внутріїпня властивість права. Без цієї' властивості 
людина ніколи б не погодилась на право. Анархізм - це течія, яка не 
розгледіла в праві трансцендентного і тому вважає його перешкодою 
для людини на її шляху до себе. Порожня, мертва норма 
права - це лише механізм права, який ще повинен бути запущений у 
роботу. Норма здатна трансцендувати. Право - це і є трансцендування 
норми. Справедливість не є щось постійне, незмінне і універсальне, 
вона, як і добро, суперечлива, навіть антиномічна. Суперечливість їх 
знімається в трансцендентному. Дійсне коріїшя ідеалів справедливості, 
рівності, добра - в трансцендентному. Тому трансцендування - це 
єдиний спосіб права бути дійсно справедливим. Трансцендування 
права - це різні рівні виходу в трансцендентне, яке тільки і може бути 
критерієм права. Право - це трансцедентальна динаміка права. Право 
- це трансцендентальна динаміка норми права. Рушієм, що забезпечує 
здатність механізму правової норми трансцендувати, є екзистенція.
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5. Право як екзистенція

Якщо право-буття-в-собі - це право речей, право-буття-дая-себе - 
право людини, а право-буття-ддя-іншого - право людей, то право як 
екзистенція - це право духу. Дух є сутністю людини, а екзистенція як 
дійсне буття людини є її духовною буттєвістю. Буття в екзистенції - 
автентичне буття людини, а право як екзистенція - автентичне право 
людини. Без екзистенції і право-буття-в-собі, і право-буття-для-себе, і 
право-буття-дпя-інших перетворюються в ніщо. Екзистенція є дійсне 
існування людини як трансцендентальне розгортання єдності в-собі-для- 
себе-і-для-інших-буття. Екзистенція як дух с її транцендентальна 
ітенщональність. Існування людини і є постійна зустріч екзистенції з 
трансцендащією. Саме в трансценденції екзистенція стає екзистецією, 
усвідомлює саму себе. Поза трансценденцією екзистенція втрачає себе, 
перетворюється в ніщо. Тому сутність екзистенції в єдності іманентного 
і трансцендентного. Екзистенціальне ж право як право духу і ж  сутність 
права взагалі повинно бути присутнім у будь-якій формі права, щоб воно 
виконувало функцію права. Це означає, що і в праві-бутті-в-собі, і в праві- 
бутті-для-себе, і в праві-бутті-дпя-іншого не просто повинен бути 
присутнім елемент екзистенціального права, він повинен бути 
визначальним і виконувати функцію трансформації есенціальних 
правових форм - застиглих, статичних, масивних - в екзистенціальні, 
рухливі, динамічні, духовні. Право, перетворене в заформалізовану 
застиглу норму, з екзистенції переходить в есенцію, в субстанцію, в 
масивність. “Есенція і є застигле, охолоджене буття”20, - пише Бердяев, 
водночас “свобода передбачає примат екзистенції над есенцією”21. 
Тпибина Existenz є свобода”22. Сутність і призначення права теж є свобода. 
В своїй сугносгі право і екзистенція зливаються. Поза екзистенцією будь- 
яка форма права перестає бути правом.

Так, буття-в-собі ж  право масивності і об’єктивації поглинає 
людину стихією речевосгі, стає її тотальною несвободою, її неправом, 
якщо людині не вдається екзистенцією освятити річ, об’єкт, предмет, 
зробити їх екзистенціальними. Якщо об’єкт не стає екзистенціальною 
умовою реалізації людини, він стає есенціальною умовою перетворення 
її в ніщо. Світ тотально протистоїть людині, але він може стати світом 
людини, якщо вона олюдяшпь його. “Реалізація світу, - писав Ясперс, - 
єдинии шлях екзистенціальної реалізації. Втрачаючи світ, ми одночасно 
втрачаємо себе”23. Предметне, об’єктне, речове право стає правом такою 
мірою, якою воно задіяне екзистенцією, в ж ій  право-буття-в-собі
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спроможне перетворитися в право-буття-для-себе. В-собі - це завжди 
потенція, це завжди можливість саморозкриття для-себе. Екзистенція і 
є єдиним механізмом цього саморозкриття, єдиною зав’язкою на 
трансцендентне. Світ як бутгя-в-собі постійно закликає екзистенцію 
як останню надію розгортання в буття-для-себе. Зрада екзистенції 
зумовлює деградацію права-буття-в-собі в право-буття-для-нікого, а 
потім у тотальне ніщо, в якому гине і сама екзистенція.

Якщо право-буття-в-собі для того, щоб бути правом, потребує 
енергії екзистенції, то право -буття-для-себе може існувати тільки у формі 
екзистенціального права. Людина як буття-для-себе і є екзистенція, 
“Буття яке є ми, - зауважував Ясперс, - називається існуванням, 
свідомістю взагалі, духом або називається екзистенцією”24. “Суще, що 
існуює способом екзистенції, є людина”25, - констатує Гайдеггер. 
Ісігування засобом екзистенції і є екзистенціальне право. Право-буття- 
дая-себе є право екзистенції, автентичне право людини. Право-буття-в- 
собі і право-буття-для-іншого - лише форми трансформації права 
екзистенції, хоча й необхідні для її екзистенціальності. Право 
починається з людини, пов’язане з апріорними формамм її екзистенції і 
право завершується на людині, завершується реалізацією її екзистенції. 
Тому право-буття-для себе як екзистенціальне право людини є 
центральна і основна форма права, без реалізації якої інші форми 
перетворюються в неправо.

Сутність права-буття-для-іншого - в зустрічі екзистенцій та їх 
взаєморозгортанні в трансцендентному. Коли ж я чи хтось інший 
порушуємо екзистенціальність зустрічі, то ми із взаємодії буттів-для-себе 
перетворюємось у взаємодію буттів-у-собі і згортаємо екзистенцію в ніщо.

Таким чином, можливі форми права які, ггідкорюючись своїм 
власним механізмам функціонування, в той же час зумовлені взаємодією 
з екзистенцією, взаємодією екзистенцій чи саморозвитком екзистенції 
самої по собі. В будь-якому випадку екзистенціальність складає саму 
сутність права. Правопорядок же утворює той простір, де саме і 
розгортається екзистенція.

Екзистенція як право і право як екзистенція означають, що 
саморозвиток і дійсне буття людини є джерелом саморозвитку і 
дійсного буття права, в свою чергу, саме таке право і є формою 
екзистенціального саморозвитку людини. В екзистенції знімається 
суперечність між об’єктом і суб’єктом, правами і обов’язками, сущим 
і належним. Норма права як есенціальна застиглість розігрівається 
екзистенцією і починає трансцендувати. Тому не можна стверджувати,
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що норми позитивного права суперечать екзистенціальності, що вони 
взаємовиключають одне одного. Онтологічно вони єдині і зливаються 
в добуттєвому иодгшиї-і. Це видно з того, що екзистенція, як 
анормативна свобода, сама задає свободу як норму26. Ні норма не 
повинна придушувати екзистенцію, ні екзистенція не повинна 
відкидати норму. Відомий німецький криміналіст Р.Ланде зауважував, 
що “ми потребуємо права, яке не ставить норму над людиною і людину 
над нормою, але яке знає, що норма й суспільні інститути 
співвідносяться з екзистенціальним становленням людини”21. Правове 
рішення виступає тут формою самореалізації людини, тому воно 
наскільки вільне, настільки ж і обов’язкове. “Правове рішення в світлі 
екзистенціальної філософії не є свавілля, - пише Е.Фехнер. - Воно 
обов’язкове для нас у вищому розумінні, тому що відмовившись від 
нього, ми відмовляємось від самих себе”28. Відмовившись від себе, ми 
перетворюємось в ніщо. Право екзистенції є право нас самих і тому 
екзистенціальне право є наше право. Воно вимагає перебування в 
екзистенції, що означає постійний пошук самих себе, свого права, 
форм своєї самореалізації. Постійне пізнання, гносеологічна 
інтенсивність є основним способом функціонування екзистенціального 
права29, оскільки екзистенція завжди народжується в конкретній, 
індивідуальній ситуації, є неповторною і унікальною. Правове рішення 
тут постає як творче, ризиковане і напружене самопородження 
екзистенції в акті трансцендування. Екзистенціальне право може 
існувати тільки у формі трансцендування, тільки у формі пошуку 
істини і наближення до Істини. Поза трансцендуванням екзистенція 
застигає в есенції і набуває форми абстрактної, мертвої і байдужої до 
людини норми права, яка поглинає людину і перетворює її в ніщо. 
Екзистенціальне право є право дійсного існування людини, в якому 
вона реалізує свою екзистенцію як своє право. Право настільки право, 
наскільки воно екзистенціальне, екзистенція настільки екзистенція, 
наскільки вона трансцендентальна. Через трансцендентальну 
динаміку екзистенція стає правом, а право - екзистенціальною 
динамікою людини.
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РЕЗЮМЕ

Бытие задает определенный порядок мира и предстает как право 
бытия. Право и бытие тождественны, а неправо и есть небытие. Перед 
человеком бытие раскрывает свое право постепенно на различных своих 
уровнях, которые между собой взаимосвязаны. Право бытия-в-себе это 
право мира вещей. Право бытия-для-себя это право человека и право 
бьггия-дпя-другого это право людей. Если на каждом из уровней право 
не сориентировано на трансцендентное, оно имеет тенденцию 
превращаться в ничто. Механизмом трансцендирования есть 
экзистенция. Поэтому высший тип права - экзистенциальный. Право 
как экзистенция - это право духа и духовной самореализации 
человеческой сущности, поэтому оно и есть подлинное право человека.

LAW AS EXISTENCE 
(Phenomenological Analysis Experience)

Being establishes a certain order of the world and is the law of being. 
Law and being are identical and non-law is nonbeing. Being is disclosing its 
law gradually bifore a man at the various levels which are interconnected. 
The law of being-in-itself is the law of the object world. The law of being-for- 
itself is the law of a man and the law of being-for-others is the law of people. 
If law is not directed to transcendence at each of the levels it tends to transform 
into nothing. The transcending mechanism is existence. Therefore the higher 
type of law is the existencial one. Law as existence is the law of spirit and 
spiritual selfrealization of human entity hence it is the real law of a man.
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ІСТОРИЧНА РОЛЬ І МІСЦЕ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ УСТАНОВ У 
ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Відсутність в нашій країні історичного досвіду зрілої 
парламентської демократії, недостатня теоретична і практична 
відпрацьованість питань становлення в суспільстві справжніх 
демократичних цінностей — все це зумовлює актуальність вивчення 
механізмів державного управління, розподілу функції між вищою 
законодавчою та виконавчою владами, ролі парламенту в розробці, 
прийнятті та реалізації найважливіших державних ухвал, вирішенні 
найсуттєвіших потреб суспільства. Принагідним, з нашої точки зору, стане 
для нас парламентський досвід Великобританії, США, Франції, Німеччині, 
Японії та інших демократичних держав, які спромоглися створити в цілому 
ефективний державний механізм, який стимулює політичний розвиток 
нації, що згуртовує ії на конструктивне вирішення проблем, що стоять 
перед нею. Обізнаність із практикою світового парламентаризму без 
сумніву допоможе створити в Україні справді авторитетний парламент.

Зазначимо, що проблематика, пов“язана з інститутом 
парламенту, знайшла в юридичній літературі радянського і 
пострадянського періодів досить широкого висвітлення. Однак це не 
знімає проблеми її подальшого дослідження, оскільки реальна практика 
вносить в життя свої значні корективи. Окрім того, в нашій літературі 
довгий час існував стереотипний підхід до деяких оцінок явища 
парламентаризму, в той час, як цей інститут вимагав більш гнучких 
оцінок. Слід врахувати й те, що серед дослідників проблеми немає 
спільної думки щодо ролі та значення парламенту в суспільстві. В 
зарубіжній науковій літературі, зокрема, широкого розповсюдження 
отримала теза про послаблення ролі та значення парламенту та 
відповідно посилення виконавчої влади. Цю точку зору відстоюють знані 
державознавці Р.Арон, Ж.Бюрдо і М.Дюверж“є (Франція), А-Дженюнг, 
Дж.Макінтош і Х.Уейд (Великобританія), К.Ловенштейн і Е.Шульц 
(США)1, Б.А.Стародубський і В.А.Туманов (Росія)2 та ін. Існує й 
протилежна думка, згідно з якою роль і значення представницьких
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установ у сучасному демоіфатичному суспільстві невпинно зростає. Ця 
загальна тенденція була підмічена ще в 60-х p.p. відомим британським 
юристом К,Уером. Пізніше з подібних позицій стали оцінювати роль 
парламентів Ж.Блондель, К.Брехєр, М.Мезі (США)3.

Стосовно вітчизняних державознавців, то вони, зокрема 
Л.Кривенко, В.Шаповал, Ю.Шемшученко у своїх дослідженнях 
обгрунтовують високе місце парламенту в системі державної влади 
шляхом наукової розробки його функцій*

Пропонована стаття є споробою усвідомлення нової ролі 
парламенту та окреслення його функцій, притаманних йому в 
демократичному суспільстві. В полі зору автора знаходився тільки 
парламентський досвід найбільш розвинених і окремих 
“постсоціалісгичних” країн.

Парламент, як спосіб організації державної влади, як 
представницька установа має багатовікову історію. Власне термін 
“парламент” відомий з часів феодалізму. Як зазначають дослідники, 
слово pariamentum у первісному його розумінні могло позначити у всіх 
країнах Європи, в яких була розповсюджена латинська мова, “співбесіда”, 
“нарада”, “переговори” (від лат. parlare — говорити) і було рівнозначне 
слову colloquium5. В документах і хроніках Англії XIII ст. “парламентами” 
іменувалися зібрання різного типу: “засідання королівської ради, ради 
магнатів і тільки поруч з ними станово-представницьких установ. У 1265 
р. на засіданні ради королівства вперше були запрошені не тільки духовні 
та світські магнати, а й по двоє лицарів від кожного графства і по двоє 
представників від міст. Такі зібрання в розширеному складі за період з 
1272 по 1297 p.p. скликалися в середньому один раз в 2 1/2 роки та 
слугували укладанню політичних угод між королем та знаттю. Зокрема, 
угодою 1297 р. було офіційно визнано за парламентом право фінансового 
контролю за урядом. Вважається, що саме з цього часу він оформився як 
самостійна постійно діюча установа. Тоді ж за ним закріпилася й назва 
“парламент” (pariiamentum)4.

Однак як відточений інструмент влади, парламент бере свій 
початок з епохи буржуазних революцій— з виходом на арену політичної 
діяльності буржуазії з властивими їй несприйняттям абсолютизму та 
прагненням до демократії, коли в основу державного устрою тих чи 
інших країн було покладено принцип розподілу влад, науково 
обгрунтованого мислителями нового часу — Дж.Локком і 
Ш.Монтеск“є*. Безспірно, тільки тоді, коли законодавча функція була 
відокремлена від адміністративно-управлінської діяльності та судової
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функції, коли парламенту була забезпечена певна незалежність від інших 
гілок влади, можна говорити про парламент як про політичну установу.

Остаточне ставлення парламенту як самостійного органу влади 
слід пов“язати із змінами у виборчій системі,* коли була забезпечена 
виборність і змінюваність законодавців, ії підзвітність виборцям, коли 
розширилось коло електорату, утворилась стійка система зв“язків між 
виборчим корпуском і парламентаріями. Хронологічно це слід віднести 
на кінець XVIII сг., і тільки до таких держав, як Англія, США та Франція.

В історичному плані, на нашу думку, з інститутом парламенту 
нібито все зрозуміло: не викликає ніяких сумнівів його значення для 
західноєвропейських держав і США у боротьбі проти абсолютизму, 
середньовічної реакції, за національну незалежність і торжество 
демократії. Не можна проігнорувати роль парламентів в інституалізації 
нових демократичних владинх структур в країнах Південної, 
Центральної та Східної Європи, Азії, Африки та Латинської Америки 
в останні десятиріччя XX ст.

Принципове значення в обгрунтуванні високого місця 
парламенту в системі державної влади має його характер: за способом 
формування парламент— орган, який репрезентує народ; з точки зору 
його організації він є самостійним органом; стосовно його повноважень, 
то це орган, який головним чином приймає закони. Такі три основні 
характеристики, запозичені у конституційного права класичних 
демократій. Передусім, світова доктрина розглядає парламент як виший 
представницький орган. Величезний інтерес у даному випадку 
викликають праці теоретиків державності ХІХ-ХХ ст.ст. Англійський 
класик Дж. Ст. Мілль у своїй праці “Представницьке правління” вважав 
найкращою формою, ідеальним типом державності представницьке 
правління, при якому “увесь народ або у крайньому разі значна його 
частина користується за допомогою періодично обираємих депутатів 
вищою контролюючою владою... цією вищою владою народ повинен 
володіти у всій ії повноті”7. Інший класик — Г.Еллинек, розмірковуючи 
про природу представництва писав: “Якщо народ замінюється 
предстаництвом... його повноваження зводяться до сприяння у 
встановленні іншого органу, наділеного в силу конституції тими 
правами, якими до до того часу належали всьому народові. Утворене 
таким чином представництво стало тепер органом волі народу”8. Звідси, 
парламент є в юридичному розумінні організованим народом, і, отже, є 
основною правовою ідеєю народного представництва.

Додатково до викладених вище аргументів на користь висновку
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про високе призначення представницьких установ у житті суспільства 
наведемо думку відомого теоретика державності дореволюційної Росії 
Б.Чичеріна. З його точки зору, народному представництву властиві такі 
риги* по-перше, у представницьких установах права йіїггереси громадян 
знаходять свого найвищого забезпечення, адже беручи участь в роботі 
верховного органу представник народу є законним захисником не тільки 
своїх виборців, але і всіх громадян; по-друге, народне представництво 
подає уряду значну допомогу при обговоренні засобів для подолання 
недоліїсів шляхом привнесення в міркування нових елементів, нових 
точок зору щодо застосування законів на практиці; по-третє, в органі 
народного представництва думки перетворюються в реальні справи, 
оскільки міркування представників народу є віддзеркалюванням волі 
народу, участі громадян в управлінні державними справами; по-четверте, 
контроль представницького зібрання є найбільш надійним засобом 
забезпечення якісного державного управління. Громадський контроль 
є о.обливо корисним для фінансів; по-п“яте. парламент готує для 
держави найздібніших діячів. Саме парламентський грунт сприяє 
підготовці здібних державних чиновників; в-шосте. представницька 
установа слуговує кращою політшколою і для народу. Публічне 
обговорення питань державної ваги розвиває в народі політичну думку, 
необхідність спільної діяльності, сприяє загальному вдосконаленню 
практичних здібностей громадян; в-сьоме. представницькі установи 
прищеплюють народу і більшу прихільність до існуючого ладу9.

Провідне місце парламентів у державній структурі всебічно і 
глибоко обгрунтовано сучасними дослідниками зарубіжної та 
вітчизняної державності. Якщо стосовно розподілених влад застосувати 
визначення “перша з-поміж рівних”, то такою, на думку Б.Н.Топоршна, 
стала б законодавча влада10. В.Батлєр (Великобританія) стверджує, що 
в основі трьох систем, англійської, американської та колишньої 
радянської, — принцип верховної влади, що здійснюються обраними 
народом представниками”11. Особливу роль американського конгресу 
з-поміж інших інститутів державної влади, який виступає як сила, що 
контролює та збалансовує д ії президента, підкреслюють В.А.Савел'єв, 
С.А.Єгоров12.

Не меншу вагу в мотивації високого місця парламенту в системі 
розподілу влад має й те, що, як свідчить аналіз зарубіжних конституцій, 
висновки теоретиків парламентаризму, за деякими винятками, втілені в 
постановах основних законів. Наприклад, спільним для багатьох 
конституцій демократичних держав є те, що в них містяться положення
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про представницький характер парламенту (ст., 150 Конституції 
Португалії 1976 р.; ч. III, глава I, ст. 66 ( 1) Конституції Іспанії 1978 р.; 
гл. I, ст. 58 Конституції Румунії 1991 р.; ст. 61 Конституції Македонії 
1991 р.; розд. III, гл. IV, ст. 60 Конституції Молдови 1994 р. та іїшгі. В 
цілому слід підкреслити, що в багатьох конституціях перше місце в 
розділах або главах, які регламентують організацію державної влада, 
посідають парламенти, друге — виконавча влада (ст. 1, 2 Конституції 
США; розд. ІУ-УІ Основного закону ФРН 1949 р., гл. І-ІІІ Конституції 
Італійської Республіки, розділ IV Конституції України 1996 р.). Цікаво 
зазначити, що аналогічний підхід панує у викладенні курсів 
конституційного права: вивчення проблем організації державної влади 
в університетах більшості країн розпочинається з парламентів.

Хотілося б підкреслити, що право представництва є 
найважливішою ознакою демократії. Саме у боротьбі за право 
представництва народжувався парламентаризм і пов“язані з ним 
політичні доктрини. Проте, в наш час ми вимушені констатувати, що 
представницькій функції парламенту приділяється менше значення 
порівняно з раннім періоди парламентаризму. Окремі дослідники, 
зокрема, О.А.Колобов, А-А.Корнілов, А.А.Сергунін13 пояснюють це 
низкою обставин: 1) політичною пасивністю електорату (у більшості 
країн в пароламентських виборах бере участь від однієї третини до 
половини виборців); 2) зростанням незалежності параламентаріїв від 
виборців; 3) імперативом представництва, що вимагає від депутатів 
постійного балансування між загальнонаціональними та інтересами 
своїх виборців; 4) причинами класового (партійного) або групового 
(корпоративного) інтересу; 5) труднощами забезпечення справедливого 
представництва за національною та статтєвою ознаками. І хоча деякі з 
цих факторів, безперечно, мають в своїй основі об“єктивні реалії, 
ситуацію з представництвом, на думку автора, не слід драматизувати. В 
цьому, зокрема, переконує той же парламентський досвід Північних 
країн. Так, у Швеції в 1976 р. на виборах до риксдагу (парламенту) 
з “явилося 31,8 відсотка виборців (у 1927 р. — трохи більше половини 
електорату). Жінки у представницькому органі складають понад 40 
відсотків членів парламенту14. Мабуть завдання полягають в тому, щоб 
створити такі політичні умови, при яких усі категорії електорату мали б 
рівні можливості для участі як в голосуванні, так і в передвиборчій 
боротьбі, а значить і в управлінні державою.

Стосовно обмеження представницької функції з позицій 
служіння своїм виборцям, корпоративних інтересів та їх поєднання із
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загальнонаціональним завданням, то і тут можна знайти вихід з 
“глухого кута” , На нашу думку, необхідно використовувати 
різноманітні контакти членів представницьких органів зі своїми 
виборцями, політичними організаціями та пресою. Візьмемо для 
прикладу конгрес США: у 1981 р. члени конгресу США відправили 
401 млн. листів, телеграм, бандеролей. В свою чергу від виборців і різних 
організацій, що здійснюють тиск на Капітолій, вони отримали 196 млн. 
поштових відправлень15. Зазначимо, що тепер у Вашингтоні оселились 
близько 20 тис. либбисгів, які витрачають на “обробку” членів конгресу 
щорічно майже 1 млрд. дол.16. Стосовно засобів масової інформації (мас- 
медіа), то вони у більшості країн постійно висвітлюють діяльність 
парламентів, є спеціальні періодичні видання. Окрім цього, законодавці 
самі контактують з пресою, влаштовуючи брифінги, “круглі столи”, 
інтерв ю тощо. Практично у всіх параламентах світу існує спеціальний 
апарат по зв язках із засобами масової інформації, відповідні помічники 
обов язково є в штаті кожного законодавця.

Традиційно цінність представницьких установ полягає у 
здійсненні такої функції, як захист демократії від усіляких посягань, 
Парламенти за загальним правилом добре виконують покладені на них 
завдання охорони конституційного ладу.

Нарешті, представницькі установи виконують ще одну соціальну 
функцію — ідеологічну. Ідеологічна обробка населення проводиться в 
кожному конкретному випадку, коли потрібно заручитися його 
підтримкою для виконання того чи іншого завдання. Цій меті слугують 
багаточисельні публікації парламентських органів, пропагандистські 
поіздки і виступи парламентаріїв по країні і за кордоном тощо. Цікавий 
досвід у цьому плані накопичив Бундестаг— нижня палата Парламенту 
ФРН. Його наукова служба готує та публікує великим тиражом 
монографії і популярні брошури про роботу парламенту, які 
безкоштовно розповсюджуються серед населення. Бундестаг відвідує 
велика кількість людей у складі екскурсійних груп. Про його роботу 
знімаюються фільми, в тому числі навіть мультфільми д ля дітей17. Одним 
словом, робиться все, щоб виховувати у населення навички 
парламентаризму, повагу до представницького органу країни. А у 
Франції Національна Асамблея (нижня палата парламенту) відводить 
один день у травні на прийом самих юних представників народу — від 
10 до 11 років, які з“їжджаються з усіх 577 виборчих округів. Обрані на 
засадах демократичної системи своїми класами, ці “лауреати” 
отримують право проголошувати промову, поставити запитання
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президенту Асамблеї та міністру освіти стосовно реального 
представництва депутатів, а також висловлювати власні думки щодо 
інших проблем життя18.

Розглядаючи парламент як автономний орган, необхідно 
підкреслити, що про цей інститут влади створено велика кількість самих 
різних теорій конституційного права. Споруджена конституцією будівля 
базується на фундаменті, який має окладну горизонтально-вертикальну 
структуру, але приблизно у всіх державах побудований за одним й тим 
же зразком. З цього приводу дослідник проблеми М.Амеллєр пише: 
“Щоб забезпечити безперебійність своєї роботи, парламенти заснували 
керівні органи, створили власні адміністративні служби та відстояли 
право на незалежну організацію.., ”19.

Парламентська структура включає три основні ланки: керівний 
орган парламенту, парламентські комітети та парламентські групи 
(партійні фракції).

Оскільки парламент з точки зору суспільної організації являє 
собою зібранням людей (колегію депутатів), яке, подібне до будь-якої 
іншої організації, потребує керівництва з боку іншого органу. Такий 
орган існує з часів заснування парламенту. Ще у 1376 р. члени англійської 
Палати громад призначили зі свого складу особу, яка говорила від їх 
імені. Так з“явилась посада спікера (англ. speaker— буквально оратор). 
Незважаючи на зміни йог обов“язків й дотепер посада спікера 
користується величезним престижем.

Найбільш важлива роль належить головам палат, оскільки їхні 
функції" не обмежуються керівництвом дебатами у відповідних палатах. 
Можна стверджувати, що в конституційному плані вони відіграють 
певну роль в підтриманні рівноваги між окремими ланками державного 
механізму. В багатьох випадках голови палат (парламентів) виконують 
обов“язки глави держави у випадку смерті, відставки, тимчасової стійкої 
нездатності останнього (ст. 4 Конституції Франції, ст. 57 Основного 
закону ФРН, ст. 82 Конституції Македонії, ст. 106 Конституції Словенії).

Принцип виборності голови палати (парламенту) визнається 
конституціями і регламентами парламентів більшості країн: для його 
обрання необхідно отримати в ході таємного голосування абсолютну 
більшість поданих голосів. У той же час в Іспанії голова палати 
призначається декрктом глави держави, в Нідерландах — голова 
нижньої палати призначається монархом з числа трьох осіб, 
запропонованих палатою. У верхніх палатах відповідні посади 
заміщуються по-різному. В багатьох країнах це робиться на засадах
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виборності, як і нижніх палатах (наприклад, Італія, Франція, Японія). 
В США і деяких інших президентських республіках офіційним головою 
верхньої палати є віце-президент країни. Водночас палата обирає так 
званого тимчасового голову (pro tempore), який фактично і веде засідання 
сенату. В Індії віце-президент — голова Ради штатів — може і не бути 
депутатом. Окрім голови в палатах парламентів багатьох країн 
обираються ще і заступники голови, які керують засіданням палат на 
час відсутності голови. Найбільш принциповим моментом при обранні 
заступників голови є питання про їх належність до тієї чи іншої партії. В 
Японії, наприклад, посада ця віддається представнику опозиційної 
партії. У ФРН, Італії, Франції — розподіляється між представниками 
декількох партій, пропорційно до чисельності їх фракцій у палаті.

В ряді країн посадові особи, які керують роботою палати, 
утворюють колегіальний орган (у бундестазі ФРН — це правління, в 
палатах французького та бельгійського парламентів —бюро, в палатах 
італійського параламенту — головуюча рада).

Одним з важливих елементів паралментської структури є 
комітети (комісії). Теоретична необхідність їх утворення пояснюється 
тим, що усі члени парламенту повинні приймали участь в обговоренні 
кожного питання. А практичне застосування методу розподілу 
обов'язків у відповідності з індивідуальними діловими якостями, 
знаннями і бажаннями окремих депутатів призвели до того, що система 
комісій або комітетів діє у всіх параламентах світу. Парламентські 
комітети являють собою органами по підготовці обговорення тих чи 
інших питань в палатах парламенту. Тут відбувається попереднє 
вивчення законопроектів і законодавчих пропозицій. Разом із тим вони 
є і політичними органами, оскільки в силу своєї компетентності в 
технічних питаннях вони посилюють владу палат і розширюють їх 
можливість контролювати уряд.

Кількість постійних комітетів (комісій) досить помітно різниться: 
від 6 у кожній з палат французького парламенту, — 18 — у парламенті 
Японії, до 20 — у законодавчому органі Єгипту. Теоретично комітети 
повинні обиратися на пропорційних засадах; практично ж вони 
утворюються згідно домовленості між парламентськими групами.

Для вивчення особливо важливих законопроектів можуть 
утворюватись спеціальні тимчасові комісії. Проте практично до них 
вдаються доситььрідко. Натомість регулярно практикується робота 
комісій по розслідуванню, також передбачених конституцією або 
регламентами палат.
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Не менш важливою лнкою парламентської структури є 
парламентські групи (фракції). В більшості парламентів світу після 
початку роботи членів представницького органу нового скликання 
утворюються партійні фракції. Вони об“єднують членів парламентів, 
які належать до однієї' й тієї ж партії або дотримуються одних і тих же 
поглядів. У наш час в ряді новітніх конституцій (Іспанії, Італії, ФРН та 
іїшшх країн) і особливо в регламентах паралмешів (палат) закришені 
права парламентських фракцій. Зокрема, регламенти встановлюють 
мінімальну кількість депутатів, які мають право утворювати фракцію 
(у Франції вона складає ЗО членів у Національній Асамблеї і 14 — у 
сенаті; в Італії — 20 членів у палаті депутатів і 10 в сенаті; в бундестазі 
ФРН — 15 депутатів; у Бразилії 1/10 усіх членів палати). Вважається, 
що встановлення такого “мінімуму” дозволяє в певній мірі обмежити ту 
шкоду, яку можуть завдати парламентській діяльності дрібні 
угрупування. Фракції займають важливе місце в парламенському 
механізмі. Від них залежить зміст порядку денного роботи палати, 
характер парламентських дебатів, іїіїціативи щодо контролю над урядом 
і окремими його членами та інше. Саме парламентські фракції 
визначають головний напрям і організаційно-функціональні деталі 
законодавчої процедури, беруть активну участь у формуванні органів 
парламенту — постійних і спеціальних парламентських комісій 
(комітетів), керівних органів палат та ш. Отже, партійні фракції 
складають основу парламентської діяльності, тих її видів, які проходять 
на очах у публіки.

Існують також інші складові елементи структури парламентів 
зарубіжних країн. Зокрема в країнах, де парламент здійснює контроль 
за урядом і адміїїістрацією, є спеціальні парламентські органи контролю: 
ревізори, контролери, омбудсмани та іїшіі.

Омбудсмани, наприклад, є посадовими особами самих 
парламентів, тому вони обираються представницькими органами або 
їхніми нижніми палатами й щорічно звітують перед ними за свою роботу. 
Вони за власною іїшцативою або в зв“язку зі скрагами громадян 
проводять розслідування фактів порушення прав особи органами 
виконавчої влади, а в Швеції та Фіїшяндії— також судами й органами 
місцевого самоврядування.

В сучасних умовах “іїаформаційного вибуху” компетентність і 
ефективність роботи парламенту вирішальним чином залежать від 
наявності в ньому допоміжних структур укомплектованих 
висококваліфікованим експертно-аналітичним і технічним персоналом
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Ці структури надають наукову, організаційну і технічну допомогу в 
роботі парламенту в цілому, його палатам, комітетам (комісіям) і 
парламентаріїв. Вони самі не приймають ніяких ухвал від імені 
паралменту або його підрозділів, проте ці допоміжні служби здійснюють 
експертизу законодавчого матеріалу, забезпечують розв'язання 
багаточисельних процеурних і технічних питань, пов'язаних із 
функціонуванням парламенту як самостійного суб'єкту державної влади.

Парламентське Право багатьох країн містить норми, які 
визначають зміст і форми роботи допоміжних служб. Насамперед, 
різними документами визначено, що замовниками законопроектів, 
досліджень та інших видів роботи апарату є депутати: ім же належить 
право оцінки якості проведеної роботи. Наприклад, наукова 
дослідницька служба Конгресу США за дорученням членів конгресу і 
постійних комітетів палат виконує такі види робіт: готує аналітичні 
довідки та висновки по законопроектах, дає консультації, здійснює 
переклади, надає сприяння в проведенні парламентських слухань, 
проводить семінари для членів конгресу і координує програми науково- 
дослідницьких робіт20. Президент Національної ради (нижня палата 
парламенту Австрії—Авт.) може виділити службовців Параламентської 
дирекції навіть в розпорядженні парламентських клубів для надання 
необхідної організаційно-технічної допомоги21.

Проте головну роль в діяльності допоміжного апарату належить 
тій його частині, яка здійснює експертне обслуговування парламентаріїв. 
Це можна прослідкувати на прикладі згаданої вже вище Дослідницької 
служби Конгресу США. Вона зобов“язана “радити і допомогати 
комітетам палати представників і сенату, а також об “єднаним комітетам 
конгресу в аналізі, якісній та кількісній оцінці законодавчих пропозицій 
та рекомендацій: (А) надавати допомогу в розв“язанні питання про 
доцільність упровадження в дію конкретних пропозицій і рекомендацій; 
(В) в оцінці можливих наслідків, яке викликає запровадження таких 
пропозицій, а також імовірність_ наслідків альтертивних варіантів 
пропозицій і (С) в оцінці витрат на реалізацію альтернативних варіантів 
досягнення цілей, передбачених законом, який обговорюється”22. В 
цілому адміністративно-допоміжний персонал конгресу нараховує 
більше 15 тис. працівників, а разом з тими, хто здійснює технічне 
забезпечення діяльності всіх його органів і сулжб, — 25 тисяч чоловік23.

Парламентські інститути, як показує світовий досвід, в якій би 
країні вони не існували, мають помітну одноманітність, включаючи 
приблизно ОДНІ І ТІЖ'структурні підрозділи. Тому будь “які зміни в їх
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структурах, на нашу думку, неминуче призведуть до вдосконалення 
цього інституту в цілому. Зокрема, уведення інституту уповноваженого 
з прав людини в структуру параламентів багатьох країн Європи, Азії та 
Африки після другої світової війни є складовою частиною цьонго 
процесу. Теж саме стосується до вдосконалення структури комітетів і 
комісій представницьких установ.

Загальновідомо, що класифікація функцій парламенту до цього 
часу базується на класичній схемі, запропонованій англійським 
державознавцем У.Беджготом. Із врахуванням наукової розробки його 
функцій в світовій теорії парламентаризму числені завдання цього 
державного органу, перелік яких дається в конституціях та інших 
конституційних звконах, еклектично можна звести в основному до таких; 
а) законодавсгвування; б) формування інших органів; в) реалізація 
бюджетних повноважень; г) здійснення контролю за Урядом; д) 
виконання повноважень в галузі зовнішньої політики та оборони.

В сучасній демократичній конституційній державі парламент, 
хоча і не володіє цілковитою монополією, але має постійні перрогативи 
в сфері правотворчосгі. Параламенг володіє законодавчою владою— в 
цьому головний зміст його існування. Члени паралменту беруть участь 
в розробці, обговоренні та вотуванні законів. Законодавчі повноваження 
парламенту надзвичайно широкі. Потреба сучасного індустріального 
суспільства в нормуванні його життя. Швидка зміна умов життя 
викликає постійну необхідність у зміні законів. Ось чому на це заняття 
парламентарії витрачають свій основний час. Про насиченість 
законодавчої д іяльності параламентів свідчать приклади; за чотири роки 
(1978-1982) Національний конгрес Бразілії розглянув 2085 
законопроектів, з яких були прийняті 822 закони; паралменту Італії 
надійшло 5768 законопроектів, з яких 1230 стали законами24. 
Незважаючи на те, що законодавчі ініціативи, за загальним правилом, 
завчасно плануються в міністерствах, проекти законів підлягають 
ретельному обговоренню в комітетах і в палатах, що знаходить свій 
вираз у значних змінах законопроектів. Так, в 1984 р. проект закону 
про пресу, що обговорювався в парламенті Франці, “побив” yd рекорди: 
2598 поправок обговорювались 166 годин25.

Очевидно зростання обсягу законотворчості можна очікувати і 
на майбутнє, оскільки все нові і нові сфери суспільно-економічного життя 
суспільства будуть прилучатися до процесу правового регулювання. 
Усе це не викликає ніяких сумнівів стосовно ролі парламентських органів 
як провідного джерела правотворчосгі.
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У більшості країн парламент бере участь в призначенні різних 
посадових осіб і формуванні інших органів влади. В країнах з 
класичною президентською формою правління (США) Конгрес 
залучається до виборів президента на стадії' підрахунку голосів. У 
випадку, коли жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості 
голосів, Палата представників обирає президента, а Сенат — віце- 
президента. В цій же державі члени президентського кабінету, керівники 
урядових відомств, члени дипломатичних представництв, члени 
Верховного суду, федеральні судді, а також просування та пересування 
вищих членів збройних силі закордонної служби затверджуються тільки 
“за порадою та згодою” Сенату. Вважається, що одним із основних 
принципів парламентського правління полягає в тому, щоб уряд 
користувався довірою парламенту. Якщо в Японії параламент 
призначає прем'єр-міністра з числа своїх членів, то в Бельгії, Італії та 
Греції уряд, уже призначений главою держави, постає перед 
парламентом для отримання вотуму довіри. До повноважень Верховної 
Ради України (ст. 85 Конституції) належать, зокрема: усунення 
Президента з поста в порядку імпічменту; надання згоди на призначення 
Президентом Прем'єр-міністра України; призначення та звільнення з 
посади за поданням Президента Голови Національного Банку; 
призначення третини складу Конституційного Суду; обрання суддів 
безстроково, надання згоди на призначення на посади та звільнення 
Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, 
Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, 
Генерального прокурора тощо.

Вирішення фінансових проблем, передусім розгляд проекту 
державного бюджету складає особливу парламентську прерогативу. Це 
пояснюється як фактором історичного розвитку (первісною функцією 
парламенту було здійснення контролю за державною скарбницею), так 
і особливим характером бюджету. Бюджет, образно кажучи, це відбитий 
в цифрах план діяльності уряду. Затверджуючи бюджет, парламент 
уповновжує виконавчу владу виконати два завдання. По-перше, 
забезпечити надходження державних доходів (у більшості країн існує 
вимога, щоб право збору податків офіційно затверджувалось 
парламентом щорічно, тобто парламент має можливість контролювати 
податкову систему). По-друге, парламент уповноважує органи 
виконавчої влади здійснити витрату коштів.

Парламенти переважної більшості країн затверджують зміст 
бюджету в формі законопроекту, внаслідок чого останній набуваєтакої
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ж юридичної сили, як і будь-який закон (у Франції, наприклад, навіть 
термін “бюджет” замінений поняттям “фінансовий законопроект”). 
Проте в деяких країнах (Австралія, Гана, Індія, Канада) бюджет 
розглядається тільки як фінансова програма. Так, в США Конгрес 
затверджує лише фінансові пропозиції виконавчої влади, вотуючи тільки 
окремі фінансові біллі”.

Повноваження парламентів щодо затвердження та виділення 
асигнувань, тобто т. зв. “влада гаманця” — ефективне знаряддя впливу 
на виконавчу владу. Яскравим прикладом дії “влади гаманця” може 
слугувати бюджетна крйза, що мала місце в США в грудні 1990 р., яка 
була викликана розбіжностями поглядів законодавців і президента з 
питань скорочення бюджетного дефіщту. Більшістю голосів конгрес 
відхилив проект бюджету на наступний фінансовий рік26.

В юридичній літературі неоднозначно трактується роль вищих 
представницьких установ в сфері фінансовох діяльності держави. Деякі 
фахівці вважають, що парламенти відіграють чисто номінальну роль 
у сфері бюджетних відносин. На підтвердження цієї думки вони 
висловлюють два аргументи: складання бюджету здійснюється урядом 
і відсутністю належного інформаційного забезпечення парламенту. З 
цими тезами можна погодитися тільки частково. Дійсно, в наш час 
підготовкою і виконанням бюджету займається урядова влада. В деяких 
країнах (Португалія, Франція) депутати взагалі не можуть вносити 
поправки, які призводять до збільшення витрат абб зменшення доходів. 
Слід погодитися Й з тим, що уряд проводить витрати, ставлячи 
парламент перед необхідністю їх подальшого схвалення. У той же час 
не слід забувати, що у президентських республіках парламент у 
відповідних ситуаціях може поводити себе незалежно. Це характерно 
для випадків, коли парламентська більшість і глава держави 
репрезентують різні партійно-політичні сили і між ними існують певні 
протиріччя. Не менш суттєвим є те, що у структурі парламентів утворені 
відповідні комітети (комісії) з бюджетно-фінансових питань, а дві 
найважливіші стадії розгляду бюджету проходять гласно: спочатку 
загальні дебати по бюджету в цілому, а потім — постатейний розгляд, 
в ході яких кожний член парламенту може висловити свою думку. І ще 
одне. Парламентська практика свідчить, що питання бюджету 
пов“язані з питанням про довіру уряду. В силу цього бюджет має ще й 
характер політичного акту величезної ваги для будь-якої держави.

Важлива функція представницьких органів — контроль за 
діяльністю виконавчої влади. В теорії існують два види відповід альності
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уряду. По-перше, кримінальна відповідальність, яка передбачає 
обов“язок міністрів нести відповідальність за такі злочини, як зрада, 
незаконне привласнення майна або вимагання, зазіхання на свободу 
особи і т.ін. По-друге, політична відповідальність, під якою розуміють 
обов“язок Уряду завжди діяти відповідно до волі більшості парламенту. 
Такий обов“язок передбачає, що окремий міністр або увесь Кабінет 
повинен подати у відставку, якщо їхня діяльність не отримала схвалення 
народних представників. В руках парламентів є чимало засобів 
забезпечення цієї функції. Це і загальні дебати та інтерпеляції (в США, 
наприклад, президент щорічно виступає з доповіддю в конгресі щодо 
становища в країні. Крім того, він робить щорічно більше ЗО доповідей. 
Керівники кожного департаменту також звітують про свою діяльність 
за рік), використання процедури запитань до міністрів, створення 
спеціальних слідчих комітетів (комісій), яким надають відповідні 
повноваження та інші форми контролю.

Можна навести чимало прикладів, коли завдяки рішучим діям 
парламентів виявлялись значні зловживання урядових кіл та осіб. 
Згадаємо хоча б “справу Локхид” у Японії, Уотергейтта “Урангейт” у 
США, діяльність слідчої парламентської комісії по виявленню злочинів 
мафії та корупції в Уряді Італії та ін.

Парламенти володіють також комплексом повноважень, які 
мають інтеграційний характер, внаслідок чого їх реалізація охоплює 
сфери діяльності усіх влад. До них відносяться: визначення основних 
напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, затвердження 
найважливіших загальнодержавних програм економічного, соціального 
і національно-культурного розвитку, охорони довкілля тощо.

Усі функції в сукупності дозволяють парламентам, з одного боку, 
успішно справлятися з своєю роллю в політичній системі, з іншого — 
претендувати на те, щоб бути вектором на шляху руху до демократії як 
системи народоправства.

Сумарне врахування аргументів, які обгрунтовують високе місце 
парламенту в системі єдиної державної влади, дозволяє зробити такі 
висновки. В ході історичного розвитку (а інституту парламенту в цьому 
році виповнюється 700 років) виробився досить ефективний політичний 
механізм, який дозволяє дотримувати і зміцнювати демократію, права 
людини, створювати стимули для подальшого вдосконалення 
суспільства. Сьогодні, на зламі XX і XXI століть можна стверджувати: 
чим більш удосконалена організація парламенту, тим більше 
можливостей має та чи інша країна для соціального і духовного прогресу.
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ПОНЯТТЯ ІКЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ 
ТА ОБОВ’ЯЗКІВ СТОРІН ЯК СУБ’ЄКТІВ 

ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Правова реформа що здійснюється на Україні, торкається усіх 
сфер суспільного життя. Не є виключенням з нього і правосуддя в 
цивільних справах, яке покликане повно і всебічно захищати права і 
свободи громадянина і людини, закріплених та гарантованих 
Конституцією України.

Конституційне право на судовий захист (ст. 55 Конституції 
України) може бути реалізовано особою (громадянином, юридичною 
особою) шляхом вступу у цивільно-правові правовідносини у якості 
конкретного суб“єкта — позивача чи відповідача. Беручи участь 
стороною, особи можуть здійснювати закріплені процесуальним 
законодавством процесуальні права та обов”язки, виконуючи для цього 
певні процесуальні дії. Беручи участь у процесі, вони будуть знаходитись 
у правовому зв”язку з судом або органом судового виконання і зможуть 
направляти свою діяльність на захист своїх суб”єктивних прав.

Передбачені цивільно-процесуальним законодавством 
процесуальні права та обов’язки сторін реалізуються громадянами та 
юридичними особами, коли вони стають суб’єктами цивільно- 
процесуальних правовідносин. Цивільно-процесуальні правовідносини 
виступають формою здійснення сторонами наданих їм процесуальним 
законодавством процесуальних прав та обов’язків1. Отже, процесуальні 
права та обов’язки сторін виникають і існують лише тоді, коли виникло 
конкретне цивільно-процесуальне правовідаошення і до того часу, поки 
це правовідаошення існує. Таким чином, цивільно-процесуальні права 
та обов’язки сторін не можуть бути реалізованими, якщо сторони не 
стануть суб’єктами цивільно-процесуальних правовідносин, оскільки вони 
є складовою частиною змісту цивільно-процесуальнихправовідаосин.

Суб’єктивні цивільно-процесуальні права здійснюються 
сторонами лише тоді, коли вони відповідають таким умовам: здатні 
задовольнити певні потреби особи, тобто коли надана суб’єктним 
правом можливість співпадає з необхідністю дая осо би реалізувати таку
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можливість у своїй поведінці; згода суб’єкта із змістом норми і засобами 
реалізації цього права; вибір того чи іншого варіанту проведінки 
залежить від передбачуваних негативних чи позитивних наслідків такої 
поведінки; реалізація суб’єктних прав повинна здійснюватися 
добровільно (інакше примус у здійсненні даних прав перетворює їх в 
обов’язок). Саме цим пояснюється необхідність реалізувати те чи інше 
цивільно-процесуальне право або скористатися цим правом у 
майбутньому. Основна цінність процесуальних прав для особи полягає 
в тому, що вони є правовим інструментом досягнення мети щодо участі 
в процесі: захистити порушене чи оспорюване право. Захист 
порушеного чи оспорюваного права має вирішальний вплив на 
формування відповідних вимог сторони. Ці вимоги знаходять свій прояв 
у суб’єктних цивільно-процесуальних правах.

За своєю юридичною природою суб’єктивне право являє собою 
юридичну можливість для конкретного суб’єкта діяти відповідно до 
власного волевиявлення, але у певних рамках, як можливість, котра 
реалізується його волею безпосередньо або внаслідок юридично 
зобов’язаних дій інших суб’єктів відносин2. Отже, суб’єктивні цивільно- 
процесуальні права - це можливості відповідного суб’єкта. Звідси 
юридична сутність суб’єктивних процесуальних прав сторін полягає в 
тому, що вони виступають мірою і видом дозволеної поведінки, для 
здійснення якої особа наділяється певними можливостями, які в 
сукупності утворюють зміст суб’єктного права сторони; право 
(можливість) на власні дії; право (можливість) на чужі дії; право 
(можливість) на захист. В залежності від структури суб’єктивного 
цивільно-процесуального права, характеру елементів, що його 
утворюють, залежить можливість його реалізації як поза цивільно- 
процесуальними правовідносинами (наприклад, право особи на участь 
стороною), так і в межах цивільно-процесуальних правовідносин 
(наприклад, процесуальні права, якими наділяються сторони, будучи 
суб’єктами цивільно-процесульних правовідносин). Суб’єктні права 
сторін пов’язані їх з безпосередньою діяльністю в порушеному 
цивільному процесі.

Будь-яке суб’єктивне цивільно-процесуальне право сторін 
складається з трьох елементів (можливостей). Але центральне місце 
належить праву на власні дії. Це пов’язано з активною поведінкою 
сторін, в якій проявляється вибір варіанту поведінки, можливість 
вільного волевиявлення при прийнятті відповідного рішення і т д . Право 
на власні дії - це повноваження на власні правомірні дії в цивільно-
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процесуальних правовідносинах. Але право на власні дії без права на 
чужі дії і права на захист не може існувати, тому що втрачає свій 
правовий характер. Суб’єктивні цивільно-процесуальні права - це 
можливості, які реалізуються не лише особистими діями уповноваженої 
особи, а й також відповідними обов’язками інших суб’єктів цивільно- 
процесуальних правовідносин виконати вимоги уповноваженої особи 
або утриматися від них. Наприклад, сторони мають право заявити 
клопотання перед судом про виклик свідка (ст. 43 ДПК); витребування 
письмових і речових доказів уіншихосіб (ст.ст. 47,53 ЦПК) тощо. Цим 
правам відповідає обов’язок суду виконати дані вимоги, тобто суд 
зобов ’язуєгься до активної поведінки. Характерною особливістю прав а 
на чужі дії є те, що вони звернені або до суду (органу судового 
виконання), або через суд (орган судового виконання) до інших суб’єктів 
цивільно-процесуальних правовідносин. У зв’язку з цим викликають 
заперечення погляди М.А.Гурвіча, В.Н.Щеглова,що процесуальні права 
сторін за своєю юридичною природою є правами на одностороннє 
волевиявлення, а право вимагати відповідної поведінки від зобов’язаних 
осіб не є типовим для цивільного судочинства3. Вказані автори 
обгрунтовують це тим, що суд як орган держави несе обов’язок лише 
перед державою. Дане твердження протирічить не лише нормам 
цивільно-процесуального права, які визначають права та обов’язки 
учасників цивільного процесу, а й загальновизнаному в науці 
положенню, що суб’єктивному праву однієї особи відповідає обов’язок 
іншої. Суб’єктом процесуальних обов’язків, кореспондуючих правам 
сторін, є суд (орган судового виконаня)4. Тут як вказує М.Й.Штефан, 
лише реалізацією взаємокореспондуючих прав і обов’язків суду та інших 
суб’єктів забезпечується розвиток правовідносин та режим законності 
у здійсненні правосудця. І далі, як продовжує автор, якщо визнати, що 
права суб’єктів правовідносин не зв’язані з обов’язками суду, то можна 
дійти до висновку, що носії цих прав знаходяться у правовідносинах 
самі з собою, що абсолютно неможливо5. Тому суб’єктне цивільно- 
процесуальне право зв’язано з суб’єктним обов’язком, оскільки його 
здійснення залежить від поведінки зобов’язаної особи: суду (судді), 
органу судового виконання. Це одна з особливостей суб’єктних 
цивільно-процесуальних прав сторін.

Сторони мають також можливість скористатися 
правоохоронними засобами у випадках, коли зобов’язані суб’єкти не 
виконують своїх обов’язків щодо неї. Зміст і характер таких засобів 
визначено цивільно-процесуальним законодавством. Наприклад,
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сторони мають право подати скаргу на ухвалу суду про відмову 
поновити пропущений строк (сг. 89 ЦПК); оскаржити у касаційному 
порядку судове рішення (ст. 289 ЦПК) тощо.

Наділяючи сторони комплексом процесуальних суб ’єктивних 
прав та обов’язків як суб’єктів цивільно-процесуальних правовідносин, 
законодавець тим самим упорядковує взаємодію суб’єктів цих відносин. 
Сутністю суб’єктивних прав є свобода поведінки, але не будь-яка, а 
певним чином визначена та забезпечена нормами цивільно- 
процесуального права. Адже ті або інші суб’єктивні права сторін 
закріплені в діючому цивільно-процесуальному законодавстві. Це одна 
з гарантій, яка полягає в тому, що передбачені у суб’єктивному праві 
можливості будуть постійно підтримуватися юрисдикцією держави, і що 
всі інші особи повинні рахуватися з цими правами. Одночасно, як звертає 
на це увагу Н.І.Матузов, не слід ототожнювати суб’єктивне право 
громадянина, закріпленого в законі, і самого закону, оскільки при цьому 
громадянин володіє не нормою, яка не залежить від його волі, а 
закріпленою у ній можливістю діяти6.. Норми цивільно-процесуального 
права встановлюють межі можливої поведінки сторін, передбачених у 
суб’єктивному праві. Поряд з тими правами, які належать сторонам, як 
і всім іншим особам, що беруть участь у справі (ст. 99 ЦПК), сторони 
наділені такими правами, яких не мають інші учасники процесу (ст.ст. 
103,105 та ін.). Це пояснюється тими специфічними ознаками які властиві 
сторонам у цивільному судочинстві.

Сторони як суб’єкти цивільно-процесуальних правовідносин, 
наділяються не лише суб’єктивними правами, а й суб’єктивними 
процесуальними обов’язками. Цивільно-процесуальне законодавство 
передбачає процесуальні права суду (органів судового виконання), яким 
кореспондують обов’язки сторін. Відповідно до вимог уповноваженої 
особи (суду, судді, судового виконавця) сторони погоджують свою 
поведінку, яка для них є не лише обов’язковою, а й необхідною. 
Цивільно-процесуальний обов’язок - це необхідна поведінка особи, яку 
вона повинна здійснювати.

Цивільно-процесуальні суб’єктивні права та обов’язки ст орін 
у своїй сукупності становлять основу для процесуальної діяльності 
сторін. Це проявляється в тому, що вони вказують сторонам на 
процесуальні дії, які вони вправі або зобов’язані здійснити. При цьому 
фактична поведінйа може не співпадати повністю з наданими в 
суб’єктивному праві можливостями (наприклад, ст. 99 ЦПК передбачає 
право сторін пред являти докази і брати участь в їх дослідженні. А  ст. 27
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ЦПК дає можливість скористатися всіма або одним із засобів 
встановлення доказів).

Відповідно до ст. 103 ЦПК сторони користуються рівними 
процесуальними правами. Процесуальна рівність - це рівні можливості 
сторін використати процесуальні засоби судового захисту права, а 
також рівні можливості оспорювати доводи іншої сторони. 
В.В.Комаров, П.І.Радченко, М.Й.Штефан, О.Г.Дріжчана звертають 
увагу на недопустимість ототожнення суб’єктивних прав позивача і 
суб’єктивних прав відповідача7. Користуючись рівними 
процесуальними суб’єктними правами, сторони тим самим 
користуються рівними можливостями для застосування процесуальних 
засобів захисту своїх прав. Цивільно-процесуальним законодавством 
передбачено досить широкий комплекс процесуальних гарантій, але 
серед них можна виділити такі: по-перше, це законодавче закріплення 
процесуальних суб’єктивних прав та обов’язків сторін. У 
процесуальних нормах встановлюються принципи здійснення 
процесуальних суб’єктивних прав (дозволено все, що не заборонено 
законом); межі здійснення суб’єктивних процесуальних прав (якщо 
право не має своєї межі, воно перетворюється в свавілля); способи 
здійснення суб’єктивних прав залежать від характеру процесуальної 
норми (якщо норма імперативна, то особа повинна слідувати її вимогам 
- наприклад, ст. 114 ЦПК встановлює обов’язкову нотаріальну форму 
довіреності на представництво громадян у суді; якщо норма 
диспозитивна, то сторони самі обирають спосіб здійснення права). По- 
друге, активне сприяння у здійсненні сторонами своїх суб’єктивних 
прав з боку суду. Це досягається обов’язком суду роз’яснити сторонам 
їхні права і обов’язки, попередити про наслідки реалізації суб’єктивних 
прав; повідомити про час і місце проведення процесуальних дій; 
проконтролювати реалізацію сторонами своїх прав. Контроль з боку 
суду за розпорядженнями сторонами своїми правами слід розглядати 
як допомогу сторонам, а не обмеження їх свободи. По-третє, 
процесуальною гарантією буде встановлення цивільно-процесуальних 
санкцій. За допомогою санкцій встановлюються негативні наслідки за 
невиконання або неналежне виконання обов’язків. До них відносяться: 
процесуальні штрафи, скасування незаконного чи необгрунтованого 
судового акту, відшкодування збитків, оскарження дій судового 
виконавця і т.д. І, нарешті, здійснення прав сторін забезпечується 
системою принципів цивільно-процесуального права.

Поряд з цим кожне конкретне суб’єктивне право має також і
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свої властиві, тільки йому специфічні гарантії, які є їх невід’ємною 
частиною.

Слід зазначити, що сукупність всіх суб’єктивних прав та 
обов’язків складають систему, в межах якої ці права і обов’язки 
набуваються суб’єктами, знаходяться у тій чи іншій стадії реалізації, 
змінюються за об’ємом. Всі процесуальні права і обов’язки знаходяться 
в єдності й погодженості.

Отже, можна виділити такі ознаки цивільно-процесуальних 
суб’єктивних прав сторін:

1) вони передбачені нормами цивільно-процесуального права;
2) мають свою внутрішню структуру, яка складається з трьох 

елементів (право на свої дії; право на чужі дії; право звернутися до 
держави за захистом);

3) їх реалізація забезпечується процесуальними гарантіями;
4) суб’єктивні права є правовою основою процесуальної 

діяльності сторіїі у процесі;
5) сторони користуються рівними процесуальними 

суб’єктивними правами;
6) реалізація суб’єктивних прав і обов’язків здійснюється для 

задоволення потреб особи, якій вони належать;
7) процесуальні права та обов“язки виникають, існують і 

припиняються в межах цивільно-процесуальних правовідносин;
8) реалізація суб’єктивних прав сторонами знаходиться під 

контролем суду;
9) вони є формою реалізації суб’єктивного цивільного 

процесуального права особи на участь стороною у процесі;
10) сукупність прав і обов’язків утворюють систему.
Виходячи з викладеного, можна дати таке визначення

цивільно-процесуальних суб’єктивних прав і обов’язків сторін. 
Суб’єктивне цивільно-процесуальне право сторони - це передбачені і 
забезпечені нормами цивільно-процесуального права межі можливої 
поведінки суб’єкта цивільно-процесуальних правовідносин, а також це 
можливість вимагати відповідної поведінки зобов’язаної особи і в разі 
потреби звернутися до застосування процесуальних санкцій при 
невиконанні зобов’язаною особою своїх обов’язків.

Суб’єктивний цивільно-процесуальний обов’язок - це 
встановлені нормами цивільно-процесуального права межа і вид 
необхідної поведіїлси суб’єкта цивільно-процесуальних правовідносин, 
яку особа повинна здійснити в інтересах уповноваженої особи.
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Цивільно-процесуальні права, якими законодавець наділяє 
сторони як суб’єктів цивільно-процесуальних правовідносин, досить 
обширні і різноманітні. Це робить доцільним і необхідним розподіляти 
їх на певні групи, тобто здійснити класифікацію всієї сукупності 
процесуальних прав відповідно до тієї або іншої ознаки (критерію).

У процесуальній літературі існують різні класифікації 
процесуальних прав і обов’язків сторін.

В залежності від принципів цивільно-процесуального права8 
виділяють: процесуальні права, які пов’язані з принципом 
диспозитивності і процесуальні права, пов’язані з принципом 
змагальності. Процесуальні права, які безпосередньо випливають із 
принципу диспозитивності, направлені на порушення, розвиток і 
припинення справи у суді, а також направлені на розпорядження 
предметом спору в усіх стадіях цивільного судочинства. Це право 
порушити цивільну справу, відмовитися від позову, визнати позов, 
змінити позов, пред’явити зустрічний позов тощо.

Процесуальні права, спрямовані на встановлення фактичних 
обставин й об’єктивної істини в справі, пов’язані з принципом 
змагальності. До них відносяться: право заявляти клопотання, давати 
пояснення, подавати докази, ставити запитання один одному, свідкам, 
експертам тощо.

В залежності від суб’єктної належності цивільно-процесуальні 
права сторін можна поділити на загальні (спільні) та індивідуальні. 
Загальні цивільно-процесуальні права належать обом сторонам - і 
позивачу, і від повідачу. Такі процесуальні права сторін становлять значну 
більшість у цивільному судочинстві. До них відносяться: право знайомитися 
з матеріалами справи, робити з них виписки; брати участь у судовому 
засіданні; заявляти клопотання, відводи; оскаржити судове рішення ухвали 
суду; знати про час і місце розгляду справи; подавати докази та ін.

Індивідуальні - це такі процесуальні права, які належать лише 
позивачу або відповідачу. Так, лише позивач має право відмовитися від 
позову, змінити підстави або предмет позову, збільшити або зменшити 
розмір позовних вимог тощо. Відповідач має право визнати позов 
повністю або частково, пред’явити зустрічний позов тощо.

В залежності від змісту цивільно-процесуальних прав, 
М.А.Вікут поділяє їх на такі види: 1) процесуальні права, реалізація 
яких впливає на розвиток і рух процесу (це право на зміну підстав або 
предмету позову, право на відмову від позову, право сторін укласти 
мирову угоду тощо); 2) процесуальні права пов’язані з участю в розгляді
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справи (право на особисту участь у судовому розгляді, на судове 
представництво, на дачу пояснень, право на участь у судових дебатах 
тощо); 3) процесуальні права, які забезпечуюсь сторонам судовий захист 
в широкому розумінні (право на забезпечення доказів, право на 
забезпечення позову, право заявляти відвод тощо)9. Аналогічна 
класифікація наводиться і В.В.Комаровим, але з тією різницею, що ним 
окремо виділяються такі види процесуальних прав, як: права сторін на 
можливість домагатися перевірки законності та обгрунтованості 
судового рішення (право касаційного оскарження судових рішень, ухвал 
і перегляду їх у зв’язку з нововиявленими обставинами, тощо); права 
сторін, пов’язані з примусови виконанням рішень10.

Найбільш розгорнуту класифікацію цивільно-процесуальних 
прав сторін за змістом здійснює М.Й.Штефан11. Він поділяє їх на такі 
групи: 1) права, які характеризують повноваження на порушення 
провадження у справі, - права на пред’явлення позову, зустрічного 
позову, вимога про виправлення недоліків рішення судом, який його 
постановив та іц.; 2) права на зміни в позовному спорі - права позивача 
на зміну підстави або предмета позову, збільшення або зменшення 
розміру позовних вимог, на відмову від позову та ін.; 3) права на подання 
і витребування доказів та участь у їх дослідженні - права сторін подати 
до суду своє пояснення, письмові та речові докази, вимагати залучення 
до справи свідків та ін.; 4) права на залучення до справи всіх 
заінтересованих осіб - права вимагати від суду залучення до справи 
співучасників, належних сторін, третіх осіб та ін.; 5) права, пов’язані із 
забезпеченням законного складу суду, об’єктивності розгляду справи і 
виконана судових постанов - права сторін заявляти відвод судді, 
прокурору, експерту, перекладачу, секретарю, судовому виконавцю; 6) 
права на участь у судових засіданнях по розгляду справи і вчинення 
окремих процесуальних дій у суді першої інстанції, в провадженні справи 
в касаційній і наглядній інстанціях та в стадії судового виконання - права 
на участь у процесі через представника; давати пояснення і виступати в 
суді рідною мовою; на одержання виклику чи повідомлення та ін.;7) інші 
права, що забезпечуюсь захист у процесі - вибір підсудності, приєднання 
співучасників до касаційной' скарги та ін.

Наведені класифікації цивільно-процесуальних прав сторін 
заслуговують на увагу. Але при проведенні класифікації слід враховувати 
не лише зміст, суб’єктну належність, а й характер спрямованості таких прав 
та межі їх дії. Тому всі процесуальні права сторін можна поділити на такі 
групи:
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1. Процесуальні права, які пов’язані з конституційним правом 
на судовий захист і які гарантують виникнення цивільно-процесуальних 
правовідносин. До цієї групи належать права, пов’язані з порушенням 
провадження в цивільному судочинстві і можливістю особи взяти участь 
у справі стороною - право на участь стороною в цивільному процесі; 
право на позов; право на касаційне оскарження рішень, ухвал суду'; право 
на перегляд судових рішень, ухвал, постанов суду у зв’язку з 
нововиявленими обставинами; право на порушення судового виконання.

Характерною ознакою цієї групи прав є те, що вони можуть 
існувати і за межами цивільно-процесуальних правовідносин.

2. Процесуальні права сторін як конкретних суб’єктів цивільно- 
процесуальних правовідносин. Сторони наділяються цими правами для 
здійснення своїх функцій у процесі - захистити свої майнові і особисті 
немайнові права. Особливістю цієї групи прав є те, що вони можуть бути 
реалізовані сторонами лише в межах цивільно-процесуальних 
правовідносин. У свою чергу за змістом вони поділяються на: а) права, 
здійснення яких впливає на розвиток процесу: б) права, пов’язані з 
участю сторін в судовому засіданні, та при виконанні окремих 
процесуальних дій; в) права, які пов’язані з доказовою діяльністю по 
встановленню об’єктивної істини по справі; г) права, які здійснюються 
сторонами в стадії судового виконання.

Наділяючи сторони процесуальними правами, цивільно- 
процесуальне законодавство покладає на них і процесуальні обов’язки, 
які необхідні для здійснення цивільного судочинства, реалізації 
процесуальних прав іншими учасниками процесу. Процесуальні 
обов“язки сторін передбачені у нормах ЦПК. В усіх випадках, коли у 
нормах вживаються такі вирази, як “сторони повинні”, “сторони 
зобов“язані”, “суд визнає потрібним”, слідрозглядати як процесуальний 
обов“язок, тому що мова йде про необхідну поведінку, яку сторони 
повинні здійснити. Отже, процесуальні обов“язки сторін в залежності 
від змісту можна поділити на загальні та спеціальні.

До загального обов“язку відноситься обов“язок сторін 
добросовісно користуватися процесуальними правами (ст. 99 ЦПК). Цей 
обов“язок повинен виконуватися на всіх стадіях цивільного процесу і 
вінрозрахований на те, щоб примусити сторони використовувати над ані 
їм процесуальні права за призначенням, не порушувати права інших 
учасників процесу, говорити правду, усвідомлювати свої обов“язки та 
сумлінно їх виконувати тощо. Загальний обов“язок знаходиться у 
взаємозв“язку із спеціальними обов“язками сторін, оскільки його
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виконання неможливе без дотримання спеціальних обов'язків. Тому, 
загальний обов'язок - це не лише добросовісне користування 
процесуальними правами, а й процесуальними обов'язками.

Спеціальні - це обов’язки, які покладаються на особу при 
виконанні певних процесуальних дій: повідомляти суд про зміну своєї 
адреси під час провадження у справі (ст. 95 ЦПК); обов “язки доказування 
і подання доказів (ст. ЗО ЦПК); дотримуватися встановленого порядку 
в залі судового засідання (ст. 163 ЦПК); позивач зобовЯзаний подати 
копії позовних заяв відповідно до кількості відповідачів (ст. 138 ЦПК) 
таін.

За невиконання чи неналежне користування сторонами своїми 
процесуальними правами та обов'язками до них можуть бути 
застосовані санкції цивільно-процесуального права (відшкодування 
судових витрат, шкоди, завданої невиконанням процесуальних 
обов'язків і т.д. — ст.ст. 75, 77, 158, 174 ЦПК та іїшіі).

1. Див.: Мельников А.А., Советский гражданский процессуальный закон.- 
М., 1973. - С. 95.

2. Див.: Лвич JI.С. Общая теория права. - Ленинград, 1976. - С. 172
3. Див.: Гурвич М.А. К вопросу о предмете советского гражданского процесса 

// Ученые записки ВИЮН. - 1955. - N 4. - С. 46-48; Щеглов В.Н. Гражданское 
процессуальное правоотношение. - Томск, 1973. - С. 78-86.

4. Див.: Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального 
положения и деятельности сторон. - Свердловск, 1971.* - С. 25.
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правовідносини та їх суб’єкти. - К., 1991. - С. 13; Штефан М.Й., Дріжчана О.Г. 
Цивільне процесуальне право України. - К., 1994. - С. 27-28.
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-С. 66-191; Михеєнко М.М., Молдован В.В., Радзієвська Л.К. Порівняльне судове 
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9. Викут М.А. Проблема правового регулирования процессуального 
положения и деятельности сторон в советском гражданском судопроизводстве: 
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Вишновецька C.B., канд. юрид. наук, 
асистент кафедри цивільного права і 
процесу Чернівецького державного 
університету їм. Ю. Федьковича

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Перш ніж перейти до безпосереднього розгляду даного 
питання, слід звернути увагу на розмежування умов і підстав 
виникнення трудових правовідносин. Як правило, підстава виникнення 
правовідношення одна (або декілька), а умов значно більше. Деякі 
правовідносини однієї чи різних галузей права вимагають для свого 
виникнення ряд спільних умов, спільність же підстав виключена1.

Відмінностям між умовами і підставами виникнення трудових 
правовідносин в юридичній літературі не приділено достатньо уваги. 
Але їх виявлення, як вірно під креслює Уржинський К.П., має практичну 
значимість, оскільки стислість ічіткість відображення в законодавстві 
підстав, умов, місця і часу виникнення правовідношення сприяє 
правильному застосуванню норм права, пунктуальному використанню 
правомочностей і виконанню суб“єктивних обов'язків. Причинами 
багатьох трудових, цивільних та інших спорів є нечіткість положень, 
які встановлюють перераховані фактори2.

Поняття “умова” визначається як таке положення, яке лежить 
в основі чого-небудь, визначає що-небудь. Під “підставою” розуміють 
основу існування, момент виникнення чого-небудь3.

В теорії держави і права умовами визначаються ті фактори, 
які породжують правовідношення. До них віцдносяться норми права, 
юридичні факти і правосуб“єктність (правоздатність і дієздатність 
суб“єктів права). Тільки при наявності усіх трьох передумов може 
виникнути і функціонувати правовідношення4.

Так, Прокопенко В.І. умовами виникнення трудових 
правовідносин вважає наявність трудовоїправодаєздатності, наявність 
правової норми і наявність юридичного факту, з яким чинне 
законодавство пов“язує виникнення правових наслідків5.

На думку Н.Г.Алєксандрова, підстави виникнення юридичних 
правовідносин являють собою вид так званих юридичних фактів6.

Як відомо, під юридичними фактами прийнято розуміти 
конкретні життєві обставини, з якими норми права пов“язують 
виникнення, зміну чи припинення правовідносин. Вони формулюються
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в гіпотезах правових норм. Отже, юридичні факти породжують 
відносини між суб“єктами на основі приписів правової норми.

Правовою наукою розроблено класифікацію юридичних фактів 
на підставі певних критеріїв. Залежно від зв“язку з волею суб“єкта вони 
поділяються на події та дії.

Події'—це юридичні факти, настання яких не залежить від волі
осіб.

Дії (бездіяльність) — це юридичні факти, пов“язані з волею осіб. 
З точки зору відповідності дій нормам трудового права, вони 
поділяються на правомірні й неправомірні (протиправні).

Правомірними є дії, які відповідають вимогам законодавства. 
В свою чергу правомірні дії поділяються на юридичні акти й юридичні 
вчинки.

Юридичні акти — це такі правомірні дії, які здійснюються із 
спеціальним наміром викликати певні юридичні наслідки, зокрема, 
встановити певне правовідношення. Важливе значення має поділ актів 
на односторонні й двосторонні. Односторонній акт тягне за собою 
правові наслідки незалежно від волі інших осіб. Такими є, наприклад, 
індивідуальні акти управління, заяви і т.п.

Акти управління — це владні юридичні факти, що видаються; 
колегіально чи одноособово на підставі і на виконання законів та актів 
вищих органів виконавчої влади з метою практичного здійснення 
завдань та функцій управління і спрямовані на встановлення, зміну чи 
припинення правових норм або встановлення, зміну чи припинення 
конкретних правових відносин7.

З точки зору М.М.Агаркова, в тих випадках, коли акти 
управління відіїрають роль саме юридичних фактів (а не нормативних 
актів), їх можна називати адміністративними актами індивідуального 
значення8. Так, наприклад, до односторонніх актів, що виступають як 
підстави виникнення трудових правовідносин, можна віднести 
адміністративний акт призначення на посаду, адміністративний акт 
розподілу на роботу теля заюнчення певних навчальних закладів.

Двосторонні юридичні акти вимагають наявності згоди між 
двома особами чи організаціями. Важливо при цьому, щоб воля обох 
сторін була виражена в єдиному акті, породжуючому одні й ті ж 
наслідки9. Прикладом двостороннього акту може бути трудовий 
договір.

Трудовий.договір є основною, переважною підставою 
виникнення трудових правовідносин. Він передбачає у відповідності
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із ст. 21 КЗпП України двостороннє волевиявлення (угоду) між 
працівником і власником підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 
внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, 
необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про 
працю, колективним договором і угодою сторін.

В деяких випадках обов'язковість укладення трудового 
договору прямо передбачена відповідним нормативним актом. Так, 
наприклад, згідно ч. 2 п. 13 Положення про навчальний заклад 
(установу) України, затвердженого Указом Президента України від 
16 червня 1995 р., трудові відносини з керівниками навчального 
закладу (установи) України встановлюються виключно на підставі 
контракту (договору) тривалістю від одного до семи років.

Досягнення угоди з приводу кожної із запропонованих 
сторонами безпосередніх умов свідчить про укладення трудового 
договору. Необхідні умови трудового договору, на думку Смірнова 
О. В., завжди повинні розглядатись як конститутивні, оскільки відносно 
них сторони в будь-якому випадку повинні дійти згоди. Якщо згоди 
відносно них не досягнуто, то не можна говорити і про укладення 
трудового договору. Що стосується факультативних умов, то вони 
повинні розглядатись як суттєві в тих випадках, коли одна із сторін 
заявляє про безумовну необхідність досягнення відносно них згоди. 
Наприклад, якщо власник висуває умову про випробування при 
прийнятті на роботу, то вона стає необхідною умовою трудового 
договору, і він не може вважатись укладеним, якщо сторони не досягли 
згоди з цього питання 10.

Бугров Л.Ю. звертає увагу на те, що на відміну від відмови у 
прийнятті на роботу, яка може мати місце на будь-якій стадії укладення 
договору, недосягнення згоди можливе лише в часовий проміжок від 
початку переговорів до видання наказу про прийняття на роботу (при 
усній формі) чи підписання обома сторонами письмового договору, 
оскільки саме ці обставини остаточно й засвідчують досягнення згоди11.

Ст. 24 КЗпП України визначає умови, за яких додержання 
письмової форми трудового договору є обов“язковим, зокрема: при 
організованому наборі працівників; при укладенні трудового договору 
про роботу в районах з особливими природними географічними і
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геологічними умовами та умовами підвшценного ризику для здоров “я; 
про укладення контракту; у випадках, коли працівник наполягає на 
укладенні трудового договору у письмовій формі; при укладенні 
трудового договору з неповнолітнім та в інших випадках, передбачених 
законодавством України. Наприклад, законодавством України 
передбачень, що трудові договори з працівниками, діяльність яких 
пов “язана з державною таємницею, укладаються у письмовій формі12.

До речі, якщо до недавнього часу спосіб оформлення трудового 
договору за законодавством Російської Федерації обирався сторонами 
довільно, то тепер згідно ст. 18 КЗпП всі трудові договори (контракти) 
повинні укладати«, у письмовій формі. Більше того, Міністерство праці 
РФ 14 липня 1993 року затвердило Рекомендації по укладенню 
трудового договору (контракту) в письмовій формі і його примірний 
зміст. Цей документ рекомендує, зокрема, вказувати в договорі 
обов'язкові і факультативні умови13.

Алєксандров Н.Г. відмічає, що укладення усного трудового 
договору, особливо з бридичною особою, неминуче пов “язане не тільки 
з певними конклюдентними діями, але й з відповідною документацією 
відносин, які встановлюються. Практично найчастіше зустрічаються 
на практиці такі форми волевиявлення з боку працівника при укладенні 
трудового договору, як: заява працівника про прийняття на роботу, 
подання власнику трудової книжки, фактичне приступання до роботи. 
З боку власника формами відповідного волевиявлення служать: 
фактичний допуск нового працівника до -роботи, наказ про 
зарахування даного працівника на роботу13.

Згідно зі ст. 24 КЗпП України укладення трудового договору 
оформляється наказом чи розпорядженням власника або 
уповноваженого ним органу про зарахування працівників на роботу. 
Фактичний допуск до роботи вважається укладенням трудового 
договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу належним 
чином оформлене, якщо робота провадилась за розпорядженням чи з 
відома власника або уповноваженого ним органу15.

Осіпцова Ж.П. зазначає, що, наприклад, в науці трудового 
права ФРН розмежовуються поняття "трудовий договір” і “трудове 
відношення”, оскільки це в ряді випадків має практичне значення. Так, 
якщо працівник погодив з підприємцем 27 січня, що він 1 лютого почне 
свою роботу на Певних умовах, то цим самим трудовий договір 
вважається укладеним. Першого лютого договір перетворюється в 
трудове відношення, навіть якщо працівник з якихось причин,
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наприклад, через хворобу, не зможе почати роботу. У випадках, коли 
працівник з'явився (у нашому прикладі 1 лютого), щоб почати 
роботу, а підприємець вже прийняв на цю ж роботу іншого працівника 
(на умовах нижчої оплати праці і т.п.) чи, навпаки, коли працівник 
не приступив у погоджений день до своєї роботи, оскільки знайшов 
вище оплачуванеробоче місце, у сторін відповідно виникає обов'язок 
відшкодувати іншій стороні, чиї інтереси порушені, завдану шкоду. 
Отже, виходячи, з одного боку, з розмежування трудового договору і 
трудового відношення в момент їх виникнення і, розглядаючи, з іншого 
боку, трудове відношення як трудовий договір у стані виконання, в 
трудовому праві ФРН міститься ряд підстав припинення трудового 
відношення, а не трудового договору16.

Коли виникає питання, чи може власник або уповноважений 
ним орган звільнити працівника за прогул без поважної причини, якщо 
працівник не приступив до роботи в строк, зазначений у трудовому 
договорі, ряд авторів дають на нього позитивну відповідь17. Дану точку 
зору підтримує Ж игалкін П.І., мотивуючи це тим, що наше 
законодавство (ст. 36 КЗпП України) встановлює підстави для 
“припинення трудового договору”, а не для припинення трудового 
правовідношення. Таке формулювання закону, на думку автора, дає 
можливість розірвати зв'язки, які виникають з факту укладення 
договору між працівником і власником за однією з підстав, 
встановлених ст. 36 КЗпП України, незалежно від того, чи приступив 
працівник до роботи чи ні18.

Разом з тим, якщо в день передбачуваного виходу на роботу 
працівник захворів або з ним щось трапилось по дорозі на роботу, то 
йому повинно бути оплачено лікарняний лист, виплачені встановлені 
компенсації. Адже в даному випадку працівник не приступив до 
виконання своєї трудової функції, проте вступив у трудові 
правовідносини з роботодавцем і, отже, заручився підтримкою держави 
у випадку виникнення конфліктної ситуації.

Таким чином, трудове правовідношення навіть у випадку згоди 
сторін з приводу якого змісту і при належному оформленні трудового 
договору може не виникнути через відмову сторін від його реалізації. 
На думку А.К.Безіної, відмова однієїіз сторін від реалізаціїтрудового 
договору є особливим юридичним станом, відмінним і від відмови при 
прийнятті на роботу, і від недосягнення згоди між сторонами19. До 
даної точки зору схиляється Л.Ю.Бугров, підкреслюючи, що часові 
межу вказаного стану визначаються не з дня видання наказу про
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зарахування, а з дня підписання договору, івстановленням сторонами 
моментом приступання громадянина до роботи20.

Трудовий договір є переважною, основною, але не єдино 
можливою підставою виникнення трудових правовідносин. Для 
виникнення правових правовідносин часто має значення не окремий 
факт, а їх певна сукупність, яка називається фактичним складом. 
Правильне встановлення фактичного складу, який спричинив 
виникнення правовідношення, має важливе практичне значення.

Але, як справедливо підкреслює Прокопенко В.І., навіть тоді, 
коли застосовуються інші підстави виникнення трудових 
правовідносин, такі як адміністративний акт призначення на посаду, 
проводяться вибори або конкурсне заміщення посад чи здійснюється 
розподіл на роботу після закінчення навчання в певних навчальних 
закладах, оформлення трудових відносин проводиться укладенням 
трудового договору21.

Існує думка, що в останній групі випадків індивідуальні трудові 
правові відносини інколи складаються і без трудового договору22. Але, 
як вірно зазначає Л.Ю.Бугров, висловлена думка веде, по суті, до 
визнання незаконним застосування відносно, наприклад, службовців, 
обраних на посаду, норм про переведення на іншу роботу, звільнення 
з роботи та інших правил про трудовий договір. Правореалізуюча 
практика це припущення справедливо спростовує. Але якщо відносно 
даних суб“єкгів діють норми права про трудовий договір, значить, вони 
самі є стороною трудового договору. До аргументів, спрямованих 
проти оспорюваної позиції, автор відносить нормативно підтверджену 
необхідність укладення трудового договору з молодим спеціалістом, з 
керівником підприємства, обраним чи призначеним на посаду23.

В нашій країні використовуються чотири організаційно- 
правових способи заміщення посад в державних і громадських 
організаціях: зарахування, призначення, конкурс, вибори. У двох 
перших випадках питання, як правило, вирішується одноособово, а в 
двох останніх — колегіально. Проміжне положення займає процедура 
призначення на посаду колегіальним органом.

В залежності від правового значення волі громадянина 
розрізняють три варіанти заміщення посад: з ініціативи громадянина; 
з ініціативи вйщестоячих органів, але з урахуванням бажання 
претендента; незалежно від бажання особи (напр., направлення 
компетентними органами осіб, зобов“язаних служити та ін.).

За результатами виборів приймається рішення; конкурс,
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призначення, зарахування оформлюються наказом.
Зарахування на роботу проводиться шляхом укладення 

трудового договору (контракту) і видання акту управління (наказу).
Слід зазначити, що у зв“язку з категорією юридичного 

фактичного складу виникає питання про юридичне значення окремих 
його елементів. Адже при відсутності якогось з елементів фактичного 
складу правові відносини можуть і не виникнути. Разом з тим кожен з 
фактів цього складу сам по собі може бути юридичним, але настання 
даного правовідношення не породжувати. Так, наприклад, з точки зору 
Н.Г.Алєксандрова, у випадках договірного виникнення трудових 
правовідносин наказ власника про зарахування на роботу не має 
значення юридичного факту для виникнення трудового 
правовідношення. Таке значення, на думку автора, цей наказ має для 
інших відносин всередині підприємства: наприклад, для бухгалтерії він 
служить підставою для включення даного представника у відомість на 
виплату зарабітної плати і т.п. Він може служити також одним з 
можливих доказів волевиявлення, що вже мало місце, власника, як 
сторони, що уклала усний трудовий договір25.

Скобєлкін В.М. також вважає, що видання наказу про 
зарахування на роботу вирішального значення для виникнення 
трудових правовідносин не має. Якщо, наприклад, працівнику, 
зарахованому на роботу на посаду вахтера сказали, що він повинен 
вийти на чергування о 17 годині на наступний день, а він на 15 хвилин 
запізнився, то власник вправі накласти на нього дисциплінарне 
стягнення і в тому випадку, коли наказ про зарахування на роботу був 
виданий через два дві26.

Інше значення наказ власника про зарахування на роботу має 
у випадках, коли той чи інший громадянин направляється на роботу 
відповідним органом державного управління. В таких випадках трудові 
правовідносини виникають із фактичного складу, який включає крім 
трудового договору ще й адміністративно-правовий акт — акт органу 
державного управління про направлення на роботу. Так, згідно 
Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, 
затвердженого постановою КМ України від 22 серпня 1996 р. № 992, 
випускники вищих навчальних закладів працевлаштовуються на 
місця, доведені до вищого навчального закладу виконавцями 
державного замовлення. Оформлення замовником або вищим 
навчальним закладом (за домовленністю із замовником) направлення
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на роботу є підставою для укладення трудового договору між молодим 
фахівцем і замовником27.

Згідно ст. 2 указу Президента України “Про заходи щодо 
реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів” від 23 січня 1996 р. № 87/96 
особи, які навчаються за рахунок державних коштів, укладають з 
адміністрацією вищого навчального закладу угоду, а якою вони 
зобов'язуються після закінчення навчання та здобуття відповідної 
кваліфікації працювати в державному секторі народного господарства 
не менш, ніж три роки. У разі відмови працювати в державному секторі 
народного господарства випускники відшкодовують у встановленому 
порядку до державного бюджету повну вартість навчання.

Порядок працевлаштування випускників, які закінчили вищі 
навчальні заклади за рахунок коштів відповідних юридичних та 
фізичних осіб, визначається угодами між ними.

Випускники, які закінчили вищі навчальні заклади за власний 
рахунок, мають право обирати місце працевлаштування за особистим 
бажанням28.

Ст. 5 Закону України “ Про зайнятість населення” від 1 березня 
1991 р. передбачає, що місцеві органи державної виконавчої влади 
бронюють на підприємствах, в установах, організаціях до 5 процентів 
загальної кількості робочих місць, в тому числі з гнучкими формами 
зайнятості. У разі відмови в прийомі на роботу жінок, які мають дітей 
віком до шести років, одиноких матерів — за наявністю дитини віком 
до чотирнадцяти років або дітей інвалідів, молоді, яка закінчила 
загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади і не 
отримала направлення на роботу, а також інших осіб, молодше 
двадцяти одного року; осіб передпенсійного віку (чоловіків по 
досягненні 58 років, жінок — 53 років), громадян, які з поважних 
причин більше одного року не мають роботи, і осіб, звільнених після 
відбуття покарання з установ, які його виконують, або таких, які за 
рішенням суду перебували у лікувально-трудових профілакторіях, а 
також осіб, яким виповнилось п'ятнадцяти років і які за згодою одного 
з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися 
на роботу, в межах встановленої квоти, з підприємств, установ і 
організацій стягується штраф у розмірі середньої річної заробітної 
плати за кожну таку відмову в прийнятті на роботу29.

Отже, при прийнятті на роботу за рахунок встановленої броні 
виникнення трудових правовідносих пов“язується з фактичним
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складом, що включає в себе, крім трудового договору, 
адміністративно-правовий акт органів державної служби зайнятості 
про направлення громадянина на роботу.

Призначення на посаду здійснює орган, вшцестоячий по 
відношенню до тієї організації, де буде працювати службовець. 
Оформляється воно наказом, контрактом, а якщо питання вирішується 
колегіальним органом —рішенням (постановою). Законодавством 
передбачено декілька варіантів призначення: відповідним органом 
самостійно за поданням (Президента, керівника органу і т.п.). Так, 
наприклад, Голова Служби безпеки України призначається Верховною 
Радою України за поданням Президента України. Голова Служби 
безпеки України має заступників, які за його поданням призначаються 
Президентом України. Трудові відносини працівників, які уклали 
трудовий договір із Службою безпеки України, регулюються 
законодавством України про працю30.

Згідно ст. 16 Закону України “Про підприємства в Україні” від 
27 березня 1991 р. керівник підприємства наймається (призначається) 
власником або обирається власниками майна. При найнятті 
(призначенні, обранні) власником або уповноваженим ним органом 
керівника підприємства на посаду з ним укладається контракт (договір, 
угода)31.

Отже, особливістю адміністративного акту призначення на 
посаду є те, що таке призначення здійснюється органом або особою, 
яка не є стороною трудових відносин, що виникають. Волевиявлення 
громадянина, якого призначають на посаду, як правило, не співпадає 
у часі з волевиявленням державного органу чи службової особи, якій 
належать повноваження вирішувати питання про призначення на 
посаду.

Прокопенко В.І. підкреслює, що указ, постанова, наказ чи іншої 
форми акт про призначення на посаду має правоутворюючий характер, 
оскільки особа, що представлена до призначення, не може приступити 
до виконання обов'язків за посадою до видання цього акту. Акт 
призначення на посаду разом з попереднім погодженням про заміщення 
посади створює фактичний склад з юридично неоднорід них актів. Але 
навіть при послідовному здійсненні всіх передбачених законом актів 
завершальною їх ланкою є трудовий договір32.

Для обрання на посаду характерні такі організаційні правила, 
як висунення кандидата, широка гласність при обговоренні, вирішення 
питання шляхом голосування (таємного чи відкритого). Особи чи
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організації, які проводять обрання, як правило, не відносяться до 
суб“єктів цих трудових відносин. Обрання проводиться на певний 
строк, який встановлюється для певної посади відповідним 
нормативним актом.

Так, наприклад, судді Конституційного Суду України 
обираються Верховною Радою України на 10 років. Кандидатури на 
посади суддів Конституційного Суду України попередньо 
обговорюються на засіданнях постійних комісій Верховної Ради 
України. Голова, заступники Голови і кожний член Конституційного 
Суду України обираються в індивідуальному порядку таємним 
голосуванням шляхом подачі бюлетнін33.

Судді районних (міських), міжрайонних (окружних) судів 
обираються відповідно обласними, Київською та Севастопольською 
міськими Радами народних депутатів.

В Республіці Крим судді районних (міських), міжрайонних 
(окружних) судів обираються Верховною Радою Республіки Крим.

Судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 
Верховного Суд}' Республіки Крим, Вищого арбітражного суду України, 
арбітражного суду Республіки Крим, обласних, Київського і 
Севастопольського міських, військових судів, арбітражних судів областей, 
міст Києва і Севастополя обираються Верховною Радою України.

Добір кандидатів у судді здійснюється за результатами 
кваліфікаційнрого екзамену, який проводить кваліфікаційна комісія, 
що діє відповідно до Закону України від 2 лютого 1994 року “Про 
кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну 
відповідальність суддів судів України” , і, з урахуванням його 
результатів, дає висновок про рекомендацію на посаду судді.

Кандидатури на посаду суддів попередньо обговорюються на 
засіданнях постійних комісій відповідних Рад народних депутатів. 
Обрання судді проводиться при наявності висновку відповідних комісій 
Ради34.

Отже, при обранні на виборну посаду юридичним фактом 
для виникнення трудових правовідносин виступає акт про обрання 
на посаду, якому звичайно передує згода іромадянина висунути свою 
кандидатуру на виборах. У випадках, коли законодавець встановлює 
можливість обрання керівника трудовим колективом, трудові 
відносини виникають з ним з фактичного складу — з рішення 
трудового колективу, яке є підставою для заміщення посади і 
трудового договору.
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Поряд із загальними підставами виникнення трудових 
правовідносин застосовується особливий конкурсний порядок 
заміщення посад. Сутність конкурсу полягає в заміщенні посади в 
порядку ділового змагальництва спеціалістів, яке забезпечує рівні 
умови для всіх претендентів. Важлива особливість конкурсу — 
самовизнання.

Так, згідно Положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого 
постановою КМ України від 4 жовтня 1995 р. № 782, особи, які бажають 
взяти участь у конкурсі, подають на ім“я керівника заяву, до якої 
додаються особливий листок обліку кадрів, автобіографія, копія 
документів про освіту, декларація про доходи, зобов“язання 
фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів 
своєї сім“ї за формою, затвердженою Мінфіном.

Особи, які працюють в органі, де оголошено конкурс, чи 
зараховані до кадрового резерву цього органу і бажають взяти участь 
у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Для проведення конкурсу наказом керівника утворюється 
конкурсна комісія, яку очолює, як правило, заступник керівника. На 
підставі вивчення поданих документів, рефератів, співбесід комісія 
приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом 
голосування.

На підставі рішення комісії про переможця конкурсу керівник 
приймає рішення про укладення з ним трудового договору35.

Можливість прийняття на роботу на конкурсній основі 
передбачено для педагогічних працівників36.

Згідно Положення про порядок наймання та звільнення 
педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній 
власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 
серпня 1993 р. № 293, конкурс на заміщення посади педагогічного 
працівника вищого навчального закладу: асистента, викладача- 
стажиста, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 
завідуючого кафедрою, декана, проректора проводиться у випадках, 
коли іншим шляхом її неможливо заповнити; наявності вакантної 
посади, якщо педагогічний працівник працює на умовах страхового 
договору (контракту) і термін цього договору (контракту) 
закінчується, а домовленності про продовження трудових відносин 
немає, змін в організації виробництва і праці.

Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання з
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претендентом трудового договору або контракту і призначення його 
на посаду.

Укладення трудового договору на конкурсній основі має ряд 
переваг у порівнянні із звичайним порядком. В результаті проведення 
конкурсу забезпечується широка гласність і залучення до підбору на 
заміщення вакантної посади значної кількості працівників, а також 
надається можливість вибору найбільш кваліфікованого з них. При 
проведенні конкурсу є можливість встановити певні вимоги до його 
учасників, а також чітко регламентувати порядок його проведення, 
що є гарантією охорони прав і інтересів учасників конкурсу37.

Таким чином, адміністративні акти (акт обрання на посаду, 
акт призначення на посаду, акт проходження за конкурсом) самі по 
собі ще не породжують трудового правовідношення, але вони 
визначають обох учасників того конкретного трудового 
правовідношення, яке повинно виникнути, і тому виступають суттєвім 
елементом фактичного складу, який передує, як правило, укладенню 
трудового договору. Для наявності повного фактичного складу, 
необхідного для виникнення трудового правовідношення, необхідне 
поєднання такого адміністративного акту з трудовим договором.

Отже, підстави виникнення трудових правовідносин мають 
подвійне значення: по-перше, вони визначають порядок включення 
працівників у трудовий колектив конкретної організації і, по-друге, 
обумовлюють трудову функцію (спеціальність, кваліфікацію, посаду) 
і визначають оплату праці працівника.
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ 
ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Стрижневий принцип фінансової діяльності держави, який 
пронизує всю її наскрізь та вибудовує в стрункий ряд інші принципи 
галузі фінансового права, зумовлений публічною сутпо самих державних 
фінансів і полягає в публічному характері цієї діяльності.

Вона носить характер управління публічними фінансами і 
здійснюється через систему відносин, що зумовлюються історичними, 
економічними і політичними факторами та підпорядковані фінансовій 
політиці держави. У від повідності з фінансовою політикою визначається 
обсягрозподілу та перерозподілу національного доходу через фінансову 
систему та окремі її ланки. Міра перерозподілу, в свою чергу, залежить 
від ролі держави у фінансуванні соціальних видатків, стимулюванні 
заощаджень як джерел виробничого інвестування та науково-технічного \  >л 
прогресу. / м

У сферу безпосередньо державного управління входять тільки / І  
державні фінанси. Це відносини по формуванню лише тієї частини 
фінансових ресурсів, які мобілізуються державою в Державний і місцеві 
бюджети, спеціальні урядові фонди чи належать державним 
підприємствам. Управління державними фінансами в економічно 
розвинутих державах регулюється вищими законодавчими органами 
через прийняття фінансового законодавства, затвердження державного 
бюджету і звіту про його виконання, запровадження чи відміну окремих 
вид ів податків, встановлення граничних меж державного боргу та інших 
фінансових параметрів.

В залежності від державного устрою та політичної системи 
такими законодавчими органами є Верховна Рада в Україні, парламент 
у Великобританії, Національні збори у Франції', Конгрес у США, 
Бундестаг в ФРН, Федеральні Збори в Російській Федерації і т.д. 
Організація оперативного управління фінансами здійснюється 
виконавчою владою держави через її відповідний фінансовий апарат.

Звідси цілком очевидний другий принцип фінансової діяльності
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держави, який полягає в розподілі функцій в цій галузі між 
представницькими органами влади та виконавчими органами влади на 
основі конституційного принципу розподілу компетенцій законодавчої 
та виконавчої влад взагалі1. Представницькі органи влада приймають 
необхідні рішення, а виконавчі органи влада зобов “язані виконувати їх.

Так, у відповідності зі статтею 32 Конституції України, 
“виключно законами України встановлюються: Державний бюджет 
України і бюджетна система України; система оподаткування, податки 
і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, 
кредитного та інвестиційного ринків, статус національної валюти, а 
також статус іноземних валют на території України; порядок утворення 
і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок 
випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи...”2. А 
“прийняття законів” стаття 85 Конституції України відносить до 
повноважень Верховної Ради України”3, Вона є “единим органом 
законодавчої влада в Україні”4.

Кабінет Міністрів України як уособлення всієї виконавчої влади 
держави, у відповідності зі статтею 116 Конституції України, “забезпечує 
проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики”, 
“розробляє проект Закону про Державний бюджет України і забезпечує 
виконання затвердженого Верховною Радою України Державного 
бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його 
виконання”5, тобто практично здійснює фінансову діяльність держави 
та несе відповідальність за її наслідки.

Природньо, що в реальному житті функції органів 
представницької та виконавчої влади в галузі фінансової діяльності тісно 
переплітаються між собою. Зокрема, майже у всіх випадках органи 
виконавчої влади беруть участь у підготовці рішень органів 
законодавчої влади. Класичним прикладом такої їх взаємодії є, 
наприклад, бюджетний процес. В свою чергу, органи законодавчої влади, 
насамперед через їх контрольну функцію, постійно тримають в полі 
зору процес практичної реалізації виробленої ними фінансової політики 
та в міру потреби вносять у цю політику необхідні корективи. Реально 
забезпечувати це покликана Рахункова палата6, створена у відповідності 
з чинною Конституцією України7.

З принципом розподілу функцій представницької та виконавчої 
влад у фінансовій дальності держави надзвичайно тісно пов “язаний ще 
один галузевий принцип фінансового права — пріоритет в галузі 
фінансової діяльності держави представницьких органів влади перед
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виконавчими органами влади. По суті він ніби випливає з принципу 
розподілу функцій законодавчої і виконавчої влад у сфері фінансів, є 
його зворотною стороною. Обидва ці принципи нерозривні один з 
одним і завжди Проявляються одночасно, лише кожен у своїй 
специфічній ролі.

Серед галузевих принципів фінансової діяльності держави, на 
нашу думку, ключова роль належить принципу пріоритетності публічних 
видатків по відношенню до прибутків казни. В широкому розумінні 
даного поняття цей принцип виступає одним з основних критеріїв 
розмежування публічних та приватних фінансів. Приватні фінанси 
головним чином переслідують мету одержання прибутку, виходячи при 
цьому з того факту, що обсяг тих або інших витрат визначається 
розмірами вже одержаних чи майбутніх прибутків8. Публічні ж фінанси, 
навпаки, в якості такої відправної точки відліку визнають державні 
видатки, необхідні для фінансування усієї діяльності держави9.

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 державі 
різким скороченням її дієздатності чи навіть загибеллю та глибокими 
катаклізмами суспільсгву. Саме подібПу до цієї ситуацію переживає нині 
Україна. Тому, визначаючи в пріоритетному порядку обсяг публічних 
видатків, уряд вираховує у відповідності з одержаними результатами 
господарювання розміри необхідних для фінансової рівноваги 
державних доходів і подає їх Верховній Раді на узаконення10.

Процедурні відступи від цього принципу, що знаходять своє 
відображення у затвердженій деякими парламентами процедурі 
схвалення спочатку доходної частини бюджету, а вже після цього — його 
видаткової частини, по суті не порушують логіки існування публічних 
фінансів і пояснюються головним чином намаганням забезпечити 
безперервність доходів у казну у випадку парламентських зволікань із 
затвердженням бюджету в цілому, а також до певної міри властивим 
парламентам популізмом та інтересами міжпартійної і міжфракційної 
боротьби.

У вузькому розумінні цього поняття принцип пріоритетності 
публічних видатків означає, що до бюджету в ході його формування 
необхідно включати лише зі видатки, Які необхідні дня виконання власне 
функцій держави, і нічуть не більше. Це досягається дійсним 
забезпеченням на практиці вільної конкуренції прав суб“єктів 
фінансових правовідносин на наявні в розпорядженні публічної влади
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фінансові ресурси, тобто “конкуренцією заявлених потреб”. У 
відповідності з принципом пріоритетності державних видатків 
недоцільне, на нашу думку, 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 в достатній 
мірі такі видатки на їх необхідність.

Аби не виникло небезпеки для існування держави з іншого боку 
— її банкрутства, необхідно прийняти всебічно виважені правові акти 
по регулюванню меж та характеру її внутрішнього і зовнішнього боргу. 
Цей крок необхідно зробити нашій держави ще й тому, що його з 
неминучістю вимагає не менш вагомий від попереднього принцип 
фінансової діяльності держави — так званий “принцип здорових 
фінансів”.

Цей принцип був сформульований вченими-фінансистами ще в
XIX столітті. Він був викликаний до життя прискореним розвитком 
економічних і соціальних функцій держави та її фінансів. Зокрема, західні 
економісти в XIX столітті розвинули теорію державних послуг, яка в
XX столітті була трансформована у концепцію “суспільних товарів”11. 
Це та сфера виробництва, яка розрахована на суспільне виживання і 
повинна фінансуватися цілком за рахунок держави, а її продукти повинні 
передаватися населенню безкоштовно або за ціною, істотньо нижчою 
від ринкової.

Як стверджує М.Фрідмен, інфляція скрізь і завжди є грошовим 
феноменом. Із цієї концепції він виводить принцип фіскальної політики: 
менші видатки держави — менше дефіцитності бюджету і державних 
боргів12. Таким чином, наяву достатні підстави для висновку про те, що 
М.Фрідмен та неокласична школа практично повертаються до принципу 
“здорових фінансів ” .

Цей принцип стає визначальним у фінансовій діяльності 
української держави з осені 1994року, після проголошення Президентом 
України Л. Кучмою нового економічного курсу. Жорстка політика НБУ, 
спрямована на подолання інфляції, що стала проводитись з цього часу 
послідовно та наполегливо, з неминучістю привела, поряд з чисельними 
іншими наслідками, і до істотнього обмеження надання кредитів уряду 
та комерційним банкам. Останні внаслідок цього змушені були внести 
корективи у власну фінансову діяльність та помітно скоротити державні 
видатки і кредитування виробництва. Мистецтво державного 
управління в цей період полягає в мінімізації фінансових витрат. Різні 
країни у відповідні періоди з різною мірою ефективності розв'язували
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цю проблему. Що ж стосується української держави, то досвід останніх 
трьох років свідчить про те, що вона цим мистецтвом, на жаль, ще не 
оволоділа.

З принципом “здорових фінансів” пов'язаний принцип 
фінансової безпеки держави. Фінансову безпеку будь-якої держави 
визначає насамперед її фінансова незалежність. При цьому великого 
значення набуває розмір зовнішньої допомоги з боку міжнародних 
фінансових інституцій, економічних угрупувань, урядів окремих країн, 
обсяг іноземних інвестицій в національну економіку.

Рівень фінансової безпеки держави зумовлений: ступенем 
розвитку ринку капіталів, на якому обертається велика кількість акцій 
суб“єктів господарювання, діють численні фінансові інститути; мірою 
відкритості внутрішнього ринку; набором фінансових інструментів; 
схильністю населення до операцій з фондовими цінностями; 
концентрацією інтелектуальних ресурсів, задіяних у розвитку 
фінансового ринку. У великій мірі фінансова безпека держави 
визначається характером фінансово-кредитної політики, яку вона 
провадить, причому не лише зовнішньої, але й внутрішньої. Ще більше 
фінансова безпека держави залежить від формування Державного та 
місцевих бюджетів, стану її платіжного балансу, співвідношення грошей 
в офіційній і тіньовій економіці, ступеня повернення обігових коштів до 
банків, руху валютних коштів.

Останнім часом з“явилися посилання навіть на таку специфічну 
категорію, як інфляційна безпека. Так, у червні 1996 року голова 
Центробанку Росії Сергій Дубінін, коментуючи рішення Держдуми про 
позбавлення головного банку прибутку в розмірі 5 трлн. рублів, заявив, 
що такі дії були останньою краплею, що поставила крашу на межу 
інфляційної безпеки13.

На фінансову безпеку держави сильно впливає політичний 
клімат країни. Так, якщо остання передвиборна гонка в Україні завдала 
величезних збитків фінансовій системі у вигляді незібраних податків і 
внутрішнього та зовнішнього боргів, які значно збільшились, то, 
скажімо, відразу після завершення минулорічних президентських виборів 
в Росії на її фінансових ринках з “явились ознаки пожвавлення. Ціни 
акцій неухильно пішли вгору, а ціни облігацій засвідчили більше довір“я 
до уряду.

Фінансовій безпеці держави в цілому, безумовно, сприяє 
організація нормального обліку фінансовими ресурсами між галузями, 
регіонами, країнами. На фінансовій безпеці держави останнім часом
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позначається і значне розширення арсеналу фінансових інструментів, 
які використовують вітчизняні суб “єкти господарювання. Це ускладнює 
органам, що займаються фінансовим регулюванням, здійснення 
нагляду за великими господарськими структурами, які володіють 
значним портфелем банківських послуг і цінних паперів.

Пряму загрозу фінансовій безпеці держави становить 
виготовлення фальшивих грошей, тому з цим необхідно вести 
непримиренну боротьбу. Фальшиві гроші наповнюють ринок, і 
складається ситуація, коли економічна влада (а за певних умов — і 
політична) переходить до рук організованої злочинності. Ось чому 
фінансова безпека держави залежить від ефективності боротьби з 
фінансовими злочинами. Взірцем Україні у цьому можуть бути США, 
де у Міністерстві фінансів функціонує спеціальний відділ по боротьбі з 
фінансовими злочинами.

Проблема фінансової безпеки держави сьогодні вже вийшла за 
національні кордони. В економічному комюніке Ліонської зустрічі в 
верхах 28 червня 1996 року, зокрема, зазначалось, що глобалізація 
фінансових ринків може призвести до нових ризиків нестабільності і це 
потребує від усіх країн проведення розумної економічної політики і 
структ}рних реформ. Це, в свою чергу, вимагає розширення 
міжнародного співробітництва. Тому керівники “сімки” закликали для 
забезпечення майбутнього прогресу адаптувати міжнародні інсіитуційні 
структури, лібералізувати ринки, запровадити чесні правила гри та 
застосувати їх і щодо нових гравців.

Існуючі процедури подолання надзвичайних ситуацій у сфері 
міжнародних фінансів вимагають поліпшення з тим, щоб у майбутнь ому 
скоротити до мінімуму необхідність офіційної державної підтримки 
приватних учасників міжнародного фінансового ринку. Однак повне 
усунення чи самоусунення держави від цих процесів не лише небезпечне, 
але й неможливе, оскільки між фінансовою діяльністю і грошовою 
системою держави існує нерозривний взаємозв“язок.

Принцип єдності фінансової діяльності і грошової системи 
держави об“єктивно зумовлений тим, що фінанси — це невід“ємна 
складова частина грошових відносин. Тому сама роль і значення фінансів 
залежить перш за все від того, яке місце грошові відносини займають в 
економічних відносинах. Однак не будь-які грошові відносини 
виражають фінансові відносини.

Фінансами є лише ті грошові відносини, які виникають між: 1) 
підприємствами в процесі придбання товарно-матеріальних цінностей,
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реалізації продукції і послуг; 2) підприємствами і вищестоячими 
організаціями при створенні централізованих фондів грошових коштів 
і їх розподілі; 3) державою і підприємствами при сплаті ними податків 
в бюджетну систему і фінансуванні видатків; 4) державою і громадянами 
при внесенні ними податків, інших обов“язкових та добровільних 
платежів; 5) підприємствами, громадянами і позабюджетними фондами 
при внесенні платежів і одержанні ресурсів; 6) окремими ланками 
бюджетної системи; 7) органами майнового і особистого страхування, 
підприємствами, населенням при сплаті страхових внесків і 
відшкодування шкоди за умови настання страхового випад ку; 8) грошові 
відносини, що опосередковують обіг фондів підприємств.

Без участі фінансів національний дохід не може бути 
розподілений. Фінанси — невід“ємна пов“язуюча ланка між створенням 
і використанням національного доходу. За своїм матеріальним змістом 
воїш — це не що ініпе як цільові фонди грошових коштів, що складають 
в сукупності фінансові ресурси країни. Головною умовою зростання 
фінансових ресурсів державне збільшення національного доходу. Такий 
багатогранний органічний взаємозв'язок існує між фінансовою 
діяльністю держави і грошовою системою.

Сучасна д р о то в а  система промислово розвинутих країн 
складається із наступних елементів: грошової одиниці; масштабу цін; 
видів грошей; емісійної системи; державного чи кредитного апарату. 
Складовою частиною грошової системи є також національна валютна 
система, хоч водночас вона відносно самостійна і нерідко розглядається 
вченими та практиками як окреме явище економічного життя держави.

Надзвичайно важливий принцип фінансової діяльності держави, 
який, на нашу думку, несправедливо замовчується по сьогоднішній день 
як аналітиками, такі практиками, полягає в міжгалузевому характері 
цієї діяльності. Він зумовлений об“єктивно міжгалузевою суттю фінансів 
взагалі, в тому числі й державних фінансів. Акумуляція, розподіл і 
використання фінансових ресурсів зачіпає всі галузі і сфери державного 
управління, суспільного життя. Крім того, в процесі фінансової 
діяльності держава контролює роботу всіх органів влади і правління, а 
також підприємств, організацій, установ по реалізації їх завдань.

Міжгалузевий характер фінансової діяльності держави 
зумовлюється вторинним розподілом та перерозподілом національного 
доходу. Цей перерозподіл пов “язаний з: міжгалузевим і територіальним 
перерозподілом коштів в інтересах найбільш ефективного і 
раціонального використання доходів і нагромаджень підприємств і
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організацій; наявністю поряд з виробничою сферою невиробничої 
сфери, в якій національний дохід не створюється (освіта, наука, охорона 
здоров“я, управління, соціальне страхування та соціальне 
забезпечення); перерозподілом доходів між різними регіонами, галузями 
народного господарства та соціальними групами населення. В 
результаті перерозподілу утворюються вторинні, або похідні доходи. 
До них належать доходи, що одержуються в галузях невиробничої 
сфери, та податки й інші платежі державі. Вторинні доходи призначені 
забезпечити формування кінцевих пропорцій використання 
національного доходу.

Беручи активну участь у розподілі та перерозподілі 
національного доходу, фінанси сприяють трансформації пропорцій, що 
виникають внаслідок первинного розподілу національного доходу, в 
пропорції його остаточного використання. Доходи, що утворюються 
внаслідок такого перерозподілу, повинні забезпечува ти відповідальність 
між матеріальними і фінансовими ресурсами, а насамперед між розміром 
грошових фондів та їх структурою, з одного боку, і обсягом та 
структурою засобів виробництва і предметів споживання— з іншого.

Перерозподіл національного доходу в Україні відбувається в 
інтересах структурної перебудови народного господарства, розвитку 
пріоритетних галузей економіки (сільське господарство, транспорт, 
енергетика, конверсія військово-промислового комплексу), в користь 
найбільш вразливих соціальних прошарків населення (діти, пенсіонери, 
студенти, одинокі та багатодітні матері тощо).

Таким чином, перерозподіл національного доходу здійснюється 
між виробничою та невиробничою сферами народного господарства, 
галузями матеріального виробництва, окремими регіонами країни, 
формами власності, класами і соціальними групами населення. Кінцева 
мета розподілу та перерозподілу національного доходу і валового 
внутрішнього продукту, що здійснюється з допомогою фінансів, полягає 
в розвитку продуктивних сил країни, створенні ринкових структур 
економіки, зміцненні держави, забезпеченні високої якості життя 
широких верств населення. При цьому роль фінансів підпорядкована 
завданням підвищення матеріальної зацікавленості окремих працівників 
і колективів підприємств та організацій в поліпшенні фінансово- 
господарської діяльності, досягненні максимальних результатів 
господарювання при мінімальних затратах коштів та зусиль.

Фінансова діяльність держави відноситься до компетенції як 
центральних органів законодавчої та виконавчої влади держави, так і
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органів місцевого самоврядування. Причому повноваження між ними чітко 
розподілені Конституцією України. Повноваження Верховної Ради 
України та Кабінету Міністрів України в цій сфері нами уже розкриті при 
з“ясуванні більшості галузевих принципів фінансової д іяльності держави.

Компетенція органів місцевого самоврядування в галузі 
фінансової діяльності держави чітко викладена у статті 142 Конституції 
України. В ній, зокрема, зазначається: “Матеріальною і фінансовою 
основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи 
місцевих бюд жетів, інші кошти, земля, природ ні ресурси, що є у власності 
територіальних громад сіл, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об“єднувати на 
договірних засадах об“єкти комунальної власності, а також кошти 
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного 
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і 
установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати 
органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів 
державної влади, компенсуються державою”14.

Таким чином, очевидно, що ще одним галузевим правовим 
принципом фінансової діяльності держави є повна самостійність у 
встановлених чинним законодавством держави межах фінансової 
діяльності органів місцевого самоврядування. Керуючись Конституцією 
України, іншими відповід ними законами України, територіальні громади 
села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 
самоврядування утверджують бюджети відповідних адміністративно- 
територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють 
місцеві податки і збори відповідно до вимоги закону, вирішують інші 
фінансові питання місцевого значення, від несені законом до їх компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально- 
економічного та культурного розвитку відповід них областей та районів 
і контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, 
які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного 
розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних 
проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих 
бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних 
програм; та контролюють їх виконання; вирішують інші фінансові 
питання, віднесені законом до їхньої компетенції.
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Органам місцевого самоврядування можуть надаватись 
законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава 
фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок 
коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 
місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих 
загальнодержавних податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об“єкти державної власності15.

Принцип соціальної спрямованості фінансової діяльності 
держави також випливає з цілого ряду статей Конституції України. 
Зокрема, в статті 1 Конституції підкреслюється, що Україна є “ 
соціальна... держава”16. Статтія 3 Конституції України гласить: 
“Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визначаються в Україні найвищою соціальною цінніспо.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов“язком держави”17.

Стаття 48 Конституції України гарантує кожному “право на 
достойний життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло”18. Конкретну соціальну спрямованість несуть 
і багато інших статей Конституції України.

Тобто, політика української держави спрямована на створення 
умов, що забезпечують кожному громадянину гідне життя та вільний 
розвиток. У відповід ності з цією політикою передбачена охорона праці 
і здоров “я людей з боку держави, встановлення гарантованого мінімуму 
оплати праці, забезпечення державою підтримки сім“ї, материнства, 
батьківства і дитинства, інвалідів та громадян похилого віку, розвиток 
соціальних служб, встановлення державних пенсій, допомоги та інших 
гарантій соціального захисту. Для реалізації всіх цих цілей держава 
зосереджує у своєму розпорядженні необхідні фінансові ресурси та 
розподіляє їх на певні цілі, тобто здійснює фінансову діяльність 
відповідної спрямованості.

Ще одним принципом фінансової діяльності держави є принцип 
плановості. Він полягає в тому, що діяльність держави по утворенню, 
розподілу і використанню фінансових ресурсів здійснюється на основі 
фінансових планів, що розробляються у відповідності до державних, 
регіональних та місцевих планів і програм соціально-економічного 
розвитку, а також планів такого розвитку підприємств, організацій, 
установ. Про найголовніші форми фінансового планування мова йде
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безпосередньо в Конституції України. Перш за все це стосується 
бюджетів різних рівнів як ядра фінансових планів соціально- 
економічного розвитку19.

Історичний досвід свідчить, що людське суспільство є системою, 
що сама регулює власну життєдіяльність. На перших порах в суспільстві 
почав здійснюватись простий товарообмін. В його результаті з “явився 
грошовий обіг, а ще через значний відрізок часу після цього людство, 
об“єднане державами, почало систематично рахувати свої доходи і 
витрати, спочатку лише ті, які вже здійснилися, а з часом — й очікувані 
доходи і видатки. Воно таким чином винайшло інструмент власного 
суспільного саморегулювання у виді фінансового плану, основу якого 
складає бюджет та ще включаються в нього відповідні позабюджетні 
фонди. Тобто, планування суспільного розвитку, в тому числі фінансове 
планування, є атрибутом не тільки соціалістичного суспільства, як це 
стверджувалось до недавнього часу, а всезагальним атрибутом 
людського суспільства на відповідному етапі розвитку. Це планування 
може відрізнятися лише методами здійснення — бути адміністративним 
чи індикативним, ринковим за своїм характером.

Жодна держава не може існувати, нерозрахувавши свої доходи 
і видатки на наступний рік. А здійснити це можна тільки з допомогою 
перспективного фінансового плану, яким і є бюджет держави. Як 
узагальнений зріз багатьох конкретних річних бюджетів держави, як 
свого роду матрицю її щорічного фінансового планування, можна 
розглядати закон держави про її бюджетний устрій чи бюджетну систему. 
За своїм юридичним змістом та економічною природою Закон України 
“Про бюджетну систему України”20 є нічим іншим, як об'єднаними в 
систему плановими актами держави, які лежать в основі всього 
подальшого фінансового планування: кошторисів бюджетних установ, 
балансів підприємств і організацій, загального балансу доходів і видатків 
населення, грошового балансу—готівкової!безготівкової маси грошей, 
що обслуговують обіг, тощо. На його ж основі складається оіфемий 
план по доходах держави і такий окремий план по її видатках. Це робочі 
плани фінансових органів, що уточнюють і деталізують бюджетні 
показники. По бюджету, фінансових балансах, кошторисах та інших 
фінансових планах можна найефективніше здійснювати фінансовий 
контроль. Тобто, принцип плановості є неодмінною умовою всієї 
фінансової діяльності держави.

В умовах переходу до ринкової економіки фінансове планування 
зазнало значних якісних змін в порівнянні з попереднім періодом
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суспільного розвитку. В ньому вже у великій мірі відсутнє пряме 
вульгарне адміністрування, зроблено значні кроки по шляху 
запровадження в нього ринкових методів. Зазнали повного провалу 
спроби певних політичних кіл трактувати планування як атавізм, як 
аїрибути соціалізму. Як з“ясувалось на практиці, фінансове планування 
не лише не суперечить принципам ринкових відносин, а навпаки, є 
необхідною умовою їх успішного розвитку, виступає як важливий 
елемент регулювання економічного та соціального розвитку і управління 
фінансами, набуває нових характерних рис та особливостей.

В умовах ринкової економіки фінансове планування спирається 
не на директивні приписи розподільного характеру, а на ринковий 
механізм обміну товарами і послугами, визнання затрат на їх 
виробництво суспільно необхідними на основі закону попиту і 
пропозиції. Така основа вимагає посилення прогнозування у визначенні 
цілей спрямування фінансових ресурсів для їх подальшого використання, 
а з цим, знову ж таки, нерозривно пов“язане фінансове планування. В 
процесі фінансового планування в Україні використовуються прогнози 
і програми у різних сферах і галузях суспільного розвитку на близьку і 
більш віддалену перспективи. На їх основі здійснюється прогнозування 
мобілізації, розподілу і використання фінансових ресурсів на тривалий 
період, а також щорічне фінансове планування.

Фінансовим плануванням охоплені всі ланки фінансової системи. 
Воно здійснюється на всіх територіальних рівнях, а також в різних 
галузях і сферах народного господарства, в рамках підприємств, 
організацій і установ. В масштабі держави в цілому складається зведений 
фінансовий баланс, в якому враховуються наявні фінансові ресурси 
України, а також реальні можливості збільшити їх за рахунок вигідних 
чи просто допустимих за відповідних умов позичок і кредитів. Такі ж 
самі фінансові баланси складаються і в масштабах адмішстративно- 
територіальних одиниць держави.

Важливим галузевим принципом фінансового права є принцип 
гласності. Основи його встановлені Конституцією України. Зокрема, 
стаття 57 Конституції Украйни гласить: “Кожному гарантується право 
знати свої права і обов'язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов“язки громадян, мають бути доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права 
і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у порядку,
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встановленому законом, є нечинними”21. Причому що стосується 
законів, то стаття 94 Конституції України стверджує: “Закон набирає 
чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо 
інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його 
опублікування”22.

Принцип гласності знайшов своє закріплення і в спеціальному 
фінансовому законодавстві. Так, в статті 28 Закону України “Про 
бюджетну систему України” підкреслюється: “Закон про Державний 
бюджет України публікується для загального відома”23. А в статті 40 
цього ж закону зазначається: “Постанова Верховної Ради України щодо 
звіту про виконання Державного бюджету України публікується для 
загального відома”24.

В літературі з фінансового права серед галузевих принципів 
фінансової діяльності держави ще називають “принцип законності”25, 
“участь громадян у фінансовій діяльності держави і органів місцевого 
самоуправління”26, деякі інші. Щодо першого випадку зазначимо лише, 
що принцип законності є загальноправовим принципом і застосування 
його у кожній із галузей права не робить його галузевим. В даному 
випадку мова може іти лише про галузеві особливості прояву цього 
загальноправового принципу.

Друга позиція дещо склад ніша. Дійсно, у відповідності зі статтею 
38 “громадяни мають право брати участь в управлінні державними 
справами”27. А фінансова дфіяльність держави є однією з форм 
управління суспільними справами. Проте мусимо зазначити, що, по- 
перше, мати право приймати участь в управлінні державними справами 
і брати дійсну участь в цьому управлінні не одне і те ж. А така форма 
безпосередньої демократії в управлінні справами держави і суспільства, 
як референдум, у відповідності зі статтею 74 Конституції України, взагалі 
“не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету”28. 
Тому, на нашу думку, невірно відносити до галузевих принципів 
фінансового права і участь громадян у фінансовій діяльності держави 
та органів місцевого самоврядування.

1. Див.: Конституція України. - Ст. 6
2. Там же. - Ст. 92.
3. Там же. - Ст. 85.
4. Там же. - Ст. 75.
5. Там же. - Ст. 116.
6. Див.: Про Рахункову палату Верховної Ради України. Закон України від 

11 липня 1996 року // Голос України. - 1996. - 29 жовтня.

69



7. Конституція України. - Ст. 98. .
8. Див.; Финансы. Учетное пособие. Под ред. А.М.Ковалева. - М.: Финансы 

и статистика, 1996. - С. 280-282.
9. Див.: Годме П.М. Финансовое право. - С. 42.
10. Див.; Закони України. Офіційне видання. Т. І. - С. 50.
11. Див.: Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. 

Учебное пособие. - М.: Инфра-М., 1996. - С. 28; Сйсмонди Ж. Новые начала 
политэкономии. - М;, 1897. - С. 138.

12. Див.: Фридман М. Количественная' теория денег. - М., 1996. - С. 89.
13. Див.: Известия. -1996. - 28 июня.
14. Конституція України.-Ст. 142.
15. Див.: Конституція України. - Ст. 143.
16. Там же. - Ст 1.
17. Там же. - Ст .3.
18. Там же. - Ст. 48.
19. Див.: Конституція України. - Ст. 85, ст. 138, ст. 143.
20. Див.: Закони України. Офіційне видання. Т. 1. - С, 48-70.
21. Конституція України. - Ст. 57.
22. Там же. - Ст. 94.
23. Закони України. Офіційне видання. Т. І. - С. 63.
24. Там же. - С. 69.
25. Д ш  : Финансовое право: Учебник /  Под ред. проф. О.Н. Горбуновой, - 

С. 34.
26. Див.: Финансовое право. Учебник. Отв. ред. Н.И. Химичева. - С. 51.
27. Конституція України. -Ст. 38.
28. Конституція України.: Ст. 74.

70



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

ПРАВОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІЗНАННЯ

Право випливає з пізнання. Життєздадність людини і 
суспільства зумовлюється рівнем зорієнтованосгі їх у навколишньому 
середовищі, в предметно-силовому оточенні, в бутті, яке є умовою їх 
існування. Буття нав’язує свої закони і правила існування, неприйняття 
яких загрожує знищенням і перетворенням у небуття. Перед людиною 
стоїть завдання виявити ці закони і перетворити їх у правила своєї 
діяльності, в норми поведінки. Так правила буття стають правилами 
людини. І ті норми, які суперечать законам буття, буттям же і 
знищуються. Вони не сприяють виживанню індивіда і соціуму, 
неконкурентоспроможні з масивністю буття. Тому правила поведінки, 
норми пов’язані з буттям, ним зумовлені. Тому й право, побудоване на 
нормах, онтологічне, воно вкоріненев бутті. Зв’язок онтології з правом 
здійснює пізнання. Онтологія через гносеологію перетворюється в право. 
Буття через засоби пізнання стає правовим.

Залежно від характеру процесів пізнання буття може адекватно 
чи спотворено відобразитись у правовій нормі. Буття, як субстанційна 
“речовина”, ніби переливається в норму, а процеси пізнання тут 
виступають специфічними фільтрами, в залежності від якості і типу яких 
ми і отримуємо різноякісні і різнотипні норми. Наскільки норма 
визначається буттям, настільки вона визначається і пізнанням, що 
переводить буття в норму.

Пізнання породжує нормативність, тому що воно саме 
нормативне. Його норма тивність зумовлюється самим буттям, яке воно 
пізнає. Відомий принцип “предмет зумовлює метод” якраз і випливає із 
зумовленості пізнання буттям. Право ж зумовлюється не тільки буттям, 
але й пізнанням. Тому воно є подвійною нормативністю. Закони буття 
зумовлюють нормативність пізнання, а нормативність права 
зумовлюється як законами буття, так і нормативністю пізнання.

Про що свідчить подвійна нормативність права? Вона є його 
перевагою, але й визначає складність його функціонування. В 
зумовленості подвійною нормативністю розкривається складний 
механізм функціонування права взагалі. Норма права постає як синтез
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норм буття і норм пізнання, і синтез цей динамічний, діалектичний, 
навіть антиномічний.

Нормативізація права пізнанням випливає з природи самого 
пізнавального процесу, який завжди має нормативний характер. 
Пізнання ніколи не починається з початку, воно завжди грунтується на 
якихось попередніх досягненнях, які і задають правила подальшого 
пізнавального процесу. Кожний попередній результат стає передумовою 
і методом для отримання наступних. Теорія ж  результат використання 
певних наукових методів сама стає науковим методом розробки більш 
загальноїтеорії. Метод породжує теорію, теорія породжує метод. Однак 
сам метод завжди нормативний. Сутність будь-жого методу саме в його 
нормативності. Метод - це завжди пізнавальна норма. Поза нормою 
немає й методу. Нормативність задає також структуру і порядок 
використання методу. Отже, пізнання - наскрізь структурований і 
норматизований процес, зумовлений ж  прийнятими настановами і 
принципами, так і природою і структурою об’єкта і предмета пізнання.

В цілому пізнання має еволюційно-революційний, дискретно- 
континуальний характер. Раціоналізм ж  концентрований вираз 
нормативності пізнання є панівним і ефективним саме на етапах 
еволюційного, континуального розвитку знання: задані проблеми, 
задані методи їх розв’язання, в пізнавальному процесі уточнюються, 
раціоналізуються самі проблеми і вдосконалюються і раціоналізуються 
відповідні методи. Коли ж певний тип проблем вичерпується, а нові 
проблеми прийнятими методами не розв’язуються, настає криза 
раціональності, а відповідно і криза нормативності пізнання. Стає 
очевидним, що пізнання такою мірою вимагає нормативності, жою 
потребує й виходу за межі прийнятих норм і методів дослідження. Адже 
сформовані норми, сформульовані раціональні методи завжди 
грунтуються на попередньому досвіді пізнання. Сам же досвід постійно 
розвивається, і новому досвіду не можуть відповідати старі методи. 
Норма як основа пізнання приводить до заперечення самої себе і вимагає 
анормативності, щоб зберегти саме пізнання.

Таким чином, ми бачимо, що пізнання породжує нормативність, 
а потім і саме отримує форму нормативності. Водночас пізнання - 
анормативне за своєю природою, оскільки нове завжди народжується 
через долання нормативності, через вихід за межі сталого, відомого. 
Пізнання створює йорму і руйнує її. Динаміка нормативно-анормативної 
природи пізнання зумовлює ж  постійний розвиток знання, так і його 
селекцію, перевірку і закріплення в сталому “ядрі” науки.
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Право, як залежне від соціального розвитку і таке, що його 
“обслуговує”, не може не сприймати й особливостей цього розвитку, 
не може не залежати від тих ідеологічних, культурних і ментальних 
структур, які в цей час панують у суспільстві і виражають характер його 
взаємодії з природою, навколишнім світом, специфіку розуміння цього 
світу і рівень його пізнання. Саме рівень пізнання і пізнавальних настанов 
у суспільстві й визначає характер його буття, напрямок його культури 
і способи його самоіснування, які виражаються в праві. “Пізнання і 
відображення об’єктивних законів... розглядалось як “об’єктивна 
передоснова” законотворчості”1 практично у всі часи, а не тільки в 
концепції історичного матеріалізму, як зауважує Ю.А.Тихомиров, інша 
річ, що ця об’єктивна основа завжди розумілася по-різному. Отже, право 
неминуче асимілює рівень і тип пізнавальних процесів, які панують у 
суспільстві на певному етапі його розвитку. Пізнання як форма 
соціальної активності неминуче трансформується у форми правової 
активності2. Водночас туди переносяться і певні особливості його 
природи. Право неминуче стає пізнавальним, гносеологічним і набуває 
цілої низки типових ознак, властивих пізнанню і породжених пізнанням. 
Можна сказати, наскільки право стає пізнавальним, настільки й пізнання 
стає правом. Пізнання переживає правову трансформацію, 
нормативізуєгься і постає вже у формі пізнавальної динаміки правових 
норм.

Як проявляється функціонування права, що виступає наслідком 
пізнавальної трансформації?

Передусім нормативність пізнання знаходить свій 
концентрований правовий вираз у нормі права.

Так, у першому ж елементі норми права - гіпотезі - вже 
закладаються умови її дії як початкового моменту гносеологічної 
активності суб’єкта. Визнання наявності юридичного факту, що утворює 
саму субстанцію гіпотези, пов’язане з цілою низкою пізнавальних 
проблем. В епістемологіївони узагальнюються в проблему об’єктивності, 
а в праві - в проблему реальності3. Філософська гносеологія виникла, 
існує і буде розвиватися на основі щораз нових форм розуміння і 
розв’язання саме проблеми об’єктивності, істинності пізнання. І її 
результати постійно сприйматимуться правом mutatis mutandis, 
оскільки право постійно теж розв’язує саме ці проблеми вже на рівні 
гіпотези. Що таке юридичний факт, може бути визначено тільки після 
того, коли зрозумілим стане, що таке факт взагалі. Юридичний факт, 
наявний чи відсутній, а саме цим відрізняється позитивна і негативна
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гіпотеза, може бути визначений, коли чітко окреслені межі самого факту. 
В свого чергу, окреслення меж юридичного факту - досить складна 
пізнавальна процедура, оскільки в світі рівноцінним якісній 
визначеності є принцип поступовості переходів, кількісної 
невизначеності і відносності. “Природа не терпить стрибків”, - любив 
повторювати Лейбніц. Межа - поняття настільки ж відносне, наскільки 
й визначене. Окреслення межі факту в гносеології розуміється як 
огрубления дійсності, певне спрощення її, але воно необхідне людині 
для цілеспрямованої практичної діяльності. Ця гносеологічна істина 
безпосередньо відображається в структурі правової гіпотези, де 
виділяються визначена, відносно визначена і невизначена види гіпотез. 
Перша відображає такі явища природної і соціальної дійсності, які 
швидше виявляють характеристику її дискретності, ніж 
континуальность Інша річ, що потреба у визначеності взаємовідносин 
часто спонукає законодавця до формулювання в гіпотезі певних фактів 
як дискретно визначених і тоді, коли вони такими не є. Однак 
усвідомлення тотальної континуалізації світу призводить до 
необхідності формулювання відносно визначених гіпотез, коли хоча і 
вказується на умови дії норми, але надається можливість самому 
суб’єкту вирішувати питання пронаявність або відсутність цих умов. 
Тут у гіпотезі закладається своєрідна гносеологічна довіра законодавця 
до суб’єкта права з одного боку, а з іншого - необхідність пізнавальної 
активності суб’єкта як умова дії самої норми. Потреба в цій активності 
максимально зростає, коли мова йде про взагалі невизначені гіпотези.

Таким чином, уже на рівні розв’язання пізнавальної проблеми 
виділення факту з дискретно-континуальної структури світу ми бачимо, 
як отримані суспільством гносеологічні результати трансформуються в 
типологізацію Правових гіпотез. Коли ж юридичний факт уже виділено 
або закладена процедура самого виділення факту, постає інша 
проблема орієнтації в структурі юридичних фактів. Для дії норми 
достатнім є один єдиний факт, чи необхідна певна сукупність їх як і 
певні форми взаємодії? Гносеологічні категорії простоти і складності, 
розуміння яких завжди має історичний характер, трансформуються в 
правові форми простих і складних гіпотез. Для перших достатньо всього 
однієї чітко визначеної умови, щоб норма “працювала”. Але простота 
часто буває уявною, інколи вона, як говорять, “гірше крадіжки” і 
приховує собою складність, породжує несвободу. Простота, як правило, 
утворює лише елемент складності, за своєю природою системної. Але 
інколи простота сама собою утворює фундаментальну складність, яка
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тягне за собою складність системи, що виступає розгорненням 
складності простоти4.

Пізнавальна взаємодія і діалектика простоти і складності теж 
знаходять своє відображення в законодавстві. Простий факт досягнення 
вісімнадцятирічного віку, необхідний для права одруження, може 
набути більш складні форми, коли інші обставини (система, в якій 
функціонує цей факт) вимагають дострокового укладання шлюбу, що 
і передбачено КпШС України5. Реалізація ж права на шлюб передбачає 
наявність складної гіпотези. Подібне відповідальне рішення, про що 
свідчить багатовіковий життєвий і пізнавальний досвід людей, вимагає 
наявності багатьох умов у їх взаємодії (повноліття, взаємна згода, 
обізнаність про стан здоров’я партнера, неперебування в іншому шлюбі 
та ін.). Складність пізнавальної ситуації тут настільки велика, що право 
не може всю її взяти на себе і перекладає її на реципієнта, залишаючи 
собі тільки певні зовнішні форми регламентації. Для заповнення 
“гносеологічних прогалин” суб’єктам надається право укладання 
додаткового шлюбного контракту*. Це ще одне свідчення того, як 
простий факт взаємної згоди перетворюється в складний факт 
юридичного контракту. Гносеологічна навантаженість гіпотези може 
збільшуватися, коли умови дії норми формулюються не через видові 
о знаки (казуїстичні гіпотези), а через загальні, родові ознаки (абстрактні 
гіпотези). Тут в структуру норми закладається складна динаміка 
взаємодії категорій абстрактного і.конкретного. Таким чином, вже на 
рівні гіпотези як елемента правової норми видно, як ті чи інші 
досягнення соціального пізнання в цілому і гносеологічної науки зоїфема 
трансформуються у відповідні правові принципи, правила, процедури. 
Право постає своєрідним “гносеологічним акумулятором”, ефективним 
накопичувачем пізнавального досвіду суспільства.

Центральним і найголовнішим елементом норми, де 
пізнавальний досвід формулюється в найбільш концентрованому 
вигляді є диспозиція норми. Як метод задає спосіб пізнання, так 
диспозиція задає модель поведінки. Як теорія переформульовуєгься в 
метод, так соціальний досвід трансформується в диспозицію правової 
норми. Сутність і зміст диспозиції не тільки визначає характер і 
функціональні особливості інших елементів норми та їх взаємодію між 
собою, але й зумовлює тип самої норми, її місце в певному інституті і 
галузі права. З диспозиціїрозростається норма, з норми - система права. 
Системність норми генетично зумовлює системність права. А 
переважність певного типу норм визначає загальні особливості тієї чи
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іншої правової системи. Як уся сукупність пануючих в суспільстві 
правовідносин концентровано виражає себе в конкретній нормі, так 
норма в диспозиції виражає свою сутність. В диспозиції як в краплині 
роси відображається увесь світ правової системи. Тим більше підстав 
бачити в Ній і відображення певного типу праворозуміння, розуміння 
світу і закономірностей розвитку суспільства, певний рівень їх пізнання. 
Диспозиція норми і говорить про основні результати цього пізнання, 
вона фіксує їх, закріплює і утверджує їх як певну соціальну цінність. 
Отриманий суспільством пізнавальний досвід не просто сприймається 
правом, він переливається саме в диспозицію правової норми, тому для 
гносеології диспозиція складає найперший предмет уваги.

Те, що в гносеології виступає як істина, хибність і 
невизначеність - у структурі диспозиції норми права трансформується 
в обов’язковий, заборонений і дозволений типи поведіїоси.

Що таке обов’язок, як не трансформація істини в належне, 
реалізація якого є єдиною умовою виживання і суспільства і індивіда. 
В абсолютному плані істина і є життя, а хибність - смерть. Що 
суспільство на даному етапі свого розвитку сприймає як істину, те воно 
робить і обов’язковим для себе. “Під силою правових норм ми розуміємо 
тільки їх істинність”, - підкреслював Ріхард Льонінг7. Обов’язковими 
стають життєзначущі Істини. Так, з диспозиції норми, яка стверджує 
обов’язковий тип поведінки, можна судити, що в суспільстві розуміється 
як необхідна істина. Але не тільки норма через диспозицію констатує 
істину. Обмеження даної процедури чистою констатацією призвело б 
до омертвіння істини, “засушування” її в нормі, норма перетворилась 
би в чисту схему, яка сама тепер диктувала б свої “права” живій 
дійсності, мертве хоронило б живе. На жаль, так і буває, коли 
законодавець вкладає в диспозицію схему, далеку від істини, або яка є 
суто деформована істина, що втратила енергію життя. Диспозиції 
стають тоді кладовищами істин. Тому сам процес трансформації 
пізнання в право повинен бути істинним, гносеологічно адекватним. 
Коли це саме так, фіксація в диспозиції істини дає їй нову “прописку” 
існування, і тут вона починає функціонувати за своїми законами, 
оживляє норму зсередини, нав’язує їй принципи істинності; норма стає 
не сховищем, а знаряддям істини, а право стає пізнанням. Саме тому 
юристи-теоретики підкреслюють, що “проблема істини в праві може 
бути віднесена до числа “стратегічних”8.

Пізнавальну функцію виконують диспозиції, що формулюють 
моделі забороненої і дозволеної поведінки. Заборона, як правовий вираз
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гносеологічної хибності, нерозривно пов’язана з обов’язком, як і хибність 
з істиною. Так само, як хибність є зворотною стороною істини, так і 
заборона є зворотною стороною обов’язку. Заборона - це негативний 
обов’язок, і коли обов’язок стає хибним, не відповідає дійсності, на нього 
накладають заборону, обов’язок перетворюється в заборону. Так само, 
як і хибна заборона підлягає обов’язковій забороні, перетворюється в 
обов’язок. Гносеологічний взаємозв’язок істини і хибності, таким чином, 
у праві трансформується у взаємозв’язок обов’язку і заборони, а разом з 
цим сюди переноситься mutatis mutandis й інші гносеологічні властивості 
вказаних категорій - відмінність між хибністю, заблудженням, помилкою 
та істиною, правдою і вірою, методологічні критерії істинності, 
закономірності розвитку істини та інА

Посередньою ланкою між істиною і хибністю в епістемології є 
невизначеність, незнання, або знання про незнання. В диспозиції це 
відображається в моделях дозволеної поведінки, які за своєю суттю 
залишаються в гносеологічному плані відкритими. Про них не можна 
сказати однозначно, чи вони є суспільно-корисними, чи шкідливими. 
Відкритість диспозиції дозволеного типу відображається в правовому 
принципі “дозволено все, що не заборонено законом’’. Саме через ці 
форми поведінки право перш за все здійснює розвідку функціонального 
стану соціальних відносин. Деякі способи дозволеної поведінки можуть 
у нових умовах виявити себе як досить шкідливі, а деякі, навпаки, як 
моделі, необхідні для подальшого розвитку суспільства. Тоді диспозиції 
праводозволяючих норм перетворюються в диспозиції 
правозабороняючих або правозобов’язуючих норм. Динаміка цих 
процесів особливо проявляє себе нині в українському фінансовому 
законодавстві, в період формування ринкової економіки, особливо в 
податковій системі. Отже, і стосовно диспозицій, що дозволяють певні 
форми поведінки, можна стверджувати їх гносеологічну навантаженісгь.

Диспозиція як центральна частина юридичної норми 
характеризується не тільки своїм типом, але й структурою. Вона так 
само, як і гіпотеза, може бути простою і складною, і тоді в ній містяться 
ті ж пізнавальні характеристики, про які говорилося щодо гіпотез. 
Диспозиція також може бути описовою і посилковою, абстрактною і 
казуїстичною. Принципова ж її гносеологічна відмінність від гіпотези в 
тому, що остання тільки розпочинає, задіює пізнавально-правові 
процеси в структурі норми, в диспозиції ж вони розгортаються в повну 
силу і визначають характер і особливості функціонування правової 
норми в цілому, її місце в системі права і системі законодавства.
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Санкція - логічно завершальний елемент правової норми, в 
якому особливо проявляється правове навантаження пізнавальної 
активності суспільства. Можна не змінювати гіпотезу і диспозицію 
норми, а лише її санкцію, і цим динамічно реагувати на зміни ситуацій 
і тенденцій у соціальному розвитку. Інтенсивність санкції завжди є 
показником загальної значущості норми в даному соціумі. А зміни в 
правовій системі неминуче призводять і до зміни системи санкцій та 
відповідному її відображенню в законодавстві. З правових санкцій 
можна судити про культуру і ступінь загального розвитку (в тому числі 
пізнавального) того чи іншого суспільства. Національно-правові 
системи світу і окремих країн відрізняються не тільки основними 
принципами і постулатами, що відображають певне розуміння ідеі 
справедливості і порядку, а й відповідними системами санкцій, які є 
наслідком цього розуміння. Тож цілком не випадково, що в одних 
країнах заборонена смертна кара, а в інших ні, так само не випадкові 
різні форми виконання вказаних вироків (електричний стілець, 
гільйотина, повішання, розстріл), вони теж випливають з ментальності 
народу, з певного розуміння природи людини, п призначення, місця і 
ролі в суспільстві і правовій системі. Тут “порівняльне право показує 
нам множину праворозумінь”10. Прогрес суспільства, розвиток його 
пізнання і самосвідомості як у лакмусовому папірці відображається в 
його санкціях. Не даремно сьогодні для України проблема об’єднання 
з розвинутим європейським співтовариством значною мірою 
сконцентрувалась на необхідності відміни смертної кари як інституту 
покарання11. Проблема складна й неоднозначна, вона не може , 
розв’язуватися відокремлено від усієї системи права, що існує в країні, 
але вона водночас показує, що саме в санкціях, мірах і формах 
покарання певним чином проявляється прогрес і розвиток суспільства.

Санкція є такою ж формою трансформації соціального 
пізнання, як диспозиція і гіпотеза. В ній, як і у вказаних елементах норми, 
можна виділити онтологічний і суто гносеологічний аспект. Буття задає 
свої норми, порядок і право буття. Порушення норм буття карається 
буттєвою справедливістю. Порушення права буття карається самим 
буттям. Іншими словами, це означає, що порушення якихось глибинних 
правил і принципів життя рано чи пізно знищується самим життям. “Що 
розумне, те дійсне; і що дійсне, те розумне”, - проголошував у своїй 
фундаментальній праці “Філософія права” Гегель12. В прогресивній 
інтерпретації це тлумачиться як онтологічна вкоріненість розумного і 
неминуча загибель нерозумного як неонтологічного, такого, що не
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відровідаєдійсності і законам буття. Санкція тому відображає і є 
наслідком порушення законів буття, є проявом онтологічної 
справедливості. У світі діє абсолютний, онтологічний закон 
справедливості і становище будь-якого суб’єкта в цьому світі є 
відображенням адекватності врахування ним цього онтологічного 
закону справедливості, є санкція, застосована до нього буттям. Не 
випадково, мабуть, саме в часи Гегеля в Німеччині популярним був 
вислів “Кожен заслуговує тих обставин, у яких опиняється”. Наведений 
вище афоризм знаменитого філософа лише в абстрактній формі виразив 
цю істину, що грунтується на ідеї онтологічної справедливості.

Санкція є відображенням не тільки норм буття, але й процесу їх 
пізнання. Наскільки санкція має онтологічну, настільки й гносеологічну 
природу. Тещо онтологічний закон, перш ніж бути врахованим, повинен 
бути відображеним у свідомості й усвідомленим, свідчить про санкцію 
не тільки як про наслідок впертого небажання виконувати норми буття, 
а й про санкцію як наслідок хибності пізнавального процесу, як наслідок 
неадекватного сприйняття онтологічного закону. Помилки 
пізнавального процесу неминуче ведуть до поразки. Санкція - це і є 
завжди поразка, а поразка - приведена в дію санкція буття. Навіть якщо 
санкціяне реалізується державою, державним примусом (суб’єкту вдалося 
запобігти зовнішніх форм покарання), вона все одно діє як санкція, 
переходячи у внутрішні форми поразки, у свідомі (совість) або безсвідомі 
форми саморуйнування суб’єкта. Норма - цілісне явище і в повноті своїх 
елементів вимагає з необхідністю відповідної санкції. Суб’єкт, який 
порушив норму і запобіг санкції, автоматично виносить себе за межі 
суспільства, яке живе за цією нормою, він стає якщо не зовнішнім, то 
внутрішнім аутсайдером цього суспільства, що й виступає для суб’єкта 
його санкцією. Людина як істота соціальна саморуйнується в 
асоціальності. В будь-якому випадку санкція є гносеологічною поразкою 
суб’єкта. Санкція - це наслідок хибного уявлення про найкоротший шлях 
до суспільства і до самого себе. В абсолютно-визначених, альтернативно- 
і відносно-визначених санкціях відображається ступінь і характер цієї 
хибності пізнавального процесу з погляду суспільства. В санкціях 
суспільство акцентує увагу на небезпечність хибних пізнавальних шляхів 
для суб’єкта права.

Не тільки в елементах, а й у троїчній структурі норми права 
відображається пізнавальний досвід суспільства. В логіці взаємозв’язку 
її складових у специфічно правовій формі зафіксовано фундаментальні 
структури людської діяльності. Взаємозумовленість гіпотези, диспозиції
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і санкції свідчить, що норма права є цілісним явищем, в якому знаходить 
свій відбиток цілісйа природа форм і типів діяльнішої активності 
людини.

Схема будь-якого процесу, в якому проявляється 
цілеспрямована активність суб’єкта, завжди має такий вигляд: умови - 
дія - наслідки. Ця схема повністю сприймається структурою норми 
права: гіпотеза - диспозиція - санкція, - з тією тільки відмінністю, що в 
правовій нормі фіксуються лише однозначно успішні (обов’язкові), 
визначено хибні (заборонені) або байдужі з точки зору права (дозволені) 
форми діяльності, тобто такі, природа і характер яких вже пізнана. 
Трьохчленнна ж структура норми є обов’язковою, оскільки вона 
відображає гомогенну структуру людської діяльності.

Людина діє завжди в певних умовах, а вони значною мірою 
визначають і характер наслідків дії, так само як і особливість гіпотези 
норми визначає і характер її санкції. Жорсткість санкції як відображення 
соціальної значимості норми зум овлює чітко визначений і однозначний 
характер диспозиції і т.д. Саме з причин міцного взаємозв’язку і 
взаємозумовленості елементів правової норми відомий теоретик права 
С.С.Алексеев наполягає на розрізненні таких понять як норма-припис 
і логічна норма13. Норма-припис - це чітко визначене і формально 
закріплене державно-владне веління, яке відповідає первинному тексту 
нормативного акту. Відомо, що не в кожній нормі-приписі вказані 
(виписані) Всі три елементи права. В регулятивних нормах-приписах, 
як правило, формулюється гіпотеза і диспозиція, в охоронних - гіпотеза 
і санкція. Однак це зовсім не означає, що у вказаних правових нормах 
повністю відсутній один з її елементів. Норма права - цілісна 
трьохчленна структура, що відображає цілісну причино-наслідкову 
природу людської діяльності. Норми права без хоча б одного зі своїх 
елементів просто не існує. Так, санкції регулятивних норм-приписів не 
відсутні взагалі, а знаходяться серед відповідних санкцій охоронних 
норм-приписів; декільком нормам-приписам також може відповідати 
одна санкція.

Логічна норма - це норма права, в якій виявлено і 
сформульовано всі її необхідні елемента в результаті певної аналітичної 
роботи юриста, наприклад, при співставленні текстів різних 
нормативних актів. Саме виділення цілісної структури норми і змісту її 
елементів тільки й може забезпечити адекватну її оцінку і ефективне 
застосування. Звичайно, в законодавстві чимало норм-приписів, що 
збігаються з логічними нормами, але це тільки зайвий раз підтверджує
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структурну єдність “первинної клітини” права, що відображає 
структурну єдність людської діяльності. Таким чином, не лише в 
елементах, а й у самій побудові правової норми знаходить свій 
концентрований вираз пізнавальний досвід суспільства, досвід 
діяльніших форм його активності і розвитку.

Отже, пізнання виступає джерелом становлення правових форм 
соціальної поведінки, способом трансформації законів буття в правові 
закони. Цей процес, як уже зазначалося, неоднозначний, він зумовлений 
не тільки особливостями реальності, яка перетворюється в реальність 
права, а й специфікою самого ходу перетворення, що відбувається у 
формі пізнання. Пізнання не автоматично “переливається” в правові 
форми. З одного боку, воно вносить у право чимало своїх специфічних 
функціональних ознак, з іншого - пізнання саме сприймає властивості 
правової матерії, стає переважно нормативним. У нормативізації 
пізнавальних процесів сутність їх правової трансформації. Тепер 
пізнання як таке відрізняється від правового пізнання тим, що в 
першому домнзуючим виступає момент розвитку, акцент робиться на 
процедурі відкриття, яке тільки потім обгрунтовується і 
нормативізується як метод і методологія пізнання; в другому ж, навпаки, 
акцент робиться саме на впорядкованості та нормативності, що 
випливає з основної мети права - забезпечення стабільності соціуму - 
хоча й момент евристичності тут також присутній, віїї є необхідною 
умовою розвитку права, яке “обслуговує” соціальний організм, що 
розвивається. Однак концентрація нормативності в праві призводить 
до того, що тепер не тільки буття і пізнаня нормативізують право, а й 
саме право нормативізує буття і пізнання. Право стає джерелом порядку 
й організації хаосу, основним посередником гармонії в її боротьбі зі 
світовим хаосом. Право тепер саме починає перетворювати буття 
(зокрема, соціальне) і задавати відповідні форми пізнання. Стає 
очевидним, що наскільки право є результатом буття і пізнання, 
настільки й воно саме задає буття і пізнання. Н ормативна 
трансформація пізнання переходить у гносеологічну трансформацію 
права.
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ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ ПРАВА

Право є складним, багатоплановим соціальним феноменом. З 
огляду на це дуже важливе значення має розкриття принципів права, 
тобто, його вихідних ідей. З гносеологічної точки зору категорія 
“принцип“ тісно пов’язана з категоріями “закономірність” і “сутність”. 
Поняття “ принцип” співвідноситься і з категорією “ідея” в тому випадку, 
коли під останньою філософи розуміють внутрішню логіку, закон 
існування досліджуваного об’єкта. Накінець, у самому широкому 
розумінні принцип є начало, вихідний пункт, становлення буття — у 
даному випадку існування тієї чи іншої діяльності. Даного положення, 
в основному, і дотримуються вчені-юристи. Зокрема, професор Денисов 
A.I. наголошує, що правові принципи представляють собою правові ідеї, 
які пронизують все право в цілому чи окремі групи правових норм, 
інститутів чи галузей права. Це ті ідеї, які надають праву єдність змісту.

Професор Алексеев С.С. називає принципами керівні начала 
(ідеї) права, які у концентрованому вигляді характеризують його зміст. 
Це свого роду “згустки” юридичної системи, явища сутнісного порядку, 
що напряму виражають її економічні і соціально-політичні основи, 
розповсюджуюють економічні та соціально-політичні вимоги (вже в 
юридичному вигляді) на всі діючі юридичні норми2.3 даного визначення 
можна зробити висновок про значення принципів права як керівних 
юридичних вимог для розуміння правової системи даної держави.

Образно кажучи, у принципах права заключена як би “душа 
права”, правової системи3. Тому особливості права, його конкретної 
галузі виражені саме у принципах. Саме в них виражені юридичні 
особливості права, специфіка його галузей, інститутів.

З огляду на це, на нашу думку, доцільно звернути увагу на 
принципи конкретної галузі права, зокрема, трудового права України. 
Це дасть змогу повніше виявити органічний взаємозв’язок між 
принципами права взагалі і окремо взятої його галузі.

Суспільна організація праці, яка виражає економічні 
закономірності суспільної праці, визначає зміст основних положень, 
на яких базується право. Ці основні положення, що є визначальними в
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даному суспільстві, прийнято називати основними принципами 
суспільної організації праці4.

Кожна галузь права має певні основні ідеї та тенденції, які 
пронизують усе законодавство, визначають цю галузь. Такі основні ідеї 
має й трудове право, що закріплено в Конституції України і 
законодавчих актах про працю.

Взагалі, в даний час загальновизнано, що керівні положення, 
щоб одержати статус принципів права, обов’язково повинні бути 
виражені в ньому, закришені в змісті його норм5. Звичайно, правові 
принципи можуть бути закріплені в правовій нормі двома шляхами : 
безпосередньо або побічно6. Безпосереднє закріїшення має місце у тих 
випадках, коли формулювання норми закріїїлює певний правовий 
принцип. Прикладом цього може бути стаття 4 Закону України “Про 
зайнятість населення“, якою держава гарантує працездатному населенню 
у працездатному виді добровільність праці, добровільність вибору виду 
діяльності, що не заборонена законом. Такі правові норми можна 
назвати нориами-принципами.

Норми-принципи відрізняються від інших норм по широті і 
важливості сформульованих в них положень. Вони визначають зміст 
інших норм, є для них правовою основою. Але це — зовшшня ознака. 
За цією ознакою не Завжди можна відшукати норму-принцип. 
Визначальною є внутріїпня ознака—зміст норми, її основосгворюючий, 
керівний характер.

Другу групу складають принципи, що прямо не закришені в 
правових нормах, але можуть бути виведені з них. Ці принципи 
вміщуються в законодавстві немов би у прихованому виді.

Першопочатково зміст принципів передбачається у комплексах 
суб’єктивних прав учасників правовідносин, які складаються 
безпосередньо, і які отримали захист з боку держави7. Вони виступають 
і необхідною умовою наступного закріплення відправних начал в 
юридичних нормах. При цьому головна роль у виявленні і констатуванні 
таких принципів належить юридичній практиці.

Отже, було б неправильним вважати, що принципи остаточно 
реалізуються тільки в системі правових норм. Оскільки принципи мають 
регулюючий характер, вони, будучи відображені у праві, набувають 
загальноправового значення.

Принципи права мають нормативний характер, вони покликані 
регулювати, тобто, спрямовувати, визначати поведінку людей, при чому 
їх регулююча роль проявляється в складі визначеного комплексу
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юридичних норм, які вони організовують навколо себе і разом з якими 
вони діють8. Будучи стержнями, на які як би накладаються конкретні 
юридичні норми, принципи права мають істотне значення в практичній 
роботі юриста: точне слідування їх змісту допомагає правильному і 
чіткому застосуванню правових норм при вирішенні юридичних справ, 
зокрема трудових спрорів.

Системність соціальних утворень, циклічність актів виробництва 
і обміну об’єктивно передбачають саме таке їх правове опосередкування, 
яке б в найбільшій мірі відповідало б сутності процесів, які відбуваються 
у них, що можливо лише в тому випадку, якщо воно спирається на 
відповідні принципи9.

Сказане вшце особливо стосується принципів трудового права 
України, які істотньо змінилися в умовах переходу до ринкових відносин 
і з прийняттям нової Конституції' України.

Особлива роль суб’єктивних прав, що складаються у процесі 
розгортання правової сутності суспільних відносин, полягає тут' в тому, 
що вони, виступаючи першим і ближчим проявом діючих у сфері права 
закономірностей, дозволяють юридичному мисленню через їх аналіз 
спочатку вичленити останні з маси соці альних явищ, а потім синтезувати 
виявлені істотні моменти в змісті керівних положень.

Слід підкреслити, що мова в даному випадку йде саме про 
відправні начала самого права, а не про основні ідеї правосвідомості. 
Остання має вирішальне заначення у встановленні і формуванні 
принципів, і в цьому плані його основні положення передують своїм у 
праві. Різниця між ними полягає в тому, що керівні ідеї правосвідомості, 
вплітаючись у тканину права, перетворюючись у його зміст, 
інсгатуалізуючись у формі правоположень, які створюються юридичною 
практикою, набувать таких специфічних якостей, як формальна 
визначеність, загальнообов’язковість, можливість державного примусу, 
їх існування від нині стає незалежним від свавілля окремих індивидів і 
їх колективів10.

Вказаний шлях генезису керівних начал права (комплекси 
суб’єктивних прав — правоположення юридичної практики — норми- 
принципи) в більшій мірі характерний, на наш погляд, для достатньо 
розвинутих правових систем, які володіють досить високим рівнем 
правової культури. На більш ранніх етапах становлення юридичної 
форми суспільних відносин процес формування принципів права 
пройшов ще одну додаткову ступінь — стадію утворення правових 
аксіом
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В юридичних аксіомах істотні зв’язки і відносини правової 
сфери, які відображають той чи інший бік об’єктивної закономірності, 
вперше отримують свій раціональний вираз. По мірі розвитку людської 
свідомості вказані зв’язки та відносини починають виділятися 
мисленням з маси явищ та фактів, що мають значення для правової 
форми, і формулюватися у вигляді визначених критеріїв, деяких 
орієнтирів, керівних положень, на базі яких не лише будують свою 
поведінку окремі індивіди та їх колективи, але тепер вже створюються і 
нормибільш конкретного змісту11.

Поява юридичних аксіом, як першої, ще не розвинутої форми 
принципів права, дозволяє поставити нормотворчість на раціональну 
основу. І хоча об’єктивні закономірності тут виражені поки лише 
частково, тільки у першому наближенні до них мисленням, тим не менш 
необхідність та істотність зафіксованих в даних аксіомах найпростіших 
зв’язків і відносин дає можливістьоптимізувати правове регулювання, 
зробити його більш адекватним досягнутому рівню розвитку суспільних 
відносин.

Завертаючим стає синтез накопиченого матеріалу. Виявлена 
закономірність переводиться правовою свідомістю у відповідне 
нормативне керівне положення, у вимогу загального , абстрактного 
характеру, у принцип права у власному розумінні цього слова.

Однак відбувається це на досить пізній стадії правогенезу.
Звичайно, шляхом логічного аналізу древнього джерела права: 

можна спробувати виділити основні положення, які найбільш глибоко 
характеризують право того історичного періоду, до якого дане джерело 
належить. Проте це зовсім не гарантує їх перетворення у юридичні 
принципи.

На нашу думку, таке їх найменування не відповідало б дійсності. 
Як керівні начала вказані основні положення виступають тільки з точки 
зору сучасного дослідника, з позиції зовнішнього спостерігача. Для 
самих суб’єктів права певної далекої епохи вони такими не були.

В той же час не Важко помітити той факт, що якщо найбільш 
загальні нормативно-керівні положення виникають на порівняно пізніх 
етапах правогенезу, то юридичні аксіоми ідуть своїм корінням в глибину 
тисячоліть. Багато з них були вже відомими римськими юристами, в 
середні віки рецензійовані нравом європейських держав, до нинішнього 
часу функціонують ‘у юридичній практиці всього цивілізованого світу. 
Наприклад, “кожен має право на працю ”, “праця повинна 
оплвчуватись відповідно до її кількості і якості”, “кожен має право на
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відшкодування державою матеріальної і моральної шкоди”, “громадяни 
можуть вільно об’єднуватись” і ін.

Викладене дозволяє зробити припущення, що виникнення 
юридичних аксіом є необхідною передумовою і проміжною ланкою на 
шляху наступного формування принципів права.

Наведені нижче положення повною мірою конкретизуються 
стосовно до окремих галузей права, зокрема, трудового права України. 
Правові принципи становлять ту частину суспільої надбудови, яка 
визначається базисом, соціально-економічними відносинами 
суспільства,- його структурою.Вони є наслідками відображення 
економічних відносин. У процесі врегулювання правом цих відносин 
здійснюється безпосереднє переведення економічних відносин у 
юридичні принципи.

Для трудового права теоретичне значення основних принципів 
полягає у тому, що вони дають можливість порівняти право різних 
держав, а також право однієї країни на різних історичних 
етапах.Пракгачне значення основних принципів проглядається у тому, 
що вони створюють основу єдиного розуміння положень законодавства 
про працю, сприяють усвідомленню права, і тим самим дають можливість 
однакового тлумачення цих положень права12. Як зазначалося вище, 
принципи права знаходять своє вираження у нормах права, отже, 
принципи виступають у формі правових приписів, обов’язкових до 
виконання.

Поняття принципів трудового права, як і принципів права в 
цілому є не однорідним. Проте більшість авторів сходяться на визначенні 
принципу трудового права як основної ідеї. Наведемо декілька таких 
визначень.

Під принципами трудового права слід розуміти закріплені у 
діючому законодавстві основоположні керівні начала (ідеї), які 
виражають сукупність норм трудового права і головні напрямки 
політики держави у галузі трудового регулювання суспільних відносин, 
пов’язаних з функціонуванням ринку праці, застосуванням і організацією 
найманої праці13. Російські вчені Толкунова В.Н. і Гугов К.Н. розуміють 
принципи правового регулювання праці як головні положення, що 
відображають коротко суть діючого трудового законодавства14. Вони 
передбачені вимогами економічних законів праці у суспільстві, слугують 
основою для направлення подальшого розвитку трудового 
законодавства і є сумісною категорією трудового права, оскільки 
відображають коротко суть норм цієї галузі.
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Разом з тим зазначені автори наполягають на тому, що не 
можна принципи права рахувати ідеями, так як правові ідеї — це 
категорія правосвідомості, яка може значно випереджати діюче право, 
і виникнути правові ідеї можуть за століття до їх реального втілення в 
нормах права. Правові ж принципи, на їх думку, це принципи самого 
діючого права, “права свого часу”15. Проте, на аншу думку, дане 
положення не бере до уваги генезис принципів права, про що мова йшла 
вище.

Із сказаного можна зробити висновок, що під основними 
принципами трудового права слід розуміти виражені в правових актах 
економічні закономірності організації суспільного виробництва і 
розподілу в формі основних, керівних положень, основних засад 
правового регулювання трудових відносин16.

Сучасні принципи трудового права, з одного боку, 
відображають систему суспільних відносин по організації праці, що вже 
склалась, і яка обумовлена дією об’єктивних економічних законів. З 
іншого боку, в принципах правового регулювання відносин, пов’язаних 
з працею, найбільш яскраво повинен проявлятися гуманістичний і 
демократичний характер всієї'системи права України. Враховуючи такий 
діалектичний зв’язок, пізнання принципів трудового права дає 
можливість глибше виявити і зрозуміти основні закономірності розвитку 
суспільних відносин з приводу праці в умовах ринкової економіки.

Зі зміною характеру суспільно-трудових відносин і сушності 
організації праці відбуваються і відповідні зміни в основних принципах 
правового регулювання праці. Принципи трудового права є більш 
стабільними категоріями, ніж норми трудового законодавства. Але з 
корінними змінами в організації праці основні принципи трудового 
права теж змінюються — одні відмерають, інші з’являються, треті діючі 
наповнюються новим змістом.

Будь-яка правове начало (ідея) повинна бути чітко 
відображеною у конкретній правовій нормі. І в цілому принципи повинні 
відображати загальні напрямки політики держави в галузі регулювання 
поведінки учасників у суспільних трудових відносинах.

Тому ми визначаємо основні принципи трудового права 
України як виражені в нормативних актах економічні закономірності 
у формі основних керівних положень, основних засад правового 
регулювання трудових відносин, які визначають загальну 
спрямованість і найбільш істотні риси його змісту17.

Основні принципи лежать в основі всіх норм трудового права, в
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основі правового регулювання праці. Слід зауважити, що основні 
принципи правового регулювання праці і основні принципи трудового 
права , а також правові принципи організації праці — всі ці три 
формування є ідентичними, хоча деякі автори розглядають їх як різні 
категорії права.

При визначенні основних принципів слід виходити з того , як 
основні положення правопорядку закріплюються в галузі трудових 
відносин, що існують у суспільстві. Такі положення вміщуються, перш 
за все, в основному законі держави — в Конституції. Зокрема, ст.З 
Конституції України гласить, що людина, її життя, здоров’я, честь, 
гідність, недоторканість, безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. В системі загальнолюдських цінностей визначальне 
місце належить праву на працю, на якому засновується економічне і 
соціальне становище суспільства в цілому, так і кожного його члена. 
Ст. 43 Конституції України закріплює за кожним право на працю, що 
вимагає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для 
повного здійснення громадянами права на працю; використання 
примусової праці забороняється. Конституція України гарантує право 
на належні, безпечні, здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від 
незаконного звільнення і гарантується право на своєчасне одержання 
винагороди за працю, яке захищене законом. Крім того, принципово 
новою для українського законодавства є норма ст.44 Конституції 
України, яка передбачає за тими, хто працює, право на страйк для 
захисту своїх економічних і соціальних інтересів, порядок здійснення 
якого встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення 
національної безпеки, охорони здоров’я, прав, свобод інших людей. 
Наведені вище положення Конституції України складають 
фундаментальну, основоположну групу принципів трудового права, які 
конкретизуються, деталізуються в нормах трудового законодавства, 
зокрема, в Кодексі законів про пращо України.

Слід зауважити, що при формуванні основних приципів 
трудового права треба враховувати і ратифіковані Україною 
міжнародно-правові акти про працю.

Трудові відносини в Україні регулюються системою 
законодавчих актів, серед яких визначальним є Кодекс законів про 
працю України, яких був прийнятий Верховною Радою УРСР10 грудня 
1971 року і фактично дослівно відтворював Основи законодавства Союзу
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PCP і союзних респіблік про працю. Тому хотілося б зауважити, що 
принципи КЗпПУ багато в чорму не відповідають тим основним ідеям, 
началам у регулюванні праці, які містить Конституція України. 
Складність кодифікаційного процесу, його проведення якраз і полягає 
в тому, що повинні бути розроблені нові правові ідеї, принципи, які б з 
одного боку відображали національні особливості, а з другого — 
реалізовували ті ідеї, що вироблені міжнародним товариством і 
закріплені в Конституції України.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що основні принципи 
правового регулювання праці мають надзвичайно велике значення. 
Зокрема, вони:

1. У коротких формулах відображають зміст всієї системи норм 
трудового права, допомагаючи тим самим зрозуміти зміст всього 
трудового запконодавства і його зв’язок з економікою та мораллю 
суспільства.

2. Спрямовують подальший розвиток трудового законодавства 
і допомагають у застосуванні норм діючого трудового права.

3. Слугують однією з підстав об’єднання окремих норм 
трудового законодавства у систему даної галузі.

4. Визначають становище суб’єктів трудового права, їх права, 
обов’язки

5. Вцілому є основою всього трудового права; визначають 
створення, реалізацію норм трудового законодавства.

Загальні принципи права в свою чергу здійснюють вплив і на 
правову політику держави по регулюванню праці незалежно від форм 
власності і організаційно-правових форм підприємства, на яких 
грушу єн,ся праця. І в цьому полягає органічний зв’язок між принципами 
права вцілому і галузевими принципами права, які діють застосовно до 
конкретних суспільних відносин.
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М.В.Никифорак, докторант, 
Чернівецький державний 
університет ім.Ю.Федьковича

СУД І ПРОКУРАТУРА НА БУКОВИНІ ЗА АВСТРІЇ

Зміни в судоустрої Буковини були започатковані в 1775 -1786 рр. 
австрійською військовою адміністрацією.

Перший військовий намісник краю генерал Г.Сплені вбачав своє 
завдання в тому, щоб «сформувати судові інстанції» та організувати їх 
належну роботу. До цього, як зазначає Сплені, процес проводився без 
адвоката, засідателів, протоколу і реєстрації, то ж результат залежав 
виключно від доброї волі судді1. Розроблений ним план передбачав 
окреме судочинство для різних верств населення. Селяни із своїми 
справами мали звертатись до двірників, міщани - до свого магістрату 
(це право надавалось тільки Чернівцям і Сучаві), боярам і духовенству 
належало звертатися безпосередньо до намісника (генерального 
консула)2.

В основному цей план був втілений у життя. Коли цісар Йосиф II 
влітку 1783 р. відвідав Буковину, то схвалив іїновий устрій. Однак до 
порядку судочинства у нього були суттєві претензії. В листі цісаря із 
Чернівців від 19 червня 1783р. говоригьсяпро необхідність покращення 
правосуддя, оскільки всяк жаліється на тяганину. «Криміналу потрібна 
одна толкова людина. Військова придворна рада повинна прислати сюди 
спритного аудитора, який знає місцеві умови, тому що 
нагромаджуються кримінальні процеси, а цивільні процеси безкінечні»3. 
Фактично, цим розпорядженням Йосиф II заклав основи кримінального 
суду на Буковині.

В адміністрації генерала К.Енценберга юридичну справу очолював 
старший штабсаудитор Орландіні. Йому підпорядковувались два 
дистрикт-аудитори у Чернівцях і Сучаві - капітани Альге і Гейдінсфеяьд. 
Дещо пізніше аудиторський суд був створений і в Сереті. Перед 
аудиторіатом проходили справи, більші 20 флоринів4. Це була перша 
судова інстанція дія дворян, офіцерів, чиновництва, духовенства.

Законом від 1781 р. на Буковині була започаткована адвокатура. 
До речі, ще план СнЛені передбачав прикріплення до генерального 
консула двох адвокатів, одним з яких мав виконувати функції 
державного звинувача (прокурора), а другий - захисника5.
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Оскільки Буковина була переважно селянським краєм, то важливу 
роль у розвитку судочинства в ній відіграли патенти від 1 вересня 1781 
р. про врегулювання спорів між селянами і поміщиками, від 24 червня 
1784 р. про безплатність судочинства для селян, від 17 серпня 1786 р. 
про судочинство на селі. Останнім патентом селянам було надане право 
скаржитись на утиски, вибирати у справах, що стосувались всієї 
громади, депутатів для ведення громадського процесу (пленіпоатенгів).

За поміщиками залишилось право розгляду дрібних справ підданих 
(до 20 флоринів), але для цього вони мусили скласти іспит. В іншому 
разі, поміщикам належало утримувати екзаменованого суддю - 
юстиціарія (мандатора). «Такий мандатор, - писав І.Я.Франко, - був, 
як то кажуть, ні рак, ні риба, ні державний урядник, ані приватний 
урядник, а сього й того потроху. Пан приймав його, оплачував і міг 
відправити, та проте він за своє урядування відповідав не перед паном, 
а перед урядом, уряд міг також карати або ж зовсім усунути його»6.

У 1787 р. військове управління на Буковині змінилося цивільним і 
вона як окремий дев’ятнадцятий округ увійшла до Г а личини.

Відбулися зміни і в судочинстві. Певний час (з 1787 р.) судочинство 
для Буковини здійснював Станіслааський земельний суд7. Окрім 
Буковини до його компетенції належали ще Станіславський, 
Чорпсівський, Коломийський, Тернопільський і Стрийський округи. 
На початку XIX ст. він складався із президента, 7 радників, 2 
секретарів, 2 протоколістів і 3 судових стажистів.

Привілейованою судовою інстанцією для дворянства Буковини став 
земельний суд у Львові, посилений чиновниками, які володіли 
румунською мовою.

На місці трьох аудиторських судів виникли три територіальні суди 
у Чернівцях, Сереггі і Сучаві, кожний зі своїм головою, адвокатом 
(консультантом), двома засідателями, двома канцеляристами і трьома 
судовими виконавцями. Трохи пізніше у Сереті був утворений 
кримінальний суд, компетенція якого охоплювала всю Буковину. До 
його складу входили: суддя, 2 асесори, актуарій, 2 канцеляристи, а 
також персонал, необхідний для охорони арештантів5, яких після суду 
направляли до великих тюрем у Львові, Брюнні.

Буковинська аристократія не хотіла залежати від галицького суду. 
То ж вже з 1790 р. почались клопотання про підвищення статусу 
власне буковинського суду. 6 серпня 1800 р. Львівський апеляційний 
суд подав до Відня свої пропозиції. Відповідь затягнулась до 22 лютого 
1804 р. Найвище волевиявлення висловилось за ліквідацію Серетського
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територіального суду, підвищення статусу Чернівецького 
територіального суду до крайового суду і об’єднання з ним 
буковинського кримінального суду. Так Буковина отримала свій 
крайовий суд (Landrecht).

В перше десятиріччя свого існування крайовий суд у Чернівцях 
складався із президента, 2 крайових радників, 6 інших радників, 2 
секретарів, 3 протоколістів і 3 судових стажистів. Перед революцією 1848 
р. Чернівецький «Landrecht», який виконував функції міського і 
крайового суду, мав у своєму складі президента, 6 радників, секретаря, 
2 протоколістів, 9 стажистів і 21 судового виконавця.

До реальної юрисдикції крайових судів, у тому числі і 
Чернівецького, тоді належало все земельне майно. До їх персональної 
юрисдикції належали всі дворяни, поміщики - недворяни, духовенство 
різних конфесій.

Після набуття Буковиною у 1849 р. статусу коронного краю 
відбулись подальші зміни і в її судоустрої. Розширив свої повноваження 
крайовий суд у Чернівцях. Був утворений окружний суд у Сучаві. А з 
червня 1868 р. розпочалась організація повітових судів (Bezirksgerichte), 
їй передував поділ Буковини на адміністративні повіти. У 1850 р. їх 
було 6, у 1855 - 1868 - 159.

На початку 70-х рр. повітові суди діяли у Заставні, Кіцмані, 
Садгорі, Станівцях, Сторожинці, Вижниці, Сереті, Радівцях, Солці, 
Гура-Гуморі, Кимпулунзі, Дорні, Путилі, Сучаві. Всі вони були судами 
першої інстанції.

Суд присяжних почав діяти на Буковині після виходу закону від 9 
березня 1869 р. Він складався із трьох постійних суддів і дванадцяти 
присяжних засідателів10. До списку присяжниху 1869 р. входило 300 чол., 
у 1871 р. - 339, у 1875 - 324. Серед них були такі відомі в краї люди, як 
Антон Кохановський, Костянтин Томащук, Василь Волян, Йозеф Помпе 
таін.11.

У відповідності з кримінально-процесуальним кодексом Австрії, 
прийнятим у 1873 р., до підсудності судів присяжних було віднесено 22 
види тяжких злочинів, вчинення яких каралося позбавленням волі на 
строк не менше 5 років, та 9 злочинів і 2 проступки політичного 
характеру.

Як свідчить судова статистика, число засуджених судами 
присяжних зростало'. За злочини, наприклад, у 1896р. було засуджено 
1062чол.,ау 1901р. -1170. За ті ж роки число засуджених за проступки 
зросло з 808 до 94812. Водночас спостерії’алась і тенденція до збільшення
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питомої ваги оправдальних вердиктів,присяжних. Так, із кожних 100 
тих, що постали перед буковинським судом присяжних, у 1881 - 1885 
рр., було оправдано 14,2%; у 1886 - 1890 - 14,7%; у 1890 - 1895 - 14,6%; 
У 1896 - 1900 - 16,6%; У 1900 - 17,5%13.

Кількість судових установ на Буковині була явно недостатньою. У 
1896 р. коронний край з 10 441 тислсв.км території і 646 591 чол. населення 
мав у 17 разів менше повітових судів, ніж Далмація, у 14 разів менше, 
ніж Країна, у 12 разів менше, ніж Каринтія, у 6 разів менше, ніж Тіроль 
з Форарльбергом. Якщо загалом в Австрії один повітовий суд припадав 
на 25 общин з населенням в 27 775 чол., то на Буковині - на 20 общин 
з населенням в 42 936 чол. При цьому слід враховувати, що населення 
Буковини було більш схильним до процесів, аніж освіченіше населення 
західних земель Австрії. Як свідчать статистичні дані буковинський 
повітовий суд мав у 5 разів більше роботи від тірольського.

Завантаженість судів постійно зростала. Як повідомляв депутат 
Малик на засіданні буковинського сейму 7 жовтня 1907 р., за 1902- 
1906 рр. число справ, розглянутих повітовими судами, виросло у Сереті 
з 7 758 до 10 468, у Сторожинці-з 10 370 до 15 361, у Вижниці-з 7 907 до 
8 800, у Заставні - з 2 974 до 3 821, у Вашківцях - з 1 899 до 2 708і4. За 
підрахунками відомого буковинського депутата Державноїрадиу Відні 
Миколи Василька, на крайовий суд припадало в рік 4 000 багательних 
скарг, у  Львівському окружному суді - 2 600, у Краківському - 2 000, а 
в окремих судових округах Австрії - 150 - 800і5.

Питання про створення нових судів неодноразово обговорювалося 
в буковинському сеймі, ставилося депутатами і адміністрацією краю 
перед державною радою та міністерством юстиції у Відні. Так, 7 лютого 
1896 р. сейм прийняв резолюцію про необхідність заснування на 
Буковині 11 нових повітових судів (у Чернівцях, Боянах, Глибокій, 
Чудині, Веренчанці, Берегометі, Стульпіканах, Ватрі-Молдавиці, 
Ілінештах, Босанчі, Верхнім Вікові) та двох нових окружних судів у 
Радівцях і Вижниці.

7 жовтня 1907 р. сейм проголосував за клопотання перед урядом 
про відкриття вищого крайового суду для Буковини, про відкриття 
окружних судів у Вижниці і Кимполунзі або Радівцях, про заснування 
повітового суду в Глибокій. В березні 1908 р. судочинству на Буковині 
була присвячена грунтовна доповідь Миколи Василька у бюджетній 
комісії Державної ради1*.

Однак вимоги збільшення числа повітових судів задовільнялися 
лише в невеликій мірі. Посилаючись на скруту в державі, відсутність
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фінансів, уряд відкладав виконання більшості вимог на пізніший 
(невизначений) час. Не йшов уряд і на надання крайовому суду у 
Чернівцях статусу вищого та створення нових окружних судів.

Настійливою необхідністю було і поповнення судів кваліфікованими 
суддями. Особливо відчутною вона стала після введення нового 
цивільного процесу. За 1895 - 1914 рр. число судових урядників на 
Буковині виросло із 180 до 261. Більшість серед них складали німці і 
євреї. Українців серед них у 1895 р. було лише 26і7.

Всередині XIX ст. на Буковині була створена і прокуратура.
У 29 (VIII розділ) “Основних рис нового судового порядку” 

(від 8 червня 1849 р.) передбачалося, що при кожному земельному суді 
будуть введені посади прокурорів (Staatsanwalten, Staatsprokuratoren), 
при вищих крайових судах, Верховному суді, Касаційному трибуналі - 
посада генерального прокурора. Прокурорська служба при повітових 
судах покладалась на заступників прокурорів18.

14 червня цього ж року цісар Франц-Йосиф схвалив ці 
пропозиції19 і протягом 1849-1850 рр. вони були реалізовані на практиці.

Загалом завдання прокуратури визначались наступним чином: 
безпосередня участь у правосудді (ж  у цивільних, так і в кримінальних 
справах) та правильне застосування законів. В судах першої і другої 
інстанції прокуратура представляла і здійснювала звинувачувальну 
владу, а генеральна прокуратура займалась виключно дотриманням 
закону20.

З 1863 р. прокуратура здійснювала нагляд за дисциплінарними 
вчинками судових чиновників, з 1865 р. - за роботою тюрем.

Генеральний прокурор призначався цісарем, а всі інші 
прокурори - міністром юстиції. Канцелярських працівників органів 
прокуратури призначав генеральний прокурор. Прокурор суду другої 
інстанції підкорявся безпосередньо міністерству юстиції, прокуратура 
суду першої інстанції підпорядковувалась прокурору суду другої 
інстанції, причому ж  в плані нагляду, так і в тому, що прокурор вищого 
суду завжди мав право вступити особисто чи через свого заступника у 
справу нижчої інстанції.

19 січня 1853 р. була прийнята постанова міністерств внутрішніх 
справ, юстиції і фінансів про створення Чернівецької крайової судової 
прокуратури21. А розпочала вона свою діяльність 29 вересня 1855 р. на 
основі постанови міністерства юстиції від 29 червня 1855 р.22. Крайова 
прокуратура підпорядковувалась вищій крайовій прокуратурі у Львові. 
Прокуратуру очолював прокурор, який був радником крайового суду у
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Чернівцях. В різні часи цю посаду займали Теодор Мегофер фон Едлер, 
Йоганн Дилевський, Фрідріх Купев, Володимир Михалецький та ін.23.

Посада прокурора була введена і при окружному суді у Сучаві. 
Але якщо при Чернівецькому прокурорі було 6 вакансій заступників, то 
при Сучавському - 3. У відповідності із законом від 23 травня 1873 р. 
прокурором при Верховному суді й Касаційному трибуналі і далі 
називався генеральним прокурором, прокурори при крайових судах - 
старшими прокурорами, а при окружних судах - державними 
прокурорами24.

Ось як виглядав особовий склад крайової прокуратури у 1913 
р.: старший прокурор (Erster Staatsanwalt), прокурор (Staatsanwalt), 5 
заступників прокурора (Staatsanwaltstellvertreter)25.

Крайова прокуратура виконувала наглядові функції і 
контролювала роботу судів. Працівники прокуратури брали участь у 
розслідуванні і розгляді кримінальних справ, у розгляді апеляцій на 
рішення повітових судів, у засіданнях суду присяжних, будучи 
незалежними від суду. ,

Відповідно до нового кримінально-процесуального кодексу від 
23 травня 1873 р. прокуратура була тісно пов’язана із органами безпеки 
і отримала право звертатись до них за допомогою таконтролювати їх. 
Органи безпеки були зобов’язані виконувати розпорядження 
прокуратури26.

З 31 грудня 1867 р, розпочала свою діяльність фінансова 
прокуратура у Чернівцях. Вона підпорядковувалась міністерству 
фінансів Австрії і крайовій фінансовій д ирекції.

Очолював крайову фінансову прокуратуру фінансовий 
прокурор. На нього покладалось загальне керівництво службовими 
справами прокуратури і розподіл справ серед підлеглих чиновників, 
контроль за правильністю ведення справ, доокументації, за дотриманням 
строків розгляду справ. При наявності великої кількості складних 
завдань фінансовий прокурор міг доручити частину роботи своїм 
заступникам. Для заміщення прокурора під час його відпустки чи 
хвороби призначався вищий за рангом чиновник прокуратури. В різні 
часи фінансову прокуратуру очолювали А.Гаммер, Є.Вінява- 
Зубрицький, В.Корн та ін.

Чисельність штату, ранг службовців визначалися статусом 
прокуратури. Так, у 1908 р. до її складу входили 3 фінансові радники, З 
фінансові секретарі, 2 ад’юнкти та ряд допоміжних службовців. У 1913 
р. штат фінансової прокуратури був дещо видозмінений. До нього
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входили: фінансовий прокурор, старший фінансовий радник, 2 
фінансові радники, 2 фінансові секретарі, 1 ад’юнкт, директор і ад’юнкт 
загального відділу.

Функції фінансової прокуратури, її організацію визначили 
інструкції від 14 лютого 1855 р. і 8 березня 1898 р. Фінансова прокуратура 
виступала як орган захисту державних матеріальних інтересів в судах 
всіх інстанцій. На вимогу державних установ вона розглядала спірні 
справи, що стосувалися державного майна, давала свої заключення із 
спірних питань щодо державноого майна, сприяла укладенню договорів 
з використанням державного майна. Вона мала право втручатись у всі 
суди та установи представлених у державній раді королівств “земель”, 
причому місцева компетенція фінансової прокуратури в судових спорах 
залишалась недоторканою. В інтересах якнайшвидшого і ефективного 
вирішення справ фінансова прокуратура була вправі звертатися з 
приводу застосування офіційних актів до відповідних органів і поза 
межами своєї території28.

Для вступу на службу до фінансової прокуратури 
встановлювався ряд вимог. Необхідною умовою було успішне складання 
трьох державних іспитів, визначених міністерством фінансів. Для 
остаточного зарахування на службу і наступної присяги обов’язково було 
відбути річну практику29. Службовці фінансовоої прокуратури були 
зобов’язані дотримуватись всіх законів і розпоряджень, які видавалися 
в різних галузях управління. В разі потреби вимагалися і знання 
закордонного законодавства.

Таким чином в розглядуваний період на Буковині сформувалась 
досить розгалужена і чітко організована система органів суду і 
прокуратури. У 1914 р. тут діяли 20 повітових судів, крайовий суд у 
Чернівцях, окружний суд у Сучаві, судові прокуратури у Чернівцях і 
Сучаві, фінансова прокуратура у Чернівцях.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СЕЙМОВУ ВИБОРЧУ РЕФОРМУ 
НА БУКОВИНІ

Майже 50 років порядок виборів до буковинського сейму 
залишався незмінним. По суті, “Крайова виборча ординація до сейму 
герцогства Буковини” від 26 лютого 1861 р. була доповнена лише 
законом від 13 травня 1876 р., який збільшив число послів сейму до 31, 
надавши мандат ще одному вірилісту — ректору університету Франца - 
Йосифа у Чернівцях.

Однак така тривала “стабільність’ ', суть якої полягала у вигідній 
урядові консервації станового представництва, не означала ні того, що 
переміни були непотрібні, ні того, що їх в краї ніхто не бажав і не 
добивався.

Необхідність сеймової виборчої реформи на рубежі XIX— XX 
ст. стала особливо очевидною.

Одним із завдань було подолання куріальної нерівності на 
виборах. Якщо в курії великої посілості один депутат обирався від 14 
чол., то в міській—від 35 тис., а в сільській — від 45 тис. У відповідності 
із соціально-економічним розвитком краю, стало першочерговим 
зменшення представництва дідичів (за старим сеймовим порядком їм 
належала добра половина посольських мандатів) і збільшення 
представництва міст. Міське населення вимагало цього відповідно до 
свого оподаткування і ролі у виробництві. Якщо у 1862 р. на Буковині 
було нараховано 46.662 фл. (93.324 крони) промислового податку (це 
складало 7,24 % загальної суми податків з краю), то у 1902 р. ця сума 
склала вже 610.519 крон (19,49 % загальної суми податків). У 1861 р. на 
Буковині діяло 7.961 торгове і промислове підприємство (174 
підприємства на 10.000 населення), а у 1904 р. — 17.427 таких 
підприємств (252 підприємства на 10.000 жителів)1.

Корінної демократизації вимагали і вибори від сільських громад 
Першочерговим тут було запровадження прямих виборів. Що 
стосується збільшення представництва селян, то про нього ніхто всерйоз 
не турбувався, хоча у передреформенному сеймі селянство представляли 
тільки 2 депутати: українець Левицькийірумун Бубурудзан. На засіданні
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сейму Левицький говорив про це так: “До тепер є в Соймі лише двох 
представителів хліборобів, я і Бубурудаан. А позаяк хлібороби творять 
переважну частину населення Буковини, то належить їм безумовно 
більше мандатів”2.

Але найкоріннішою проблемою, безперечно, був перегляд 
національного представництва у сеймі. За підсумками виборів початку „ 
XX ст. до сейму потрапляло 14-15 румунів, 7-8 німців та євреїв, 5 
українців та 4 вірмено-поляки. Українцям належало в сеймі лише 16,6% 
мандатів, тоді як у складі населення — 41,2%. Зрозуміло, що таке 
представництво породжувало гострий національний антогонізм на 
виборах, конфліктні ситуації в сеймі, ускладнювало вирішення важливих 
питань крайового життя.

Після того, як у 1896 р. в Австро-Угорщині фактично було 
введене загальне, хоча й нерівне (бо курії зберіглися) виборче право 
на виборах до державної ради, питання про сеймову виборчу реформу, 
більше 10 років не сходило з порядку денного буковинського сейму. 
Пропозиції про повну чи хоча б часткову зміну сеймового виборчого 
порядку вносили О.Василько, Ю.Попович, Є.Гормузакі, Й.Ротт, 
Б.Штравхер та інші. В лютому 1897 р. на пропозицію депутатів Ротта, 
Смаль-Стоцького і Ціргофера сейм прийняв спеціальну постанову, в 
якій доручив крайовому виділу виробити проект закону про 
зміну порядку виборів до сейму і запропонувати його вже на наступній 
сесії3.

Однак робота над законопроектом затягнулась. Реальна 
підготовка до сеймової виборчої реформи почалася лише з 1904 р., 
особливо активізувавшись у 1907 — 1908 рр., в ході боротьби за загальне 
виборче право і після його введення. На першому засіданні п“ятої сесії 
десятого скликання 15 жовтня 1909 р. депутат Вольчинський від імені 
постійної сеймової комісії заявив про готовність проекту виборчої 
реформи і необхідність його якнайшвидшого прийняття (це був не 
перший проект, підготовлений комісією: з більш раннім варіантом не 
погодився Відень). На третьому засіданні 16 жовтня 1909 р. сейм 3/4 
голосів (23 голосами проти 7) прийняв у третьому читанні законопроект 
про виборчу сеймову реформу. “За” проголосували: Абрагамович, 
Бейян, Богосевич, Бубурудзан, Василько, Відман, Вольчинський, 
Гальбан, Гормузакі, Калитовський, Калінеску, Левицький, Лупу, 
Малик, А.Ончул, Т.Ончул, Пігуляк, Попович, Репта, Симонович, 
Смаль-Стоцький, Стефанович, Флондор. “П роти” — Адлер, 
Вейденфельд, Ландвер, Лангеман, Скедль, Штравхер, Тітінгер4.



26 травна 1910р. закон про новий виборчий сеймовий порядок 
і закон про зміну крайової конституції був санкціонований цісарем.

В основу нового виборчого порядку було покладено національне 
представництво, введення національних виборчих округів 
(національного кадастру).

Ідея ця була в Австро-Угорщині не нова. Один із дослідників 
австрійського виборчого права Г.Стракош-Гросман писав, що 
представництво мандатів по окремих куріях і виборчих округах 
покращувалось іноді за рахунок взаємодії національних виборчих 
округів, які заслужили увагу у виборчій геометрії, особливо в Богемії, 
де була зроблена перша спроба “кодифікації національної автономії”5.

Спроби реформувати крайові конституції на груші національної 
автономії робились також в Тіролі, Істрії, Моравії, але тільки в Моравії 
завершились успішно. Після річних переговорів у 1905 р. тут був 
досягнутий компроміс між німцями і чехами, кодифікований 4 законами. 
Спочатку на курії був поділений сейм, а потім — і виборці. В кожній 
общині частіша виборців належала до німецьких, а частина — до чеських 
виборчих округів6.

Зрозуміло, що моравський досвід не міг бути невідомим 
постійній комісії, яка працювала над проектом реформи виборів до 
буковинського сейму. Був він відомим і для більш широкого загалу. 
Ітціатором запровадження цього досвіду на Буковині часто називають 
румунського депутата сейму і державної ради Аурела 
Ончула’.Вихованець престижного Терезіануму, він був добре 
освідомлений в загальноавстрійських справах. До того ж якийсь час 
А.Ончул займав посади повітового голови, генерального директора 
крайової страхової установи в Моравії8.

Але якщо порівнювати буковинський проект виборчого закону 
з моравським виборчим порядком, то очевидно, що постійною сеймовою 
комісією була здійснена незмірно більша робота. На Буковині мова йшла 
про національне розмежування не двох, а п“яти народностей. Це була 
найважливіїпа і найтяжча для вирішення проблема Буковини.

Її виріїпення було сплановане через введення національних 
виборчих округів (національного кадастру). Поділ виборчих округів — 
це стержень підготовки реформи, “перша точка нарад”9 постійної комісії 
і сеймових дебатів. Підкреслюючи значення введення національних 
округів, ГормузаКі на засіданні сейму заявив: або реформа з 
національним кадастром, або жодноїреформи10.

Первісний варіант передбачав створення окремих румунської,
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української, німецької, єврейської і польської національних курій. 
Опоненти заперечували доцільність такого нововведення, мотивуючи 
це величезними технічними труднощами, оскільки прийдеться вести 
рахунок угорців, липованів, допускати їх мандати.

До міністерства внутрішніх справ був переданий проект 
єврейського депутата Б.Штравхера, який передбачав заснування окремої 
єврейської курії. В меморандумі одного із лідерів єврейської національної 
спілки в Австрії Якоба Кона говорилось, що єврейські виборці майже в 
усіх коронних землях були об“єктом суперечок між партіями, і що 
доцільно було б дати їм можливість виступити під окремим прапором.

Однак реакція міністра внутрішніх справ барона Гердтля була 
негативною .Уряд не погодився на осібну єврейську курію, висловивши 
тим самим, за словами депутата Відмана, позицію: “нема єврейського 
народу, є лише релігійна спільнота”. Крайовий президент Бляйлебенпід 
час сеймових дебатів як завжди дипломатично заявив, що не хоче бути 
третейським суддею в цьому питанні, але процитував К.Е.Францоза: 
“Єврейська нація на сході є

Зрештою був знайдений компромісний варіант (до кінця він не 
влаштовував ні німців, ні євреїв, про що свідчать голоси проти 
законопроекту). Євреї погодились на те, що разом з німцями 
творитимуть один відділ національного кадастру, але зажадали певного 
визначення своїх мандатів через територіальне відмежування в курії 
сільських громад і створення двомандатних міських округів. Загалом 
поділ мандатів, призначених для німців і євреїв мав насїу-пити за 
обопільною згодою12.

Що стосується угорців і липованів, які проживали в краї, то їм, 
як писала газета “Буковина”, “було полишаю вільну руку, значить вони 
можуть вписати ся в катастер, в котрий хотять, хоч засадою має бути, 
що зобов'язані ступати за більшостию даної громади, або і цілого 
виборчого округа”13.

Новий виборчий закон збільшив число депутатів сейму до 63 (в 
процесі підготовки проекту фігурували і цифри 56, 59).

Два мандати, як і раніше, було виділено для вірилістів -  
митрополита православної церкви Буковини і ректора університету у 
Чернівцях.

В ході дебатів німецький депутат А.Скедль пропонував ввести 
ще один мандат віриліста — від католицької церкви Буковини. Свою 
пропозицію він аргументував так: митрополит має голос віриліста, 
консисторія має свій мандат, по мандату мало румунське і українське
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духовенство, а отже і католицьке духовенство повинне отримати 
вірилістичний голос дата свого прелата. Однак ця пропозиція не знайшла 
підтримки. А голоси буковинської православної церкви в сеймі 
М.Василько пояснював її “колосальним історичним місцем” . 
Православний релігійний фонд, за його словами, відіграв таку культурну 
місію в краї, як ніхто інший14.

61 депутат сейму отримував мандат із виборів.
Длявиборів у курії великої посілості (1 З мандатів) утворювалось 

6 виборчих кіл. Перше утворювали наділені правом голосу члени 
буковинської православної консисторії і представники монастирів у 
Драгомирні, Путні та Сучавиці; друге — румунське духовенство; третє 
—українське духовенство; четверте—румунські великі землевласники; 
п“яте—вірмено-польські великі землевласники; шосте — великі земле
власники інших національностей.

І, П і ІП кола обирали по одному депутату, IV і V -  по 4, а VI -  2. 
Члени першого виборчого кола повинні були обирати депутата 
надсиланням бюлетеня за вимогою земельного голови (11). Депутати від 
другого і третього виборчих кіл обирались прямим голосуванням 
голососпроможних служителів православної церкви ( 12). Решта ж 10 
депутатів від курії великої посілості обирались прямим голосуванням 
землевласників, старших 24років, належних до австрійського громадянства, 
чий річний земельний податок становив 200 крон на рік ( 13).

В першому колі виборцями були 10 духовних осіб, у другому 
колі було 297 виборців, у третьому -  78, у четвертому -  52, у п“ятому -  
47, у шостому -  61і5.

З виборчого закону 2 депутатські мандати було віддано торгово- 
промисловій палаті, члени якої утворювали окрему курію. Ці мандати 
були предметом досить гострих політичних торгів німців і євреїв.

Виборці сільських і міських громад, а також виборці загальної 
курії поділялись на румунські, українські, німецькі і єврейські, польські 
національні округи (4).

Курія громад у відповідності з 5 розподілялась на національні 
виборчі округи наступним чином: з 1 по 10 - румунські, з 11 по 20 -  
українські, з 21 по 25 — німецькі і єврейські. Вся Буковина утворювала 
26-й виборчий округ в курії громад, в якому обирався польський депутат. 
У 21 і 22 виборчому округах обирались по два депутати, в усіх інших 
— по одному (всьогр — 28).

Від загальної курії ( 6) обиралось 18 депутатів. Ось як 
розподілялись національні виборчі округи тут: румунські — з 27 по 32,
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українські — з 33 по 38, німецькі і єврейські — з 39 по 42, польський — 
43-й. У 39-му виборчому окрузі обирались 2 депутати, в решті — по 
одному.

В загальній курії голосували всі повнолітні члени громад 
(чоловічої статі) з піврічним цензом осідлості, виборці всіх інших курій. 
Виборці однієї національності всіх громад, що знаходились в одному 
виборчому окрузі, утворювали один виборчий клас і обирали свого 
посла окремо. Один виборець не міг голосувати у двох національних 
куріях.

Повне уявлення про розподіл мандатів між куріями дає наступна 
таблиця:

І. Курія великої посілості
Консисторії і монастирі 1
Румунське духовенство 1
Українське ду ховенство 1
Румунські великі землевласники 1
Вірмено-польські великі землевласники 1
Великі землевласники інших національностей 1

Всього 13

П. Курія торгово-промисловоі палати 2

ПІ. Курія громад Румунські національні
виборчі округи 10
Українські національні 
виборчі округи 10
Німецькі і єврейські 
національні виборчі округи 7
Польські національні 
виборчі округи 1

Всього 28

IV. Загальна курія 
Румунські національні виборчі округи 6
Українські національні виборчі округи 6
Німецькі і єврейські національні виборчі округи 5 
Польські національні виборчі округи 1

Всього 18
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Єдині вибори на основі нового крайового виборчого закону 
відбулися у 1911 р. 1 мандат приходився на 7.919 осіб німецького 
населення, 9.957 — румунського, 10.683 - єврейського, 17.517 — 
українського16.

Після виборів конституювались національні курії в сеймі. Ось 
як виглядав склад новообраного сейму (по куріях)17.

1 курія: Діоніс Бейян, Теофіл Драчинський, Костянтин 
Гормузакі, Вартерес Прункул, Костянтин Попович-Нікуліца, Володимир 
Репта, Ніку Флоцдор, Іполит Т арнавський (голова курії—Д.Бейян, заст.
— К.Г ормузакі);

2 курія: Христоф Абрагамович, Йозеф Блюм, Станіслав 
Гломбинський, Микола Гожицький, Станіслав Квятковський, 
Олександр Скібіневський, Каетан Стефанович, Янку Фішер (голова курії
— К.Стефанович, заст. — О.Скібіневський);
З курія: Еусебіо Попович, Георг Бонше, Ромул Реуц, Ніку Бланду, 
Николай Василовський, Аурел Цуркан, Дорі Попович, Михай 
Кісанович, Костянтин Ісопескул-Грекул, Модест Скалат, Флоря Лупу, 
Георг Сербу, Аурезі Ончул, Теофіл Симонович, Іоанн Купаренку, Еусебіо 
Попович (голова курії — А.Ончул, заст. — К.Ісопескул);

4 курія: Артур Малик, Омелян Попович, Теодот Галіп, Дмитро 
Бежан, Теодор Іваницький, Тодор Левицький, Марко Куреш, Георгій 
Лисан, Еротей Пігуляк, Антон Лукашевич, Ілля Семака, Микола 
Спинул, Микола Василько, Микола Гаврищук, Стефан Смаль- 
Стоцький, Микола Осадець (голова курії — О.Попович, заст. — 
А.Малик);

5 курія: Ервін Ландвер, Антон Кешман, Едуард Грушка, Фрід 
Кіппер, Венцель Креган, Леон Кельнер, Артур Скедль, Йоганн Кромаєр 
(голова курії — А.Скедль, заст. — А.Кешман);

6 курія: Соломон Рудіх, Якоб Гехт, Мар Фокшанер, Ісидор Кац, 
Сало Вайсельбергер, Нойман Бендер, Бенно Штравхер (голова курії— 
Б.Штравхер, заст. — І.Кац).

У процентному відношенні вірилістам належало 3% мандатів, 
поміщикам — 21%, торгово-промисловій палаті — 3%, сільським 
громадам — 44%, містам — 29%І8. Щодо національності, то українцям 
у новообраному сеймі належало 27% мандатів, румунам — 37%, німцям 
і євреям — 27%, полякам — 9% 19.

Безумовно, представництво українців у сеймі значно 
покращилось. За підсумками виборів українськими депутатами сейму 
стали: Василько, Смаль-Стоцький, Пігуляк, Семака, Спинул,
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Лукашевич, Малик, Левицький, Попович, Драчинський, Осадець, 
Іваницький, Куреш, Лисан, Бежан, Гаврищук, Галіп. 15 з них належали 
до націонал-демократів, один — до радикально-національної партії, 
один — до соціал-демократів. Всі вони (за винятком соціал-демократа 
Миколи Гавршцука) увійшли до українського депутатського клубу, 
очолюваного М.Васильком20.

Заступником маршалка сейму був обраний Т.Драчинський, а 
членами Крайового Виділу— Є.Пігуляк, О.Попович, а їх заступниками 
— Т.Галіпі І.Семака.

Загалом новий виборчий закон дещо демократизував виборчу 
систему: запровадив прямі вибори депутатів від сільських іромад, таємне 
голосування, збільшив загальне число депутатів сейму. Водночас з точки 
зору демократизації виборів новий виборчий закон не був досконалим, 
бо до певної думки ще відчувався вплив старої станової думки, яка була 
представлена церквою, землеволодінням, торгово-промисловою 
палатою. Через різні обмеження було позбавлено виборчих прав 150 
тис. дорослого населення Буковини21.

Але найбільше значення мала спроба буковинських політиків 
вирішити проблему національного представництва і національної 
злагоди в сеймі. Як писав відомий дослідник національних проблем в 
Австро-Угорщині Роберт А.Кан,"... національний договір між русинами, 
румунами, німцями, євреями, поляками і мадярами на Буковині не був 
результатом якоїсь особливо розумноїреформи; він виник на основі умов 
однієї землі, яка виявилась більш плодотворною для розвитку 
національної терпимості...”22. Введення нового виборчого порядку як 
інституційної форми буковинського порозуміння було компромісом ad 
hoc (для д аного випадку)23 між п'ятьма національно-стями, жодна з яких 
немала абсолютноїпереваги. Цей компроміс дав національностям певну 
автономію управління. Історія однак, відвела йому вкрай короткий час 
для доказу своїх переваг (тільки одну сесію сейму), оскільки з початком 
першої світової війни парламентське життя на Буковині припинилося.

1. Debatten zum Gesetz ber den Nationalittenausgleich von 1910 (X.Wahlperiode, 
V Session, I. Sitzung von 15.10. und 3. Sitzung von 16.10.1909). - Stenographische 
Protokolle des Bukowiner Landtages der fnften Session der zehnten Wahlperiode 
1909/10. - Czemowitz: Bukowinaer Vereinsdruckerei, 1910. - S. 116.

2. Там же. - C. 119.
3. Буковина, - 1897. - 23 лютого.
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Ко брянська С.Б., канд.юрид.наук, 
асистент кафедри теорії та історії 
держави і права Чернівецького 
університету ім. Ю.Федьковича

ДО ПРОБЛЕМИ УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 
В 1917-1921РР.: РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ

Процеси утвердження української державності в період з 1917 
по 1921 рр. були складними і суперечливими. їх основним змістом була 
боротьба українських держав за здобуття і зміцнення статуса суб’єкта 
міжнародного права. Ця боротьба водночас була і протиборством між 
трьома українськими державними організмами (Українською Народною 
Республікою, Західно-Українською Народною Республікою та 
Українською Радянською Соціалістичною Республікою), яке залежало 
від зовніїшн.ополітичних чинників. Завоювання міжнародно-правного 
визнання в таких умовах було для українських держав необхідним та 
складним завданням, на шляху його вирішення стало неминучим 
зіткнення інтересів української і польської державності. Розгляд 
державотворчих процесів в Україні в контексті взаємин українських та 
польської держав є водночас аналізом тих шляхів, які привели до 
Ризького миру 1921 р. як формального врегулювання українсько- 
російсько-польського конфлікту , з одного боку, і вирішення долі 
української державності, - з другої.

Українська Народна Республіка в боротьбі за утвердження за 
умов нестабільного міжнародно-правового становища прийшла до 
пошуку моральної і матеріальної підтримки в польської держави. Але 
протягом 1917-поч. 1919 рр. міждержавні стосунки УНР і Польщі були 
нестабільними, що пояснюється рядом об’єктивних і суб’єктивних 
факторів, зокрема, відмінністю державно-правових засад, на яких 
творились УНР і Польська держава, способів визвольної боротьби та 
зовніїпніх орієнтацій. З другого боку, невиразність стосунків між УНР 
і Польщею породжувалась невизначеністю державно-правових взаємин 
між УНР та ЗУНР: хоча злука 1919 р. цих держав мала в більшій мірі 
ідеологічний, зовнішньо-демонстраційний характер, аніж державно- 
правовий, вона в умовах війни ЗУНР з Польщею ставила УНР в позицію 
воюючої сторони. Тому проблема здобуття міжнародного визнання для 
УНР з боку Польщі в 1917-на початку 1920 рр. залшпалась невирішєною.
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Підсумком боротьби УНР за міжнародно-правне визнання став 
Варшавський договір від 22 квітня 1920 р., укладений С.Петлюрою і 
польським урядом. Він визнав незалежність УНР. За це УНР 
розраховувалась 1/5 своєї території. Варшавський договір не став 
вирішальним фактором сприяння міжнародно-правового утвердження 
УНР, бо, з одного боку, визнав незалежність Української Народної 
Республіки, а з другого, підготував грунт для укладення Ризького 
договору, який що незалежність заперечив.

Утвердження державності в західноукраїнських землях 1918- 
1920 рр. відбувалось в умовах впертого збройного конфлікту з 
польською державою, корені якого лежать в давній суперечці галицьких 
українців і поляків за Галичину.

18 березня 1918 р. у Львові було утворено Українську 
Національну Раду як вищий конституційний орган. Західноукраїнська 
державність стала реальністю, але Польща відмовлялась прийняти цей 
доконаний факт. Розбудовчий процес ЗУНР тривав всупереч прагненням 
польської держави приєднати Галичину: 9 листопада 1918 р. було 
створено орган виконавчої влади - Тимчасовий державний секретаріат, 
13 листопада - прийнято Тимчасовий основний Закон про державну 
самостійність. Головним завданням новоствореної західноукраїнської 
держави було доведення життєздатності її державного організму. Однією 
із форм боротьби ЗУНР за утвердження була злука з УНР, але такий 
крок не дав очікуваних державно-правових наслідків. Захід ноукраїнська 
держава увійшла до складу УНР як Західна Область і водночас зберегла 
свою державну автономію, і за певних обставин державно-правовий акт 
“спрацював проти” неї як суб’єкта міжнародного права. Втрату 
міжнародно-правового статусу ЗУНР підсумував та оформив 
Варшавський договір 1920 року, згідно якого її територія відійшла до 
Польщі, що означало знищення правових підстав утвердження 
західноукраїнської державності.

Аналіз шляхів утвердження радянської державності в Україні 
важливий з огляду на деа фактори: по-перше, він є складовою загального 
процесу утвердження української державності 1917-1921 рр., по-друге, 
саме радянська державність здобула правове закріплення в Ризькому 
договорі 18 березня 1921 р. Цей неодномірний правовий підсумок 
збройного конфлікту українських та польської держав можна 
прослідкувати лише через розгляд процесу становлення української 
радянської держави і боротьби за міжнародно-правне визнання.

В ганці листопада 1918 року в Курську було створено “Тимчасовий
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Робітничо-селянський Уряд України” як радянський уряд України в 
екзилі. На початку січня 1919 року український радянський центр був 
переміщений до Харкова. Організаційно український радянський уряд 
підлягав урядові РСФРР (внаслідок приналежності комуністичної партії 
України до Російської комуністичної партії). Але на міжнародній арені 
він виступав як представник незалежної в правному розумінні державної 
одиниці - Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Державні взаємовідносини між УРСР та РСФРР від самого 
початку їх виникнення були невизначеними. У ноті до уряду Директорії 
6 січня 1918 року уряд РСФРР зазначав, що непротирічить сшосгійності 
УНР. Стосовно харківського осередку радянської влади - 
підкреслювалось, що він є залежним від уряду Радянської Росії.

З формально-правового боку державно-правовий статус 
Української Радянської Соціалістичної Республіки був визначений 
Конституцією, прийнятою 14 березня 1919 року. Але варто підкреслити, 
що цей державотворчий акт зафіксував лише чисто декларативні 
моменти. Можна погодитись з точкою зору правника О.Юрченка, що 
неконкретність, узагальненість правових визначень д ержавно-правового 
статусу УРСР і форми її міждержавних стосунків з РСФРР були цілком 
свідомими. В зв’язку з реальним протиборством УРСР і УНР на 
українському терені вони давали можливість уникати яких-небудь 
формулювань, які б суперечили визнаним світом і проголошеним РСФРР 
принципам самовизначення народів1.

Першим документом, який зазначив державно-правовий статус 
УРСР як складової частини єдиного державного тіла - РСФРР - була 
Постанова ІУ Всеукраїнського з’їзду Рад “Про державні стосунки між 
УРСР і РСФРР” від 20 травня 1920 р. Згідно її положень УРСР була 
членом Всеросійської Соціалістичної Радянської Федеративної 
Республіки, хоча при цьому мала свою Конституцію. Але ця Постанова 
і не означала, що існувало фактичне державне об’єднання.

Таким чином, період з кінця 1918 - по середину 1920 рр. 
характеризується тим, що політичне об’єднання УРСР і РСФРР було в 
правовому порядку оформлено. Але вказані нормативно-правові акти 
характеризувалились в значній мірі декларативністю. Нечіткість 
державно-правового оформлення взаємин УРСРі РСФРРкомпенсувалась 
їх тісною організаційною єдністю, зумовленою спільною для обидвох 
держав керівною політичною організацією - російською комуністичною 
партією, в склад якої входила комуністична партія України.

Специфіка державно-правового статусу УРСР відобразилась на
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її ролі і позиції в конфлікті української та польської державності. Його 
суб’єктом вона стала з грудня 1918 року - моменту проголошення в 
Харкові українського радянського уряду. Але оцінка її ролі в цьому 
конфлікті ускладнюється внаслідок невизначеності державно-правового 
статусу УРСР та форм міждержавних взаємин УРСР з РСФРР. Будучи 
(фактично) організаційно залежною від РСФРР, Українська Радянська 
Республіка самостійної ролі в цій конференції не відігравала, зате 
розширила її рамки до українсько-російсько-польського протистояння. 
Таким чином, відстоюючи справу української державності в площині 
радянського будівництва, УРСР стала на позицію РСФРР, виконуючи 
роль засобу здійснення політико-державних планів останньої.

Під час мирних переговорів з країнами Четверного союзу 
(Німеччиною, Австро-Угорщиною, Турцією та Болгарією) в Брест- 
ЛитовськоМу делегація уряду РСФРР в дебатах стосовно долі Польщі 
займала позицію зацікавленої сторони, гучно заявляючи про свій намір 
безумовно визнати незалежну польську державу. На першому ж засіданні 
вона висунула вимогу виведення окупаційних військ з польських територій. 
Від її імені Л.Троцький заявив: «Ми повністю і без будь-яких обмежень 
визнаємо незалежність Польської держави... Але для нас очевидно, що ця 
незалежність залишається ілюзорною до тих пір, поки Польща знаход иться 
під режимом військової окупації»2. Майбутня польська держава уявлялась 
уряду Радянської Росії створеною за своєю моделлю (як за формою, так і за 
суттю). В проголошеній декларації від «представників польського 
пролетаріату російської делегації» (Бобинського та Радека), 
підкреслювалось, що «тільки революційна Росія стоїть на стороні істинних 
інтересів і свободи польського народу»3. Одним із аргументів в 
підтвердження такої заяви висувався факт створення в РСФ РР Наркомату 
в справах національностей Польського комісаріату, якому була доручена 
державна опіка над масами польських біженців, полонених та солдат, що 
опинилисяв роки війни на території Росії, а також організація всесторонньої 
допомоги польським демократичним установам4.

Радянський Уряд РСФРР не визнав створену при допомозі 
Німеччини Регенційну Раду як законний польський уряд: «робітничо- 
селянський радянський уряд... не може вважати Регенційну Раду нічим 
іншим, як тільки органом німецької окупації”5. Пропагуючи своє бажання 
допомогтипольському народові в становленні його державності, РСФРР 
робила ставку на певні політичні сили в Польщі, зокрема Соціал- 
Демократію Королівства Польського (СДКПіЛ), ППС-твицю та 
створену в грудні 1918 року в Польщі комуністичну партію (КРПП).
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Уряд молодої полької держави займав по відношенню до 
радянського російського уряду позицію досить негативну, навіть 
ворожу, що проявлялось в небажанні завізувати польсько-радянські 
державно-правові взаємини. Польща також звинувачувала Радянську 
Росію в насадженні своєї влади в Литві та Білорусії.

18 листопада 1918 року влада в Польщі перейшла до 
Ю.Пілсудського як глави держави та створеного ним кабінету 
А.Морачевського (більшість в ньому ..належала представникам 
політичних партій ППС, ППСД, селянським партіям ПСЛ-визволення, 
ППС-лівиця). В основу східної політики новою владою була покладена 
програма відновлення “передрозборової” (тобто в межах до 1772 р.) 
Польщі. Уряд Ю.Пілсудського взяв на озброєння так звану 
федералістську програму, лозунгом якої було створення в рамках 
польської федерації самостійних (української, білоруської та литовської) 
держав. Цілком очевидно, що зазначені плани різко зіштовхнулись з 
намірами Радянської Росії встановити в Україні, Білорусії та Литві владу 
Рад6, здійснюваними протягом грудня 1918 року. Після проголошення 
24 грудня 1918 року в Харкові українського радянського уряду, з 'явився 
ще один суб'єкт польсько-радянського конфлікту - УРСР.

Утворений в Харкові радянський уряд України протиставляв 
себе національному урядові УНР в Києві і виступав представником уже 
існуючої держави, хоча конституційно самостійною УРСР вважалася 
від березня 1919 року. Та навіть з цього часу залишалась нєвизначеною 
форма міждержавних взаємин УРСР та РСФРР: відносини між ними 
базувались на фактичній, а пізніше договірній залежності УРСР від 
радянської Росії. В такій площині будувались і зовнішні стосунки УРСР. 
Все це істотно ускладнило українсько-польський конфлікт, та справу 
утвердження української державності.

Своєрідна «опіка» РСФРР над зовнішньополітичними кроками 
радянського уряду України офіційно виражалась як реакція на прохання 
останньої в посередництві. Так, в телеграмі Голови РНК України 
Х.Раковського наркомові в закордонних справах РСФРР від 13 квітня 
1919 року зазначалось: «Бажаючи попередити будь-які зіткнення з 
Польською республікою, Український Соціалістичний Радянський уряд 
звертається з проханням до уряду братньої Російської Соціалістичної 
Федеративної Республіки про посередництво між урядом Української 
Радянської Республіки і Польським урядом на предмет добровільного 
виведення польських військ з території Української Радянської 
Республіки... Уряд Української Радянської Республіки уповноважує Вас
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заявити Польському урядові про нашу готовність увійти з ними в 
переговори при посередництві Радянської Росії для мирного вирішення 
питання про кордони між Україною та Польщею»7.

Радянська Росія наполегливо проводала політику схилення 
Польщі до мирних переговорів. Вже з кінця 1919 року уряд РСФРР 
вносив до польського уряду пропозиції' про перемир“я. 28 листопада 
1918 року радянський уряд запропонував польському обмінятись 
дипломатичними представниками, але останній це проігнорував.

22 грудня 1919 року наркомат закордонних справ РСФСР направив 
до Варшави ноту з підтвердженням своїх намірів укласти перемир“я та 
підписати мирний договір: «Радянський уряд звертається до польського 
уряду з формальною пропозицією негайно розпочати переговори з метою 
укладення міцного й тривалого миру між обидвома державами»8.

У відповідь польський уряд в направленій ЗО грудня радіограмі, 
заявив: «... уряд польської республіки в даний момент не бачить 
можливості увійти в безпосередній контакт з російським радянським 
урядом...»9. Відмова мотивувалась протестом проти перебування на 
території Білорусії і Литви частин Радянської Армії.

28 січня 1920 року російським радянським урядом була 
направлена чергова нота з мирними пропозиціями. Прагнучи якомога 
швидше досягти бажаного перемир“я радянська сторона водночас 
розгорнула широку ідеологічно-пропагандистську кампанію.

Напруженість в стосунках РСФРР і Польщі дещо поменшала в 
зв“язку з приходом до влади в Польщі нового кабінету І.Падеревського. 
Не бажаючи подальшого загострення конфлікту, радянський російський 
уряд негайно відновив пропозицію встановити контакт між Польщею 
та Радянською Росією. Результатом цього стало прибуття 7 лютого 1919 
року до Москви польського представника О.Венцковського. 27 березня 
Польща висловила згоду розпочати переговори: «У відповідь на мирну 
пропозицію Раднаркому уряд Польської республіки повідомляє, що віїї 
готовий вступити в переговори і розпочати нараду з цього приводу з 
російськими уповноваженими, починаючи з 10 квітня цього року»10. 
Таким чином, можна говорити про досягнення на цьому етапі 
принципового порозуміння між Польщею та Радянською Росією в 
питанні про мирні переговори.

В майбутніх переговорах РСФРР брала на себе повноваження 
представляти і радянський уряд України. О.Венцковському була 
направлена нота на предмет укладення мирного договору між Польщею 
та Радянською Україною від імені останньої, але через наркомат
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закордонних справ РСФРР. В посланні О.Венцковському від 15 квітня
1919 року прохалось повідомити,«... яку позицію займе [польський уряді 
по відношенню до переданої через наше [РСФРР] посередництво 
пропозиції уряду УРСР»11. Це свідчило, що державно-правовий статус 
УРСР як повноправного учасника міжнародно-правових стосунків 
залишався невизначеним.

Сторони на цьому етапі так і не дійшли згода, а подальші 
політичні події внесли суттєві поправки в переговорну кампанію. Згідно 
Варшавської угода від 21-24 квітня 1920 року УНР і Польщі, польські 
війська, заручившись підтримкою російського генерала Врангеля, 25 
квітня рушили на Схід. Протягом квітня-травня були зайняті Литва, 
Західна Білорусія, Східна Галичина. Об “єднані польсько-українські 
війська 7-8 травня вступили в Киш.

На початку червня 1920 року радянські війська прорвали На півдні 
польський фронт і 7 червня розпочали контрнаступ. В середині липня
1920 рокувони, наступаючи на північній та центральній ділянках Західного 
фронту, Підійшли до етнографічних кордонів Польщі. Певні військово- 
політичні успіхи радянських республік позначились і на ході державо
творчого процесу в Україні. На захід ноукраїнських територіях, зайнятих 
радянськими військами, активно здійснювалось радянське будівництво.

Утвердження радянської державності в Галичині, як і в інших 
регіонах України, здійснювалось під керівництвом - ВКП(б) і КП(б)У. 
Ще в квітні 1919р.в Києві було створено Тимчасовий Комітет комуністів 
Східної Галичини, який наприкінці травня цього ж року був 
перетворений в Крайовий Комітет Комуністичної партії Східної 
Галичини і Буковини. В жовтні при ЦК КП(б)У було створено 
Організаційне бюро Компартії Східної Галичини і Буковини. На першій 
конференції КПСГ і Буковини (23 квітня 1920 р.) був обраний партійний 
центр - Галоргком КП(б)У*г. Тобто, становлення радянської дер жавності 
в Галичині здійснювалось як етап загального процесу радянського 
державного будівництва в Україні, за його схемою і на аналогічних 
засадах. 15 липня 1920 р. (радянська армія знаходилась на кордонах 
Галичини) Галревком як орган революційної влада в декларації “До 
працюючих всього світу, до урядів Соціалістичних Радянських 
Республік і до урядів капіталістичних держав” проголосив себе єдиним 
представником вищої влади і, одночасно, тимчасовим урядом Східної 
Галичини. Але цей документ не визначав державно-правових засад 
діяльності нових владних структур. Оголошувались незаконними 
(незалежно від місця їх тодішнього перебування) уряди УНР та ЗУНР.
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Крім того, декларація проголошувала: 1) встановлення радянської 
влади в Галичині; 2) державну самостійність Східної Галичини13.

Правове оформлення радянська державність отримала згідно 
декрету № 1 “Про встановлення Соціалістичної Радянської влади в 
Галичині”. В пункті першому проголошувалось створення Галицької 
Соціалістичної Радянської Республіки (ГСРР). Ліквідовувалась правова 
основа існування попередніх галицьких урядів. Натомість єдиним носієм 
державної влади в Галичині до скликання І з’їзду Рад робітничих і 
червоноармійських депутатів визначався Галревком. Він мав необмежене 
інечітко окреслене коло законодавчих, виконавчих, судовихповноважень. 
Таким чином, утвердження радянської влади в Галичині здійснювалось і 
оформлювалось без необхідної достатньої правової бази, що 
ускладнювало визначення державно-правових засадіснування ГСРР. Але 
таке завдання і не стояло. В підтвердження сказаному наведемо коментар 
голови ревкому В.Загонського: “Щодо питання про державне існування 
Галичини, то немає підстав поспішати,... бо для Радянської республіки 
питання про державну приналежність є взагалі третьорядним (підкр. - 
С.К.). Завданням є... організаціярадянської влади трудящих в Галичині”14.

Заходи, здійснювані урядом РСФРР та УРСР в Галичині по 
впровадженню і зміцненню радянської влади, мали бути складовою 
радянського будівництва в Україні. При підході Червоної Армії до 
кордонів Польщі подібна реорганізація планувалась і стосовно 
державно-правових інституцій польської держави. Ю.Мархлевський 
зазначав: «Червона Армія пролетарської держави, вступаючи в 
буржуазну Польщу, руйнувала буржуазний лад і вимітала сміття 
капіталізму, знищувала права власності фабрикантів і аграріїв, вводила 
систему рад селянських і робітничих депутатів, прагнула передати 
робітникам вирвану [підкреслено - С.К.] у буржуазії владу»15.

ЗО липня в Білостоці зусиллями Радянської Росії був утворений 
Тимчасовий польський революційний комітет, завданням якого було 
закласти правові основи радянського ладу в майбутній Польській 
Радянській Соціалістичній Республіці16. В склад комітету увійшли 
польські та російські комуністи - Ю.Мархлевський, Ф.Дзержинський, 
Ф.Кон, Е.Прухняк, Ю.Уншліхт, Польревком проголосив ліквідацію 
польського уряду, перехід фабрик, поміщицьких маєтків, іншого майна 
в розпорядження робітничих комітетів в містах та бідняцьких і 
селянських комітетів в селах17. При Польревкомі були створені 
господарські органи та органи безпеки.

ЗО липня Польревкомом був оголошений маніфест, який
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закликав поляків сприяти утвердженню революційної влади та 
зазначав, що «тривалий мир, який би захищав від посягань на їх права 
і свободи, можливий тільки між Радянською Росією і Польською 
Радянською Соціалістичною Республікою”18.

Всупереч розгорнутій радянській пропагандистській компанії, 
польське суспільство, щонайменше, не сприйняло ідей побудови в 
Польщі радянського ладу. А газета «КоЬоіпік» від 15 серпня 1920 року 
писала: «... з'явились вже суспільні покидьки, які хочуть викликати в 
Польщі громадянську війну. Більшовики вже створили уряд для Польщі 
під назвою «Ревком Польщі»19. В радянській тогочасній літературі такі 
факти розцінювавлись як випади проти радянської влади, розпалені її 
ворогами в Польщі20. В дослідженнях 60х-70х рр. і польськими, і 
радянськими істориками, навпаки, подібні явища замовчувалися, і 
виставлялось виключно схвальне (вживався навіть термін «радісне») 
відношення «польських трудящих» до Польревкому21.

Діяльність Польревкому була недовговічною. Всупереч 
сподіванням РСФРР і УРСР, що він стане урядом майбутньої радянської 
Польщі, поразка в середині серпня 1920 року Червоної Армії під 
Варшавою та перелом на фронті привели до його ліквідації та посилення 
напруженості в стосунках радянських республік (РСФРР, УРСР) і 
Польщі. Перехід “військогого щастя” від радянської армії до польської 
суттєво скорегував процес радянського будівництва і в Галичині. Як і 
виникнення, так і ліквідація радянської державності в Галичині були 
наслідком розвитку військово-політичних подій, що визначали зміст 
українсько-польського конфлікту.

Таким чином, процес утвердження радянської державності в 
Україні був етапом радянського будівництва в РСФРР. Утворений в 
Харкові український радянський уряд протиставляв себе національному 
урядові в Києві, хоча фактично конституційно самостійною УРСР 
вважалася від березня 1919 р. Але і після цього залишалася невизначеною 
форма міждержавних взаємин УСРСР і РСФРР. Державно-правовий 
статус УРСР був неоформленим. Останнє стосується і сгатуса Галицької 
Соціалістичної Радянської Республіки, проголошеної при сприяні УРСР 
Галревкомом 1 серпня 19120 року в Галичині. Все це ускладнювало 
врегулювання українсько-польського конфлікту, зокрема, та вирішення 
справи української державності загалом, адже майбутнє української 
держави нерозривно пов’язувалось з радянським будівництвом. Це 
суперечило можливості реалізації українським народом визнаного 
світом права народів на самовизначення.
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Таким чином, в загальному процесі утвердження української 
д ержавності в Украйні в період 1917-1920 рр. радянське державотворення 
займає своєрідне місце. УРСР була державно-правовим витвором 
радянської системи. Її статус як міжнародно-правової одиниці був 
невизначеним, як і форма міждержавних взаємин з РСФРР. Це суттєво 
усккладнювало вирішення справи української державності.
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ЗМІСТ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНПВ-ЮРИСПВ

Особливої уваги потребує правовиховна робота в середовищі 
спеціалістів юридичного профілю. Її специфічність полягає, в першу 
чергу, в тому, що правовиховний процес повинен формувати і 
підгримувати на достатньо високому рівні їх професійні знання, навики, 
а також особисті якості з метою забезпечення ними належного рівня 
правотлумачувальної, правозастосувальної і правокористувальної 
діяльності та ефективного впливу на врегулювання різнобічних 
правових відносин у державі, суспільстві.

У правовій літературі є різні дефініції поняття професійної 
правової культури юристів. Відповідно до їх змісту варто звернутися 
до визначень професійно-юридичного правового виховання. Останніх, 
на відміну від визначень правової культури, є надто мало, а ті, що 
запропоновані в останні роки, на нашу думку, мають ряд огріхів.

Так, одні автори вважають, що правове виховання юристів - 
це закономірний результат якісних змін у розвитку надбудови, 
посилення взаємодії права та моралі, наслідок інтеграції процесів усього 
виховання у суспільстві. Це шлях, який веде до виховання ділових та 
моральних якостей юридичних працівників1.

Інтпі автори вважають, що правове виховання юридичнихкадрів 
(працівників міліції) доцільно трактувати як цілеспрямовану, 
систематичну діяльність державних органів, громадських організацій, 
партій, рухів, професійних колективів, засобів масової інформації з 
метою впливу ца правосвідомість юристів і ця діяльність спрямована 
на формування у них певних професійно-значимих правових знань, 
ідей, уявлень, переконань, спонукань, почуттів, установок, що 
відповідають, в основному, вимогам їх професії, а також формування 
необхідних для практичного працівника особистісно-професійних 
якостей2. У цьому визначенні, на наш погляд, безпідставно внесено в 
коло суб’єктів правового вихованняюристів партії, рухи, засоби масової 
інформації, та інші громадські організації. Перераховані структури не 
повинні брати безпосередньої участі у правовиховному процесі 
спеціалістів-юристів, адже останні за своїм статусом у професійній
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діяльності не можуть підлягати формальному впливу будь-яких 
громадських утворень. Згадана вище дефініція може належати до 
поняття загального правового виховання, а не суто професійно- 
юридичного. Тому, за основу тлумачення професійно-правового 
виховання юристів можна взяти лише частину цього визначення і 
трактувати правове виховання юридичних кадрів варто як 
цілеспрямовану діяльність певних державних органів та їх структурних 
одиниць з формування у юристів високого рівня правової культури, яка 
була б основана на професійно значимих правових знаннях, ідеях, 
переконаннях, котрі притаманні цьому виду професійної діяльності.

Вбачається, що у попередньо названій дефініції дещо зміщено 
акценти і щодо структури цього виду виховання, зважаючи, що в його 
структ уру повинні входити:

• навчання праву, розповсюдження правової інформації, за 
допомогою якої арацівники- юристи набувають необхідної для їх 
професійної діяльності суми правових знань;

• виховання у юрисіів-практиків поваги до права, закону, 
формування у них правових переконань, ідеалів;

• формування правової активності, системи настанов на 
соціально цінну професійно-правову діяльність.

Отже найважливіша мета професійно-правового виховання - 
формування такої професійної культури, яка за своїм змістом була б 
рівнозначною ідеальній моделі юриста і складала б підвалини всієї 
системи заходів освіти і правового виховання. Одночасно вона є і 
умовою ефективності правового виховання3.

Висловлена думка щодо структури правового виховання, 
думається, виражає саме зміст професійної правової культури. Тим паче, 
що з неї виходить і найважливіша мета правового виховання 
юридичних кадрів.

У правознавстві утвердилася думка про “професіоналізм” 
правової культури спеціалістів-юристів різних профілів діяльності та, 
відповідно до цього, структурування професійно-правового виховання4.

Зважаючи на вагомість, значимість і необхідність правовиховної 
роботи серед спеціалістів-юристів різного профілю, треба окремо 
виділити і найважливішу ланку - правовиховну роботу серед студентів 
юридичних відділень, факультетів, інститутів України різного рівня і 
спрямування. При цьому важливо звернути увагу на правовиховну 
роботу у нововідкритих навчальних закладах з підготовки молодших 
спеціалістів-юристів. Адже, навчальний заклад - це фактично та ділянка
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правовиховної роботи, де безпосередньо формуються завтрашні 
спеціалісти-юристи як фахівці, державні службовці, особистості. Разом 
з тим, це найсприятливіше з усіх позицій середовище для набуття 
майбутніми юристами фундаментальних правових знань та формування 
їх професійної культури, становлення їх як індивідів.

Характеризуючи студентське середовище як соціально- 
демографічну, суспільно-діяльну, перехідну групу специфічного 
соціального статусу необхідно вказати на таку її вікову особливість, 
як період інтенсивного? формування і становлення особистості у 
фізичному, психологічному, соціально-правовому відношеннях. 
Протягом цього вікового періоду проходить активне накопичення 
найбільш різноманітної соціально-правової інформації, становлення 
системи цінностей, вироблення життєвих настанов, визначення мети і 
сенсу власного існування. Тому правове виховання сгудентів-юристів 
повинно враховувати не тільки психологічні особливості осіб такого 
вікового періоду і способу життя, але й особливості їхньої майбутньої 
спеціальності, яка пов’язана з професійним використанням, 
застосуванням, тлумаченням правових норм щодо інших людей, 
суб’єктів правовідносин. Внаслідок цього слід максимально використати 
суттєву психологічну особливість студентства - готовність до 
інтенсивної інтелектуальної праці, набуття глибоких спеціальних знань 
та їх творче осмислення5.

Крім зазначеного, студентська молодь юридичних навчальних 
закладів характеризується широким спектром правової діяльності, 
підвищеною активністю, самостійною реалізацією своїх прав*. Разом з 
тим необхідно враховувати, що студенти юридичних навчальних закладів 
достатньо часто є залученими в сферу соціально - правової діяльності ще 
в процесі навчання шляхом поєднання навчання з практичною діяльністю. 
Така діяльність має суттєвий вплив на формування їх особистих якостей 
як індивідів та спеціалістів, що необхідно враховувати в процесі 
правовиховної роботи.

Цей період життя студента-юриста, з врахуванням фактору 
самовиховання, свідомої саморегуляції своєї поведінки, дає можливості 
проявити здібності, розширити світогляд і на основі набутих 
загальноосвітніх та спеціальних правових знань сформувати власне “Я ” 
відповідно з принципами, соціальною метою майбутньої професії 
юриста.

Тому важливим завданням є прищеплення студентам-юристам 
правильних уявлень про комплекс морально-правових якостей
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майбутнього спеціаліста, які відображені у понятті “модель” юриста. 
Для цього важливо знати реальні студентські уявлення з названого 
питання, які з’ясовуються, зокрема, шляхом конкретно-соціологічних
досліджень.

Так, у дослідженнях, проведенних нами (або ж з нашою участю) 
у 1994-1996 роках7 на юридичних відділеннях Західноукраїнського 
колегіуму м. Львова, Львівського житлово-комунального технікуму, 
Кіцманського сільськогосподарського технікуму Чернівецької області, 
Чернівецького кооперативного технікуму, юридичних факультетах 
Львівського та Чернівецького держуніверситетів, студентам 
пропонувалось назвати по три найважливіші властивості, які, на їх 
погляд, мають бути притаманні представникам різних юридичних 
професій. До цього дослідження були залучені студенти перших та 
випускних курсів вказаних відділень і факультетів. Всього було опитано 
928 студентів.

Результати свідчать, що уявлення студентів перших курсів про 
основні морально-психологічні та професійні якості юристів дещо 
відрізняються щодо представників різних юридичних професій. Так, 
якщо для судді на першому місці, на думку студентів, має бути 
справедливість, на другому - чесність, на третьому - професіоналізм, то 
для прокурорського працівника відповідно - чесність, справедливість, 
принциповість.

Респонденти вважають, що для адвокатів та юрисконсультів 
найбільш необхідними якостями є професіоналізм хакомушкаїивність.

Відповіді студентів-випускників дещо відрізняються від 
охарактеризованих вище уявлень першокурсників. Для суддів 
найвагомішими якостями випускниками названо:

1) професіоналізм;
2) справедливість;
3) чесність.

Відповідно для прокурорських працівників - справедливість, 
професіоналізм, чесність.

Дані результати свідчать про те, що в процесі навчання і 
правового виховання у юридичних навчальних закладах уявлення 
студентів з розглядуваного питання не зазнають суттєвих змін. 
Щоправда, така якість у суддів і прокурорських працівників як 
професіоналізм набуває у студентів-випускників більш вагомого 
значення. Важливо відзначити, що уявлення студентів-випускників 
технікумів, коледжів суттєво не відрізняються від поглядів на це ж
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питання у студентів юридичних факультетів університетів. Однак, 
звертає на себе увагу та обставина, що така якість як професіоналізм 
студентами юридичних факультетів вважається домінуючою щодо всіх 
різновидів юридичної професії.

Період правового навчання є найбільш сприятливим і для 
досягнення високого рівня загальної культури, оскільки після 
закінчення навчального закладу спеціаліст-юрист не завжди матиме 
реальну можливість інтенсивно займатись підвищенням свого 
загального рівня культури, який для нього має суттєве значення в 
професійній діяльності. Тому період навчання повинен бути насиченим 
також і інтими видами виховання, в першу чергу морально-етичним, 
чому сприяє місце розташування навчальних закладів, в основному в 
міських центрах з їх достатньо розвинутою структурою культурно- 
мистецьких закладів.

Умови, особливості та завдання правового виховання студентів- 
юристів. Крім вище наведеного, особливістю правовиховного процесу 
в юридичних навчальних закладах є специфічні умови його проведення. 
До них належать наступні:

• об’єктом правовиховної роботи є, в основному, молодь з її 
специфічним морально-психологічним станом;

• це категорія майбутніх правників, яка пройшла певний 
професійний відбір, що покладає на суб’єктів виховання підвищену 
відповідальність за результати їх правовиховної діяльності;

• відносно короткий термін перебування студента у 
навчальному закладі, що зумовлює необхідність підвищеної 
оперативності та ефективності правовиховної діяльності;

• можливість залучення студентів - юристів до різних форм 
правової діяльності і насамперед до правовиховної роботи в межах їхньої 
освіченості;

• наявність соціально-психологічної атмосфери, особливо 
сприятливої для сприйняття та засвоєння різноманітної правової 
інформації;

• формування поваги до права та вмінь і навичок 
практичного використання правових знань;

• постійне, протягом навчання, перебування студентів у 
позитивному правовому оточенні під цілеспрямованим, інтенсивним 
правовиховним впливом та у щоденному правопозитивному 
спілкуванні.

Вказана остання умова правовиховної роботи в студентському

123



середовищі є найбільш вагомою. Оскільки будучи в постійному 
позитивному правовому оточенні, в тому числі дискусійного характеру, 
студенти мають реальні можливості набувати глибокі і різнобічні правові 
знання, певний практичний правовий досвід, проявити свої здібності, 
вміння, соціально-правову активність, можливість вивірити свої загальні 
та правові погляди, переконання.

Це є надто важливим в сучасну пору, оскільки сприяє 
формуванню студента як особистості, Закладенню основ для розвитку 
навиків правового мислення, зокрема таких його якостей, як: логічність, 
динамізм, оперативність, широта, глибина, обгрунтованість, 
критичність та неупередженість8.

Суттєвою особливістю сучасних умов правового виховання 
студентів-юристів є й те, що цей процес відбувається в період 
інтенсивного переходу до ринкових відносин в економіці.

Саме впливом таких відносин можна, мабуїь, пояснити те, що 
(як виявили результати згаданих вище авторських конкретно- 
соціологічних досліджень правової свідомості студентів-юристів) 
переважна більшість анкетованих хотіли б після закінчення вузу 
працювати адвокатами чи юрисконсультами, обслуговуючи економіко- 
правові потреби господарюючих суб’єктів.

Ринкові відносини, як відомо, вимагають, щоб їх учасники 
вбачали одинв одному цілком рівноправних суб’єктів. Тому формування 
культури ринкових відносин сприяє і формуванню правової культури. 
З другого боку, остання позитивно впливатиме на розвиток 
цивілізованих ринкових відносин в Україні.

Особливість процесу правового виховання студентів-юристів 
полягає, зокрема, в тому, що він повинен базуватись на:

• поглибленому засвоєнні студентами широкого кола 
юридичних навчальних предметів;

• належній кваліфікації та рівні загальної і правової 
культури юристів-викладачів, вихователів;

• довузівській профорієнтаційній роботі та спеціальному 
професійному відборі студентів з числа абітурієнтів.

Виходячи із сказаного, під час професійного юридичного 
виховання у студентів юридичних навчальних закладів мають бути 
сформовані:

- активно-діяльне, ціннісне ставлення до правової теорії та 
практики на основі високого рівня знань та конкретного 
психологічного ставлення до права9;
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- сприйняття студентами-випускниками комплексу елементів 
правової культури як своїх власних10;

психологічна готовність та професійна здатність до 
виконання обов’язків юриста.

Крім цього, особливості майбутньої професії юриста та 
особливості державно-суспільних процесів, що відбуваються нині в 
умовах України, ставлять вимоги і щодо специфіки постановки 
правовиховної мети та завдань правовиховного процесу. Тому у цісї 
категорії студентів мета та завдання мають забезпечувати:

• формування у студентів-юристів стійкого уявлення про те, 
що, як записано у ст. З Конституції України, людина, її права і свободи 
повинні бути головною цінністю суспільства і держави, і вони, юристи, 
мають стояти на захисті цих цінностей;

• вироблення ставлення до Конституції України як до 
святині, яка втілює й усталює здобутки у розбудові української 
державності та забезпеченні прав людини й українського народу, який 
складають громадяни різних національностей;

• прищеплення правильного розуміння високої значимості 
професії гориста в сучасних умовах, зокрема у справі захисту основних 
прав і свобод людини, законних прав та інтересів громадян;

• формування у студентів науково обгрунтованих уявлень 
про властивості іриси правової держави, що має бути створена в Україні, 
та готовності брати активну участь в ії розбудові;

• забезпечення глибокого засвоєння такого обсягу 
юридичних знань, який є безумовно необхідним для виконання 
відповідних професійно-юридичних функцій;

• формування загальної й правової культури у майбутніх 
юристів на такому рівні, який максимально відповідав би моделі 
юриста;

• прищеплення студентам - майбутнім юристам розуміння 
необхідності використовувати свої знання й навички для проведення 
правової пропаганди серед інших груп населення для забезпечення 
правопорядку, законності, належного захисту законих прав та інтересів 
всіх учасників правовідносин;

• формування і розвиток навиків правового мислення.

Охарактеризовані завдання відповідають, так чи інакше, 
положенням Стандартів незалежності юридичної професії про те, що
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юридична освіта має забезпечити знання і майстерність, які необхідні 
для юриста-практика, включаючи й розуміння правових та етичних 
зобов’язань, а також прав людини і основних свобод11.

Виконання цих завдань може гальмуватись рядом негативних 
явищ навколишньої дійсності. До них, зокрема, належать: факти 
корупції, хабарництва з боку деяких посадових осіб, недосконалість 
сучасного законодавства, низький рівень роботи правоохоронних 
органів, правопорушення, що вчиняються окремими юристами, 
негативні стереотипи щодо певних різновидів юридичної професії, 
гострокризовий стан в економіці, соціальній сфері суспільства та інше. 
Ці явища, на жаль, у сучасній Україні досить поширені.
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ЗАКРІПЛЕННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ В ПРОЕКТІ 
ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Важливим засобом вирішення суспільно-економічних завдань, 
які сьогодні стоять перед нашою державою є вдосконалення 
цивільно- правового регулювання суспільних відносин. Суттєвим 
кроком в цьому напрямку є розроблення проекту нового Цивільного 
кодексу, який покликаний створити стабільну основу правового 
регу лювання майнових і особистих немайновихвідносин у всіх ділянках 
громадянського суспільства. Слід зазначити, що проект Цивільного 
кодексу України принципово відрізняється від чинного цивільного 
кодексу по багатьох аспектах. Але зупинимось на главах, що 
регламентують договір доручення і представництво.

Договір доручення є не що інше, як договір про представництво. 
На нього тому і розповсюджуються загальні правила про 
представництво (його навіть називають договором довіреності)1.

Перш за все потрібно звернути увагу на те, що в п. 1 ст. 227 
проекту ЦК дається визначення представництва, як правовідношення, 
у якому одна сторона ( представник ) зобов”язана за 
повноваженнями вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона 
представляє. А ст. 62 чинного ЦК визначає не представництво, а 
наслідки укладання угоди з представником: “Представництво - 
угода, укладена однією особою ( представником ) від імені другої 
особи ( яку представляють ) ...безпосередньо створює, змінює і 
припиняє цивільні права і обов”язки особи, яку представляють”. 
Позитивним є й те, що розробники проекту з існуючих концепцій 
про юридичну природу представництва ( концепція “дії” і концепція 
“правовідношення”) для його визначення вибрали саме концепцію 
“правовідношення”. Тому що, концепція “дії”, обгрунтована В.А 
Рясенцевим трактує представництво як вчинення однією особою - 
представником в межах повноважень угод та інших юридичних дій
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від імені другої особи - яку представляють, в результаті чого в 
останньої створюються , змінюються або припиняються цивільні 
права та обов”язки2. Але здається, що при розгляді представництва 
тільки як діяльності по здійсненню угод неможливо розрізнити 
представництво і угоду. Тому концепція “дії ” не розкриває належним 
чином юридичної природи представництва.

Стаття 62 ЦК України містить також підстави представництва, 
а саме: довіреність, закон або адміністративний акт. Виходячи з 
перелічених підстав, можна побачити, що добровільному 
представництву відповідає така підстава як довіреність. Але 
очевидним є те, що при добровільному представництві видачі 
довіреності передує угода сторін, тобто укладання договору 
доручення. Отже , довіреність є похідною від вказаного договору. 
Саме тому договір доручення, а не довіреність слід вважати 
підставою добровільного представництва. Це й знайшло своє 
відображення в проекті ЦК в п. З ст. 227.

Оскільки повірений вступає в правовідношення з третіми 
особами, останні повинні бути обізнані про характер і межі його 
повноважень. Питянння про те, який документ може виступати в якості 
письмової форми уповноваження при добровільному представництві, 
не знайшло єдиного вирішення ні в літературі, ні в проекті ЦК.

Одні автори обмежуються зауваженням про те, що 
повноваження представника ( повіреного) знаходять свій вираз в 
довіреності, не вказуючи на те, чи допускається інща письмова форма 
уповноваження3. Інші вказують лише на довіреність як на можливу 
форму уповноваження4. Також існує думка, що в якості письмової 
форми уповноваження може виступати й екземпляр договору5.

Вказівка в ч.І ст. 62 чинного ЦК на довіреність як на єдину 
можливу письмову форму уповноваження потребує перегляду, тому 
що основна вимога, яка пред”являється до письмової форми 
уповноваження полягає в тому, що воно повинно бути 
сформульованим так, щоб його могли сприймати заінтересовані 
особи. Отже, й екземпляр договору доручення ( тому що він містить 
волевиявлення довірителя на виступ довіреного від його імені і може 
розглядатись як уповноважуюча угода) також може бути письмовою 
формою уповноваження.

Таким шляхом пішли розробники проекту цивільного кодексу, 
закріпивши в п.З ст. 232 положення, яке визначає, що повноваження 
комерційного представника може бути підтверджене письмовою
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угодою між ним та особою, яку представляють, або довіреністю. 
Але це стосується тільки комерційного представництва. Здається 
вказане правило потрібно закріпити не тільки за комерційними 
представниками.

В статті 1065 проекту ЦК міститься обов’язок довірителя видати 
повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених 
договором. Цим самим заперечується можливість використати договір 
як письмову форму уповноваження при добровільному представництві.

Однак договір доручення може бути як письмовим , так і 
усним ( відповідно до загальних правил про форму правочину ). В 
той час, коли вимагається, щоб факт уповноваження був засвідчений 
в письмовій формі. Можливо потрібно закріпити правило, що в тих 
випадках, коли форма договору доручення відповідає вимогам закону 
про форму уповноваження на здійснення тих чи інших юридичних 
дій, договір єпідставою повноваження (договір доручення на продаж 
будинку посвідчений нотаріально). В інших випадках в силу договору 
доручення виникає лише обов”язок на представництво і для створення 
можливості його реалізації довіритель наділяє представника 
повноваженнями , шляхом видачі йому довіреності ( договір - 
доручення на продаж будинку вчинений усно або письмово без 
нотаріального посвідчення).

Можна піти й іншим шляхом: закріпити положення , яке б 
дозволяло підтверджувати повноваження договором або довіреністю 
не тільки за комерційним представником. Звідси логічно випливає й 
інший момент- закріплення письмової форми договору доручення.

Договір доручення, укладений в письмовій формі має певні 
переваги перед довіреністю. Коли між довірителем і повіреним 
виникає суперечка з приводу дотримання умов договору і є тільки 
довіреність, то умови договору необхідно доказувати. У разі наявності 
письмового договору, суперечки в цій частині може й не бути. 
Відповідно до ст. 67 чинного ЦК довіреність обмежується строком в 
три роки, а договір доручення можу бути укладений на який завгодно 
строк. Цей недолік усувається в проекті ЦК - не встановлюється 
граничний строк дії довіреності ( в ст. 236 зазначається, що строк дії 
довіреності вказується в довіреності. Якщо строк її дії не зазначений, 
довіреність зберігає чинність до її припинення).

Питання, щодо строку договору доручення в чинному ЦК не 
регламентується. А в проекті ЦК вже можна зустріти окрему статтю, 
яка так і називається : “Строк договору доручення”. Отже за
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проектом ЦК договір доручення може бути укладений із зазначенням 
строку, протягом якого повірений має право діяти від імені 
довірителя, або без такого зазначення.

Доручення повинно виконуватись згідно із вказівками 
довірителя. Але ж в чинному ЦК немає визначення цього терміну. 
Тому виникають Питання, щодо форми вираження вказівок. Це питання 
врегульоване ст. 1061 проекту ЦК, згідно якої вказівки мають 
міститися в договорі, або у виданій на його підставі довіреності, або 
ж в усних розпорядженнях.

Запитання виникають, колими звертаємось дост. 1062 проекту 
ЦК, де йдеться про виконання доручення згідно із вказівками 
довірителя. В ч.І ст.1062 вказано , що в разі порушення вказівок 
довірителя ( якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах 
довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або ж 
не одержав відповіді на свій запит ) повірений повинен сповістити 
довірителя про допущені порушення, як тільки це стане можливим. 
А в ч . 2 тієї ж статті мова йде про комерційного представника, 
який про допущені відступи від вказівок повинен сповістити 
довірителю у розумний строк. А хто буде визначати цей “розумний 
“ строк ? І чи не буде з цього приводу зловживань з боку 
комерційного представника? Здається комерційний представник міг 
би повідомляти довірителю про допущені відступи від вказівок 
також, як тільки це стане можливим.

Проектом ЦК надається можливість видавати безвідкличні 
довіреності, які існують в західних країнах. Це потрібно для 
акціонерних компаній, інакше існуючі відносини певною мірою 
нестабільні.

Новелою проекту ЦК є також введення спеціальної статті 
232 про комерційне представництво. Але введення цього 
інституту порушує загальні правила ( природу ) добровільного 
представництва:

- добровільне представництво (договір доручення) 
передбачається в принципі безплатним (винагорода платиться тільки 
в разі, якщо це передбачено законом або договором);

- представник не може вчиняти правочин від імені особи яку 
він представляє ні щодо себе особисто, ні щодо іншої особи, 
представником якої він одночасно є. З введенням комерційного 
представництва представнику надається право одночасного 
представництва різних сторін ( п. 2 ст. 232.).
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Як в цьому випадку розрізнити поняття “представництва” і 
“посередництва”? В літературі щодо цих понять існує плутанина. 
Розробники проекту ЦК вважають, що представництво - це різновид 
посередництва. Але існує й протилежна думка, що посередництво 
це вид представництва6. Часто ці поняття ототожнюють. В літературі 
можна зустріти і розмежування цих понять7.

Метою посередництва є укладання договору між 
заінтересованими особами. Посередник, як правило, незалежний по 
відношенню до обох сторін, в той час як представник вчиняє 
юридичні дії тільки для однієї із сторін. Посередники особисто не 
укладають угод. Посередник представляє інтереси обох сторін. Перед 
кожною із сторін він несе відповідальність за спричинені збитки з 
його вини.

На жаль проект ЦК не вирішив питання з плутаниною цих 
понять. Якщо представництво це різновид посередництва, то ці 
поняття вже не тотожні. А в комерційному представництві ми бачимо 
ознаки саме посередництва.

Позитивним в проекті ЦК є і те, що він наділяє юридичну 
особу загальною правоздатністю. Це означає , що повіреним в 
договорі-доручення може бути будь-яка юридична особа.

В проекті ЦК серед перелічених підстав припинення договору 
доручення ми не бачимо такої підстави, як “ припинення юридичної 
особи, яка бере участь у договорі ” (п.4 ст.392 чинного ЦК 
України).Якщо проект наділяє юридичну особу загальною  
правоздатністю, то така підстава припинення договору доручення 
обов'язково повинна існувати.

Проект ЦК усуває можливість автоматичного припинення 
представництва за довіреністю в разі смерті особи , яка видала 
довіреність, визнання особи недієздатною , обмеженою у дієздатності 
або безвісно відсутньою. Відповідно до проекту ( ст. 237), у разі смерті 
особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої повноваження 
за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, 
невиконання яких може призвести до збитків.

Автори проекту ЦК відмовились від терміну “реорганізація” 
юридичної особи. Але в п. З ст.1066 проекту цей термін можна 
зустріти. Можливо це суто технічна помилка.

Прогресивним є положення ст. 1064 проекту ЦК , в якому 
закріплений обов’язок повіреного повернути довірителеві довіреність, 
строк чинності якої не сплинув, після виконання доручення або в
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разі його припинення. Це положення усуває можливість зловживань 
з боку повіреного.

З введенням комерційного представництва можливо 
доцільним було б виділити такі обов”язки повіреного:“ Не 
розкривати конфіденційну інформацію “ та “не брати хабарів і не 
отримувати таємного прибутку”.
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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 повніша створювати всі умови для того, щоб її 
громадяни могли вільно займатись чесним підприємництвом на свою 
та суспільну користь. Адже саме підприємець дає можливість державі 
достойно виконувати н 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

133



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, 
користуваня і розпорядження матеріальними благами.

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, громадянин, що займається підприємницькою 
діяльністю, здійснює волод іння, користування і розпорядження речами 
(матеріал:,ними благами) за своїм інтересом і незалежно від волі та 
бажання іішшх 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 
підприємницького діяльністю волод іти, 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 підприєм -ницькою діяльністю) протистоїть необмежена 
кількість зобов’язаних суб’єктів, які неповинні 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 для 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, такі для виробничих
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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 
зберігається трудовий характер відносин. Він зумовлює особисту 
трудову участь власника у виробництві.

В якості суб’єктів права власності можуть виступати окремі 
громадяни чи члени сім! 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 дня самостійного 
ведення господарства, громадянин чи група громадян можуть також 
отримати на умовах оренди.

Відносини індивідуальної власності підприємців розвиваються 
перш за все у сфері побутового обслуговування, роздріб- ної 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 провад иться на свій страх 
і рйзгас і під власну відповідальність, відрізняє ц від іншої трудової 
діяльності, наприклад, від роботи за наймам 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 цій юридичної особи), при чому як без застосування, так і з 
застосуванням найманої праці.

Підприємницькою діяльністю вправі займатися будь-який
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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.

Матеріальну основу підприємницької діяльності складає 
належне підприємцю майно. В його склад входять будівлі, споруди, 
машини, земельні ділянки, інші речі, що використовуються в комерційній 
діяльності і виробничому процесі, а також гроші, цінні папери, різні 
майнові права, в тому числі й на нематаріальні об’єкти (промислові 
зразки, товарні знаки, “ноу-хау”, торгові секрети, фірмові 
найменування).

Досить перспективною в майбутньому стане така галузь 
індивідуального (сімейного) підприємництва громадян, як ведення 
селянського фермерського господарства. Членами такого господарства 
можуть бути подружжя, їх батьки, діти, що досягли 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 оравами, 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 підприємйицької діяльності громадян. Дуже важливою 
особливістю селянського (фермерського) господарства є його ведення 
на одержаній від держави землі. Якщо інші форми індивідуальної
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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.

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.5 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 суттю 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-засновнюси підприємства зберігають право спільної 
власності на нього, а саме підприємство як юридична особа повинно
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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 
залученя найманих робітників до діяльності в створюваних 
індивідуальних підприємств ах.11

В установчих документах вищезгаданих підприємств власники 
визначають порядок утворення їх майна, розподілу прибутку (доходу) 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 ш майно. 
Індивідуальна чи колективна оренда також є 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, що 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 займаються 
підприємницькою діяльністю зокрема); норми, які встановлюють 
негативні наслід ки для порушників права власності, тобто безпосередньо 
захищають права власників від протиправних посягань.13
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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 скоєні ними правопору - 
шення або за обставин надзвичайного характеру (стихійного лиха, 
епідемій, тощо), норми, що захищають інтереси власників уразі аварій 
та інших надзвичайних чи вийняткових обставин. Не можна залишити 
без увага існування також організаційно-правових охоронних засобів, 
здійснюваних нотаріусами по оформленню угод, органами технічної 
інвентаризації по реєстрації угод га 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 
правовідношеїшя, 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 захисту. Ці дві 
найважливіші системи захисту права власності сформувалися в роки 
Стародавнього Риму.14 Звичайно, в сучасних умовах вони наповнені 
новим змістом, зберігаючи водночас свою сутність.

1. Див.: Дзера О.В, “Розвиток права власності громадян в Україні” - К.: 
Вентурі, 1996.
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ВИНА В ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ

Юридичною підставою позадоговірної відповідальності є 
склад цивільного правопорушення (сг. 440 Цивільного кодексу України). 
Одним з необхідних елементів складу є вина.

Вина - це суб’єктивна підстава деліктної відповідальності. 
Відповідно до функції, яку вина виконує в структурі правопорушення, 
вона визначається як психічне відношення особи до вчинюваної нею 
протиправної дії чи бездіяльності, та до її можливих наслідків1. Під 
виною розуміють вину “соціальну”, яка може часто не співпадати з 
особистим уявленням про правомірність свого діяння.

Вина тісно пов’язана з протиправністю. Ні вина, ні 
протиправність взяті окремо і незалежно од ин від одного не можуть бути 
достатньою підставою відповідальності за скоєне правопорушення.

В залежності від співвідношення психічних елементів, що 
утворюють зміст вини, цивільне право розрізняє дві форми вини: умисел 
і необережність.

Форма вини правопорушника не впливає на об’єм його 
майнової відповідальності і незалежно від того, вчинив він протиправні 
дії з умислом чи по необережності, він зобов’язаний відповідати за 
шкідливі наслідки в повному об’ємі2.

Умислом - називається перебачення особою такого результату, 
який робить її дії (або бездіяльність) протиправним.

Прямий умисел буває тоді, коли суб’єкт усвідомлює 
протиправність свого діяння, передбачає і бажає настання його 
негативних наслідків.

Непрямий умисел є тоді, коли суб’єкт усвідомлює 
протиправність свого діяння, передбачає його негативні наслідки, але 
байдуже ставиться до можливості їх настання3.

Отже умисел має дві ознаки: ’
1) правопорушник передбачає шкідливі наслідки своїх дій;
2) бажає настання цих шкідішвих наслідків.
Утєвський Б.С. передбачає в умислі і третю ознаку:
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суспільнонебєшечний характер наслідків4. Але суспільна небезпека 
проявляється в самих протиправних діях.

Умисел являє собою єдність волі і свідомості.
Необережністю називається відсутність необхідної у особи 

можливості передбачати5. Необережність має місце в двох випадках, по- 
перше, коли суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння, передбачає 
можливість настання його негативних наслідків, проте сподівається, що 
вони не настануть; по-друге, коли суб’єкт усвідомлює протиправність 
свого діяння, але не передбачає можливості настання його негативних 
наслідків, хоча повинен це передбачити.

Необережність як форма вини за своїм психологічним змістом 
відрізняється від умислу, але це кількісна різниця: при необережності 
воля і свідомість проявляється з меншою інтенсивністю, ніж при умислі, 
але не виключається взагалі. Особливістю психоголічного процесу при 
необережності є те, що діючи необережно, особа непередбачає шкідливих 
наслідків, тому і не бажає їх.

Наявність вини обов’язкова; відсутність - свідчить про те, що 
складу правопорушення немає, а тому не може бути, за загальним 
пр авилом і відповідальності за спричинену шкоду. Вина встановлюється 
на момент спричинення шкоди.

За загальним правилом форма вини не впливає на розмір 
відшкодування шкоди. За винятком тих випадків, коли груба 
необережність самого потерпілого сприяла виникненню або збільшенню 
шкоди. Вина потерпілого повинна бути доведена особою, яка 
спричинила шкоду, тобто не існує презумпції вини потерпілого.

Принцип врахування виші потерпілого не застосовується при 
визначенні розміру відшкодування за ушкодження здоров’я 
неповнолітньому, який не досяг п’ятнадцяти років, окрім випадків, коли 
здоров’я ушкоджено в зв’язку з вчиненням ним злочину, зазначеного в 
ст. 10 Кримінального кодексу України6.

Ступінь вини потерпілого і особи, яка спричинила шкоду 
визначається в процентах.

Винним може бути не тільки громадянин, але і юридична особа. 
Вину юридичної особи практично складає вина будь-якого її працівника: 
постійного, тимчасового, позаштатного, який перебуває з юридичною 
особою в договірних трудових відносинах.

Вина особи, яка спричинила шкоду завжди припускається. У 
відповідності зі ст. 440 ЦК України обов’язок доведення своєї невинності 
покладається на особу, яка завдала шкоду. Але припущення вини
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заподіювала шкоди відноситься до презумпцій, що можуть бути 
спростовані, тобто довівши свою невинність, заподіював тим самим 
спростовує презумпцію, довівши її порочність.

Але існують випадки безвинної відповідальності, які прямо 
передбачені в законодавстві і не можуть бути розширені на розсуд особи, 
яка спричинила шкоду і потерпілого. Тому вина - важлива, але не завжди 
обов’язкова підстава цивільно-правової відповідальності.

Перший виняток передбачений в ст. 450 ЦК України у 
відношенні володільців джерел підвищеної небезпеки.

Деякі автори вважають, що відповідальність володільця 
джерела підвищеної небезпеки за безвинне спричинення шкоди 
встановлена для того, щоб він з максимальною інтенсивністю шукав 
шляхи попередження цієї шкоди7.

На нашу думку стимулююче значення норми, яка встановлює 
відповідальність без вини, безпідставно перебільшується. По 
відношенню володільців джерел підвищеної небезпеки - громадян про 
стимулювання говорити важко, тому що ці громадяни не приймають 
участі у створенні безпечної техніки.

Закон встановлює цивільну відповідальність за невинне 
спричинення шкоди джерелом підвищеної небезпеки, але звільняє від 
відповідальності за шкоду, спричинену джерелом підвищеної небезпеки 
при дії непереборної сили. Але непереборна сила не є абсолютно 
непередбачуваною. В деяких випадках запобігти шкоді від непереборної 
сили легше ніж запобігти випадковій шкоді.

В Повітряному кодексі України передбачено правило у 
відповідності з яким, власник повітряного судна несе відповідальність 
за ушкодження здоров’я членів екіпажу не тільки за випадок, тобто за 
невинне спричинення шкоди, але і за дії непереборної сили8.

У багатьох випадках, коли шкода спричинена громадянином 
- власником джерела підвищеної небезпеки, відшкодування шкоди 
потерпілому в повному об’ємі не завжди можливе із-за відсутності у 
особи, яка спричинила шкоду достатніх коштів, а також у випадку його 
хвороби або смерті. В зв’язку з цим в цивільне право внесений новий 
інститут - інститут страхування цивільної відповідальності власників 
транспортиних засобів9.

Другий виняток передбачений в ст. 1 Закону України “Про 
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 
діями оррганів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду”. 
Так у випадку незаконного засудження, незаконного взяття і тримання
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під вартою, незаконного обшуку, арешту, незаконної конфіскації 
завдана шкода відшкодовується в повному об’ємі незалежно від вини 
посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури 
та суду.

В США коло випадків безвинної відповідальності ширше. Так, 
там існує відповідальність:

1) за небезпечні речі і діяльність;
2) відповідальність за вогонь;
3) відповідальність за шкоду, спричинену тваринами10.
Науково-технічний прогрес ставить великі вимоги до всіх

професій і зокрема тих, які пов’язані з використанням особливо 
небезпечних приладів, машин, тощо і необізнаність недопустима. Наше 
законодавство не знає такої форми вини, як необізнаність, хоча потреба 
в ній є. При необізнаності особа не Виявляє в діях необхідних знань, 
яких вимагає відповід на професія. Тому потрібно в новому законодавстві 
передбачити таку форму необережності, щоб застереїти тих, хто 
усвідомлюючи свій низький професійний рівень, береться за роботу, яка 
потребує високої професійноїкваліфікації'.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СКЛАД НОРМ  
МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Поруч з визначённям характеру відносин, що регулюються 
міжнародним приватним правом (далі МПП), важливе значення має 
питання про склад норм і методи МПП. Це питання вирішується в 
доктринах МПП різних держав по-різному. У Франції до МПП 
насамперед відносять норми про громадянство, маючи на увазі правила 
про французське громадянство (nationalité). В науковій літературі 
традиційно розглядають правове становище іноземців (condition des 
étrangers) у Франції, норми внутрішнього матеріального права з питань 
в “їзду, прибуття іноземців, інші їх права). Після розгляду цих двох 
комплексів там вивчаються колізії законів (conflit des lois) і колізії в галузі 
практичної юрисдикції (conflit de juhisdiction).

Основною узагальнюючою роботою з МПП французьких 
вчених є сьоме видання курсу А.Батіффоля і П.Лагарда, перший том 
якого вийшов у 1981р., а другий - в 1983р. У відповідності з викладеною 
в ньому точкою зору до складу норм МПП включаються норми про 
громадянство, права іноземців, колізії законів і норми про колізії в галузі 
практичної юрисдикції. Характерно, що цей курс в значній мірі виходить 
за межі розгляду виключно норм МПП, що застосовуються у Франції. 
У ньому говориться про необхідність пошуків загальних принципів, 
начал в МПП. Автори вважають, що МПП повинне сприяти сучасному 
життю різноманітних юридичних систем.1

Іншийфранцузський автор, П.Майер, виходить з того, що МПП 
- це спеціальне право, що застосовується до приватних осіб, які є 
учасиками міжнародних правових відносин2.

Бельгійська правова доктрина слідує традиційному підходу 
французськихюристів у визначенні складу та природи норм МПП. Але 
в той же час для робіт останніх років, особливо для робіт Ф.Ріго, 
характерна особлива увага до проблем співвідношення міжнародного 
приватного і міжнародного публічного права3.
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До традиційного французького розуміння норм МПП дуже 
близький італійський автор Т.Баларіно4. Він також розглядає питання 
громадянства, права іноземців у взаємодії з міжнародним публічним 
правом, міжнародними договорами, включаючи право європейських 
товариств.

Західнонімецькі юристи (Л.Раппе, Г.Кегель) зводять норми 
МПП до колізійного права. Правда, Г.Кегель включив до свого 
підручника, хоч у вигляді дискусійного положення, питання з 
міжнародного цивільного процесу, міжнародного «права експоприації», 
міжнародного валютного права і права картелів. Ця проблематика, на 
наше переконання, водночас відзначається яскравовираженим публічно- 
правовим характером.

В англійській доктрині на протязі багатьох років найбільшим 
авторитетом користуються праці Дайсі-Моріса та Чешира-Норта. Десяте 
видання вузівського нормативного курсу з МПП Дайсі-Моріса вийшло 
у 1980р., а три доповнення до нього видавались у 1982, 1983 і 1984рр. 
Традиційно в курсі Дайсі-Моріса формулюються 210 правил, що 
охоплюють все колізійне право, включаючи у відповідності з 
англійською доктриною МПП питання юрисдикції судів, іноземних 
судових рішень та процесуального права. Великих змін зазнав курс 
Чешира-Норта. Ці автори не обмежуються чисто колізійними 
питаннями, а приділяють певну увагу проблемам уніфікації в галузі 
МПП.

Вони приходять до висновку, що міжнародне приватне право є 
тією частиною права, «що починає діяти, коли питання, яке 
розглядається судом, стосується факту, події або угоди, які знаходяться 
в такому тісному зв'язку з іноземною системою права, що виникає 
необхідність звернутися до цієї системи»5.

Тобто, в роботах англійських авторів (А.Дайсі, Дж.Чешир, 
П.Норт) розглядаються як колізійні питання (Choice of law), так і питання 
підсудності (Jurisdiction), а саме правила про те, які спори по 
правовідносинах з іноземним елементом повинні розглядатись 
національними судами, а які - судами інших держав.

Китайська доктрина, як правило, виходить з широкого підходу 
до МПП, відносячи до нього всі випадки регулювання цивільно- 
правових відносин з йюземним елементом (Іяо Хуанг, Рен Ліїпенг, Лю 
Дінг), В той же час Хан Депеі розглядає МПП в якості виключно 
колізійного права.

Словацькі юристи відносять до цієї галузі колізійні і
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матеріально-правові норми (П.Каленський). Такий ж підхід 
характерний для В.Кутикова - автора болгарського підручника, для 
ТАлтинова, який досліджує систему МПП. Прямо протилежну позицію 
займає Ж.Стальов, який відстоює концепцію міжнародного приватного 
права як права виключно колізійного6.

Польські автори (К.Пшибиловський, М.Сосняк, В.Валашек) 
здебільшого зводять МПП до колізійного права із включенням сюди 
питань міжнародного цивільного процесу. Аналогічним чином 
вирішують ці питання й угорські теоретики (Л.Рецеі, І.Сасі).

На думку М.Ісада (Алжир), в сучасних умовах МПП не може 
бути обмежене колізійним правом. Він вважає, що «міжнародне приватне 
право - це право, яке регулює міжнародні відносини незалежно від 
методів, які ним використовуються - методів може бути велика кількість 
і один не повинен виключати інший»7.

Для сучасного стану міжнародного співробітництва, процесу 
подальшої інтернаціоналізації всього господарського життя характерна 
поява тенденції переходу до більш широкого розуміння складу норм 
МПП. Така тенденція ще з“явилась в радянській доктрині. Відомо, що 
історично основу МПП завжди складали так звані колізійні норми. 
Суттєва особливість регулювання цивільно-правових відносин з 
іноземним елементом проявляється в тому, що в ряді випадків норми 
МПП не містять прямої відповіді, прямої вказівки про те, як потрібно 
вирішшувати те чи інше питання. Ці норми вказують лише, яке 
законодавство підлягає застосуванню.

Колізійні норми з юридично-технічної точки зору є найбільш 
складними формами, які складають МПП. Сукупність таких норм, які 
застосовуються кожною державою, складає колізійне право. Сучасна 
українська доктрина виходить з того, що МПП не може бути зведене 
тільки до колізійного права. Колізійне право складає його частину, 
причому найбільш складну і суттєву. Колізійними питаннями склад 
МПП не вичерпується.

В радянській науці на першому етапі її розвитку (до початку 30- 
х років)8 МПП розглядалось переважно як колізійне право 
(І.С.Перетерський, А.Н.Макаров, А.Г.Гойхбарг, А.М.Плоткін, 
С.І.Раєвич та ін.).9 Виключення складали лише роботи В.М.Корецького, 
який ще в кінці 20-х років неодноразово підкреслював недоліки 
колізійного методу і тенденцію до створення матеріально-правових норм 
і понад усе в галузі міжнародної торгівлі10. Після підручника 
І.С.Перетерського і С.Б.Крилова (1940р.) по шляху включення в МПП
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матеріальних норм, уніфікованих під дією міжнародних договорів, як 
справедливо відмічав А.Л.Маковський, пііііла майже вся радянська 
наука МПП11.

Підвищення ролі матеріально-правового методу регулювання 
шляхом укладення міжнародних угод безпосередньо пов“язане з 
розвитком процесів інтернаціоналізації міжнародного життя взагалі і 
інтеграційних процесів зокрема.

Перевага матеріально-правового методу пойягає, по-перше, в 
тому, що завдяки його застосуванню з’являється можливість, хоч і в 
певних межах, забезпечити застосування в різноманітних країнах 
однакових за своїм змістом правил, тобто уникнути односторонності; 
по-друге, в тому, що з’являєтьсярегулювання, більш пристосоване, більш 
відповідне характеру відносин, чим при застосуванні колізійно- 
правового методу, оскільки колізійна норма відсилає, як правило до 
права якоїсь держави, а норми цього права, знову ж, як правило, 
формулювались, як норми загального характеру, покликані регулювати 
усі цивільно-правові, сімейні та інші відносини без врахування специфіки 
«міжнародного фактичного складу»; по-третє, при застосуванні цього 
методу забезпечується більша визначеність для учасників правовідносин, 
ніж при колізійно-правовому методі, який часто визначається в 
літературі, як «стрибок в темряву»12.

В пояснювальній записці представника Угорщини, поданій в 
1965 році Генеральній Асамблеї' ООН з питання про заходи, що повинні 
бути вжиті д ля прогресивного розвитку МПП, підкреслювалось, що «для 
цілей, які маються на меті в теперішній час, під «розвитком міжнародного 
приватного права» розуміється не стільки яка-небудь міжнародна угода 
про норми колізійного права, що застосовуються національними і 
арбітражними судами, скільки уніфікація приватного права насамперед 
в галузі міжнародної торгівлі (як, наприклад, уніфікація правових норм, 
що стосуються міжнародного продажу товарів або складання 
контрактів)». Подальший розвиток повністю підтвердив доцільність 
такої постановки проблеми.

Процес інтернаціоналізації господарського життя прискорив 
процес уніфікації матеріально-правових норм в галузі торгівлі, 
транспорту та інших як на регіональному, так і на загальному рівні.

Досвід уніфікації, набутий різними країнами за багато років, 
зіграв позитивну роль у формуванні ряду напрямків універсальної 
уніфікації. Матеріально-правові норми, створені в порядку уніфікації, 
містились, наприклад, в таких актах, як різноманітні загальні умови КЄВ
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- загальні умови поставок товарів (ОУП КЄВ), загальні умови монтажу, 
загальні умови технічного обслуговування, загальні умови спеціалізації 
і кооперації виробництва. По суті була створена ціла система правового 
регулювання. В той же час здійснювалась уніфікація не тільки 
матеріально-правових норм, але й норм колізійних. В одних галузях 
(поставки товарів, відношення по спеціалізації і кооперації, по 
перевезеннях) такі колізійні норми доповнювали уніфіковані 
матеріально-правові норми, в інших - мали самостійне значення (в 
сімейних, спадкових правовідносинах). Останнє пояснюється тим, що в 
деяких галузях відносин суттєву роль відіграють історичні, національні 
та інші особливості. Тому метод уніфікації матеріально-правових норм 
був тут передчасним, а уніфікація колізійних норм шляхом заключения 
двосторонніх угод (договорів про правову допомогу) виявилась 
ефективнішою.

Практика міжнародного економічного співробітництва 
показала, що найбільш доцільно укладати такі угоди, направлені на 
уніфікацію правового регулювання відносин між фірмами і 
організаціями країн, в яких встановлення одноманітних матеріально- 
правових норм доповнювалося б уніфікованими колізійними нормами, 
які б посилались на національне законодавство і належали застосуванню 
в питаннях, що не врегульовані такими нормами.

Таким чином, інтернаціоналізація господарського життя 
зумовила тенденцію до уніфікації не тільки колізійних норм, але й норм 
матеріально-правових, подальший розвиток яких в середині XX ст, 
привів до створення цілих масивів уніфікованихнорм спочатку в рамках 
інтеграційних згрупувань, а потім і на універсальному міжнародному 
рівні.

В літературі східноєвропейських країн в середині 50-х років 
виникла дискусія, в якій активну участь взяли Х.Віман (НДР)13, Л .Рецеі 
(УНР)14, Л.А.Лунц (СРСР)15. Основна теза, висунута Х.Віманом, 
зводиться до визнання матеріально-правовихнорм складовою частиною 
МПП. В ході дискусії точка зору Л.А.Лунца зазнала трансформації: 
спочатку він заперечував тезу Х,Вімана, а потім визнав, що матеріально- 
правові уніфіковані в рамках міжнародних угод норми входять до 
складу МПП. Так скалася пануюча в українській літературі позиція, 
що виходить з того, що МПП в сучасному його розумінні не може бути 
зведене тільки до колізійного права16.

Такі фахівці в області міжнародного приватного права, як 
П.Каленський17, Сасі18 та Вілагі19, висловились на користь широкого
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підходу до МПП, виходячи з того, що воно вкйючає не ТІЛЬКИ колізійні 
норми, але й норми матеріального права, які безпосередньо регулюють 
відповідні відносини. В той ж час в Польщі, Румунії, Югославії МПП, 
як правило, продовжувало розглядатися як виключне колізійне право.

Живко Сталєв в Болгарії і угорські автори Ферец Мадл та Лайош 
Векаш30 виходили в своїх працях з класичної концепції МПП як 
колізійного права. Традиційне розуміння МПП зберігається в більшості 
робіт в західній літературі. Однак об“єктвна реальність така, що процес 
уніфікації, не дивлячись на всі труднощі, які зустрічаються на його шляху, 
розвивається і охоплює як колізійні, так і матеріальні норми. Цим 
пояснюється поява в західній літературі пропозиції про виділення такої 
окремої галузі права, як міжнародне приватне право уніфікації (droit 
uniforme international, internationales Einheitsrecht).

Більш широка концепція МПП була виражена в ряді робіт 
авторитетних спеціалістів західних країн. Так, відомий швейцарський 
юрист П“єр Лалів відмічав, що не існує ніяких переконливих 
обгрунтувань, ні практичних, ні теоретичних, обмежувати пред мет МПП 
тільки питаннями колізії законів (conflits de lois)21. Застосовуючи 
термінологію німецької доктрини, МПП не може розглядатись як просте 
«відсильне право» (Verweisungsrecht). Воно повинно розглядатись як 
«вирішальне право» (Entscheidungsrecht). На його думку, не тільки 
міжнародна уніфікація колізій (законів або юрисдикції) повинна 
включатись в сферу МПП, але - що на перший погляд здається 
суперечливим - уніфіковане право, а саме уніфіковані матеріальні норми, 
в тій мірі, в якій вони прямо чи опосередковано стосуються міжнародних
ВІДНОСИН22.

Представники іншого напрямку сучасної західної доктрини 
регулювання матеріальних «відносин з зовнішнім фактичним складом» 
протиставляють МПП. Ян Кропхоллер23 розглядає такі матеріально- 
правові норми в якості альтернативи або доповнення до МПП, 
визначаючи їх як «Entscheidungsrecht», а МПП - на відміну від П. Лаліва 
- як Verweisungsrecht, оскільки в першому випадку воно регулює 
безпосередньо «приватно-правові відносини з зовнішнім фактичним 
складом», а в іншому випадку МПП перекладає відповідальність саме 
на іноземне право. Матеріальні норми покликані регулювати 
насамперед відносини, пов’язані з багатьма правовими ситемами, а 
саме, застосовуючи приведену вище класифікацію, «абсолютні 
міжнародні відносини». При цьому Кропхоллер, який написав 
спеціальне дослідження на тему про одноманітне матеріальне право24,
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виділяє «міжнародне одноманітне матеріальне право», що складається 
з норм, чинних однаково як мінімум, в двох державах. Воно поділяється 
на одноманітні матеріально-правові норми і на одноманітні колізійні 
норми. Природньо, що тільки перші розглядаються ним в якості 
альтернативи МПП. Вони містяться в міжнародних договорах, і 
повністю призначені для регулювання відносин з міжнародним 
фактичним складом, як, наприклад, Віденська конвенція 1980р. про 
договори міжнародної купівлі-продажу товарів25.

На користь включення матеріально-правових норм міжнародних 
конвенцій до складу МПП свідчить також та обставина, що створення 
таких норм і тим більше їх застосування не тільки не виключає 
необхідності використання класичних колізійних норм, але й передбачає 
одночасне застосування обох видів норм. В літературі зверталась увага 
на два теоретично можливих випадки: по-перше, при розмежуванні 
міжнародного фактичного складу і чисто національного, по-друге, у 
випадку неповноти регулювання відповідних відносин субсидіарно 
завжди повинне залучатись національне право, визначене на основі 
колізійних норм26.

На практиці і в доктрині виникло і інше, більш спірне питання: 
чи відносяться до сфери МПП внутрішні матеріальні норми, а саме норми 
внутрішнього законодавства, що безпосередньо без застосування 
колізійних норм, покликані регулювати відносини з іноземним 
елементом.

В нашій доктрині немає єдиної думки на рахунок питання про 
віднесення до галузі МПП внутрішніх матеріальних норм, джерелом 
виникнення яких міжнародні договори не виступають. На думку 
Л.АЛунца, Г.К.Матвєєва, М.І.Брагінського, відповідні норми повинні 
входити до складу цивільного права. Л.А.Лунц вважає, що включення 
до складу МПП матеріально-правових норм, що безпосередньо 
регулюють відносини з іноземним елементом, може привести до того, 
що межа міжнародного приватного права з цивільним взагалі зникне27.

На думку І.С.Перетерського28, ці норми, виходячи з характеру 
відносин, що регулюються, слід включати до складу МПП.

На нашу думку, ці норми також необхідно включити до складу 
МПП. Мова тут йде не про загальні норми нашого цивільного права, 
що підлягають застосуванню щодо кваліфікації правопорушень з 
іноземним елементом в силу відсилання до них колізійних норм, а про 
спеціальні норми, безпосередньо встановлені державою для регулювання 
зовнішньоекономічних відносин або інших відносин з іноземним, або
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міжнародним елементом. Уявляється, що специфіка правового 
регулювання в галузі МПП в Україні та в інших постсоціалістичних 
країнах визначається тим, що держава приймає спеціальне 
законодавство з питань зовнішніх економічних зв“язків, 
зовнішньоекономічної діяльності, режиму іноземного інвестування в 
країні і т.д., норми якого не зливаються з іншими нормами внутрішньої 
системи права, а носять опосередкований характер. Ці норми 
застосовуються виключно для регулювання відносин з іноземним 
елементом.

Проблема проблема включення або не включення до складу 
МПП внутрішніх матеріально-правових норм має універсальне 
значення. Вона не може визначатись специфікою нашого законодавства. 
На користь цього можна навести слідуюче:

1) спеціальні внутрішні закони або навіть кодекси для 
господарського обороту з закордоном приймались в багатьох країнах 
(Кодекс міжнародної торгівлі в Чехо-Словакії, Закон про міжнародні 
господарські договори КНР, інвестиційні кодекси, закони про передачу 
технологій в багатьох країнах29);

2) в законодавчому акті в загальне регулювання включаються 
окремі спеціальні норми, наприклад, про продовження строків, якщо 
учасники правовідношення проживають за кордоном ( 1944 (III), 1954 
(III) Німецького цивільного уложення).

Л.А.Лунц викладав деякі такі матеріально-правові норми як 
колізійні30, з чим важко погодитись.

Таким чином, до складу МПП можуть входити як колізійні, так 
і матеріально-правові норми, щорегулюють цивільно-правові відносини 
з іноземним елементом, котрі виникають в сферах міжнародного 
економічного, науково-технічного і культурного співробітництва, а 
також норми, які визначають цивільні, сімейні, трудові і процесуальні 
права іноземців. Тим самим, включаючи уніфіковані норми до складу 
МПП і не обмежуючи його тільки питаннями відшукання права, яке 
підлягає застосуванню в силу колізійних норм, а також враховуючи 
специфічні особливості права України, слід, на наш погляд, 
дотримуватись концепції МПП, що трактує його розширено. Якщо 
мислити таким чином, то в його сферу повинні включатись всі норми, 
що регулюють цивільйо-правові відносини з іноземним елементом. 
Визначальне значейня при цьому має сам характер відносин, предмет 
регулювання, а не його метод - колізійно-правовий або матеріально- 
правовий.
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ВИДИ СТРОКІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 
ТА ЇХ РЕГУЛЮВАННЯ

Длятого, щоб визначити природу строку, встановленого тією 
чи іншою правовою нормою, з’ясувати його призначення і роль у 
регулюванні правового положення суб’єктів трудового 
прав овідношення, необхідно провести класифікацію всього різноманіття 
строків трудового права.

Класифікувати строки у трудовому праві можна за різними 
критеріями. Кожний окремо взятий строк має певне призначення, 
виконує чітко визначену функцію. Але часто одні й ті ж функції, цілі і 
завдання характерні не тільки для якогось одного, окремо взятого, 
строку, а для цілої їх групи, що дає можливість провести відповідну їх 
класифікацію за цільовим призначенням. Групування всіх строків за 
цільовою спрямованістю, як вірно підкреслює Кейна К.В., дає 
можливість розкрити сутність норм трудового права, що регулюють ці 
строки, виявити головні напрямки правової політики у встановленні тих 
чи інших строків і відповідність їх цій політиці, а також передбачити 
шляхи подальшого удосконалення їх правового регулювання1.

Цікаву спробу класифікувати строки у трудовому праві за їх 
цільовою ознакою здійснив Жигалкін П.І. Він поділив їх на такі види:
1) строки трудових договорів і строки обов’язкової роботи після 
закінчення навчання; 2) строки як засіб організації процесу трудової 
діяльності робітників і службовців; 3) строки, протягом яких можливе 
притягнення робітників і службовців до матеріальної і дисциплінарної 
відповідальності; 4) строки позовної давності; 5) процесуальні строки; 
6) строки, що визначають обсяг грошових вимог робітників і службовців 
до підприємств, установ, організацій2.

Але, як вважає Кейна К.В., ця класифікація не позбавлена 
недоліків. З його точки зору видається більш обгрунтованою така 
класифікація строків за їх цільовим призначенням: 1) строки, що 
визначають динаміку і межі процесу розвитку і зміни правових від носин;
2) строки виконання визначених обов’язків; 3) правоздійснюючі строки;
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4) гарантійні строки; 5) строки що є мірою обсягу суб'єктивних прав; 
6) строки як умова набуття певних прав.

Автор також висловлює мотивоване заперечення проти поділу 
всіх строків у трудовому праві на зупиняючі строки і строки позовної 
давності. Строки позовної давності, на його думку, по суті також є 
зупиняючими строками, метою яких є «обмеження», «зупинення» права 
сторін трудового договору на захист порушених суб’єктивних прав з 
допомогою державного примусу. Крім цього, зазначається, є цілий ряд 
строків, що лишаються за межами вказаного поділу, наприклад, строки 
працевлаштування, закінчення яких припиняє обов’язки власника або 
уповноваженого ним органу по влаштуванню особи на роботу, якщо не 
було це здійснено протягом встановленого строку. Є також строки, із 
закінченням яких пов’язане не припинення суб’єктивних прав, а навпаки, 
їх виникнення, наприклад, закінчення двотижневого строку з дня 
попередження працівником власника або уповноваженого ним органу 
про розірвання трудового договору надає йому право залишити роботу3.

Перш ніж висловити свою думку щодо класифікації строків у 
трудовому праві за їх цільовим призначенням, приведемо для порівняння 
класифікацію строків у цивільному праві за аналогічним критерієм, 
запропоновану Фрідман Н.П. Автор виділяє за цільовим призначенням 
такі види строків: '

1) організаційні строки, тобто строки, в межах яких повинні 
початися, здійснюватись або завертатись дії по формуванню цивільних 
правовідносин;

2) строки, пов’язані з визначенням правового положення 
суб’єктів у цивільному праві;

3) матеріально-правові строки, до яких входять строки 
існування і здійснення абсолютних прав і строки існування і здійснення 
відносних (зобов’язувальних) прав;

4) строки захисту порушених суб’єктивних прав.
В межах цих видів Фрідман Н.П. виділяє зупиняючі строки, 

так як вони характерні для правовідносин третьої групи в цілому. В 
рамках строків існування (здійснення) зобов’язувальних прав автор 
називає гарантійні строки. Четверта група охоплює претензійні і 
позовні строки4.

Також у цивільному праві відома класифікація строків за їх 
цільовим призначенням, відповідно до якої розрізняють строки 
здійснення цивільних прав, строки виконання обов’язків і строки захисту 
цивільних прав5.
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Отже, на нашу думку, всі строки в трудовому праві за їх 
цільовим призначенням можна поділити на дві основні групи: перша 
група - це строки у визначенні змісту трудового правовідношення, його 
виникненні, зміні і припиненні; друга група - це строки в захисті трудових 
прав. До першої групи відносяться:

1) породжуючі строки, які, наприклад, Кейна К.В. в своїй 
класифікації називає строками, що визначають динаміку і межі процесу 
розвитку і зміни правових відносин.

В динаміці правовідношення, як зазначає Красавчиков O.A., 
можна намітити два головних вузли - виникнення і припинення. До них 
треба додати ще один проміжний момент, який не завжди існує - зміну6. 
Тому можна сказати, що породжуючі строки - це строки, пов’язані з 
юридичними фактами, що викликають виникнення, зміну або 
припинення трудових правовідносин. Наприклад, до строків, пов’язаних 
з виникненням трудових відносин, можна віднести строк, на який 
укладається трудовий договір (ст. 23 КЗпП України) з чітким зазначенням 
початку роботи на його основі. Умова про початок роботи відноситься 
до необхідних умов трудового договору. Тому тільки тоді, коли ця умова 
разом з іншими необхідними умовами погоджена сторонами, можна 
говррити про виникнення трудового правовідношення. Строк 
тимчасового переведення на іншу роботу за ст. 33 КЗпП України 
пов’язаний з виникненням таких юридичних фактів (виробнича аварія, 
простій та ін.), які породжують зміну змісту трудового правовідношення 
між його сторонами, тобто при наявності підстав, передбачених 
ст.ст.33,34 КЗпП, власник або уповноваженний ним орган має право 
перевести працівника на іншу роботу тільки на певний строк, визначений 
законом. Однією з підстав припинення трудового договору є закінчення 
строку, на який його було укладено (п. 2 ст. 36 КЗпП України).

В цивільному праві зазначені породжуючі строки за 
правовими наслідками поділяють на: 1) правовстановлюючі 
(правостворюючі) - строки, що тягнуть за собою виникнення 
правовідносин, окремих прав чи обов’язків; правозмінюючі - строки, з 
якими пов’язана зміна правовідносин, окремих прав і обов’язків; 
правоприпиняючі строки, що тягнуть за собою припинення 
правовідносин, окремих прав і обов’язків7, що по своїй суті співпадають 
з поділом у трудовому праві.

2) попереджувальні строки, тобто строки, протягом яких одна 
із сторін трудового правовідношення зобов’язана попередити іншу про 
настання певних юридичних фактів. Так,згідно ст. 103 КЗпП про
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запровадження нових або зміну чинних умов оплати праці власник або 
уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніш як за один 
місяць до їх запровадження. Також попереджувальні строки встановлені 
прирозірванні трудового договору як дай працівника (передбачений ч. 1 
ст.38 КЗпП двотижневий строк), так і для власника або уповноваженого 
ним органу у випадку розірвання трудового договору за п.і сг.40 КЗпП 
(передбачений ст.492, ч.З сг.32 КЗпП двомісячний строк);

3) зупиняючі строки, тобто строки, що визначають межі 
існування суб’єктивних прав і обов’язків. Зупиняючі (преклюзивні) 
строки - це строки, які у випадку нездійснення права або невиконання 
обов’язку у певний строк призводять до припинення цього права або 
обов’язку8.

Теорія трудового права, та й цивільно-правова наука, не 
містять чітких положень, користуючись якими можна було б розрізняти 
строки позовної давності і зупиняючі строки. Відсутність чіткої 
регламентації зупиняючих строків ускладнює можливість правильних 
висновків. Тому деякі юристи намагаються всі строки матеріального 
права звести до строків позовної давності.

В цивільно-правовій науці щодо питання про зупиняючі строки 
існують дві протилежні точки зору. Прихильники однієї з них визнають 
наявність у цивільному праві зупиняючих строків, прихильники іншої - 
заперечують. -у

Так, наприклад, цікава позиція з цього питання Новицького Г.Б. 
Автор вказав на основну відмінність між строками-позовної давності і 
зупиняючими строками, яка полягає в тому, що із закінченням 
зупиняючого строку припиняється існування самого матеріального 
права, що складає предмет судового захисту, тоді як закінчення строку 
позовної давності погашає правомочність особи здійснити своє цивільне 
право примусовим шляхом через суд. Далі наводяться приклади 
зупиняючих строків, до яких автор відносить, зокрема, шестимісячний 
строк для прийняття спадщини і ряд інших строків. Але в результаті 
Новицький І.Б. приходить до висновку, що наявність названих вказівок 
у законі про відповідні строки не дає підстав для встановлення 
відмінностей між строками позовної давності і зупиняючими строками. 
Правильніше, на думку автора, виходити з єдиного інституту позовної 
давності, не випускаючи при цьому з уваги, що в окремих виняткових 
випадках із закінченням давнісного строку пов’язується не тільки 
припинення права на позов, а й припинення самого матеріального 
цивільного права9.
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Йоффе О.С. приєднується до цієї думки, що визнає єдність 
інститут)' позовної давності, який охоплює всі види строків, з якими 
пов’язується припинення цивільних суб’єктивних прав10.

Вільнянським С.І. визнається наявність у цивільному праві 
особливих строків, відмінних від строків позовної давності, із 
закінченням яких втрачається саме право11.

Спробу найбільш детально розібратись у відмінності строків 
позовної давності від зупиняючих строків і теоретично обгрунтувати 
наявність у цивільному праві останніх першим зробив Ринг М.П. Автор 
виходить з того, що як давніші, так і зупиняючі строки є межею існування 
в часі правовідношення в цілому, тобто суб’єктивного права і 
відповідного йому обов’язку. Розмежування ж цих строків ним 
проводиться в залежності від того, чи припиняється із закінченням строку 
порушене чи непорушене суб’єктивне право. В першому випадку строк 
є давнішим, в другому - зупиняючим12.

Аналіз відмінностей інституту позовної давності від 
зупиняючих строків був здійснений в цивільному праві Гурвичем М.А. 
І як справедливо відмічає автор, Ринг М.П. не зміг довести в роботі, що 
в усіх випадках, коли право порушено, погашаючий його строк є 
давнішим. Він виходись з цього положення, як апріорного. Гурвич М.А. 
вважає, що зупиняючі строки і строки позовної давності - це межі 
існування суб’єктивного права в часі, але вони погашають право 
неоднаковим способом, їх юридичний метод суттєво відмінний. Отже, в 
цьому і треба шукати розмежування між строками позовної давності і 
зупиняючими строками. Проводячи дане розмежування, Гурвич М.А. 
зазначає, що зупиняючий строк також може припиняти суб’єктивне 
право (обов’язок), але на відміну від позовної давності його дія 
безпосередня. Зупиняючий строк чітко і незмінно визначає крайню межу 
існування суб’єктивного права (обов’язку) в часі. Він - один із вимірів 
обсягу суб’єктивного права. Тому зупиняючий строк діє глибше, ніж 
давніший, і виключає його застосування. Автор підкреслює, що 
незалежно від підстави свого виникнення зупиняючий строк, визначаючи 
межі суб’єктивного права, його рамки в часі, входить в його зміст. 
Зупиняючий строк - внутрішньо властива суб’єктивному праву межа 
його існування. Відповідно до цього тривалість зупиняючого строку не 
є однотиповою, що в принципі характерно для позовної давності, а 
вар’юється в залежності від спеціального призначення і завдань того чи 
іншого правовідношення11.

На думку Кирилової М.Я., викладена Гурвичем М.А. підстава
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розмежування давнісних і зупиняючих строків цікава теоретично, проте 
залишається нерозкритим цільове, практичне призначення 
розмежування зазначених строків. Кирилова М.Я. вважає, що якщо 
виходити з того, що юридичні наслідки закінчення строку позовної 
давності і зупиняючого строку в цілому однакові, то необхідно 
погодитися з усіма тими авторами, які вважають, що зупиняючих строків 
у цивільному праві немає, так як в обгрунтування свого заперечення 
ними береться саме правовий результат закінчення строків - припинення 
суб’єктивного матеріального права. Але все ж Кирилова М.Я. 
підкреслює, що характеристика зупиняючих строків дана Гурвичем М. А. 
досить детально і з багатьма положеннями автора слід погодитися. З 
свого боку вона вважає, що розмежування строків позовної давності і 
зупиняючих строків повинно проводитись за ознакою їх впливу на 
матеріальне цивільне право. Якщо строк позовної давності може 
послужити перешкодою до здійснення матеріального права в 
примусовому порядку, то строк зупиняючий припиняє існування самого 
матеріального цивільного права14.

Проведений аналіз характеристики зупиняючих строків у 
цивільному праві має важливе значення для класифікації строків у 
трудовому праві, оскільки від юридичної природи того чи іншого строку 
залежать правові наслідки, пов’язані з його настанням чи закінченням, 
Що стосується трудового права, то вище вже була розглянута точка зору 
Кейни К.В. з приводу поділу строків на зупиняючі строки і строки 
позовної давності.

Для того, щоб довести, що дана точка зору є 
необгрунтованою, звернемося до детального аналізу правових норм, 
які містять конкретні зупиняючі строки. Так, ст. 148 КЗпП України 
визначає строк для застосування дисциплінарного стягнення. В даному 
випадку закінчення місячного строку з дня виявлення дисциплінарного 
проступку, а також шестимісячного строку з дня його вчинення 
безповоротно припиняє існування самого суб’єктивного права власника 
або уповноваженого ним органу на застосування дисциплінарного 
стягнення.

Частина 3 ст. 43 КЗпП України зазначає, що власник або 
уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не 
пізніше, як через місяць з дня одержання згоди профспілкового органу. 
Отже, даний строк є зупиняючим, оскільки він визначає межу існування 
суб’єктивного права власника або уповноваженого ним органу на 
розірвання трудового договору з працівником.
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Строк випробування, передбачений ст. 27 КЗпП України, 
також є зупиняючим, так як протягом цього строку власник або 
уповноважений ним орган вправі розірвати з працівником трудовий 
договір з підстав виявленої невідповідності працівника роботі, на яку 
його прийнято. Із закінченням строку випробування ця правомочність 
власника або уповноваженого ним органу остаточно втрачається, і 
наступне розірвання трудового договору допускається лише на 
загальних підставах.

Так, рішенням Кельменецького районного суду Чернівецької 
області обгрунтовано задоволено позов Р. до Сокирянського районного 
відділу соціального захисту населення про поновлення на роботі 
спеціалістом II категорії, оскільки встановлено, що строк випробування 
закінчився 31 січня 1995 р., але Р. продовжувала працювати і була 
звільнена з підстави визнання працівника таким , що не витримав 
строку випробування, тільки 2 лютого 1995 р.15.

Як ми бачимо, зазначені строки не є строками позовної 
давності, оскільки позовна Давність - це встановлений законом строк, 
протягом якого суб'єкти трудових правовідносин вправі вимагати 
захисту свого порушеного права, а органи, що розглядають трудові 
спори, зобов’язані в примусовому порядку, якщо для цього є підстави, 
поновити порушене право. Отже, строк позовної давності - це строк для 
захисту порушеного суб’єктивного права, тоді як зупиняючий строк 
визначає тривалість непорушеного суб’єктивного права, протягом якого 
на свій розсуд суб’єкт може або реалізувати його, або ні.

Тому, повертаючись до ст. 27 КЗпП України, наприклад, 
припустимо, що працівника було звільнено з роботи як такого, що не 
витримав випробування, вже після закінчення строку випробування 
(зупиняючого строку). Ось тут тільки у працівника виникає право на 
позов, і відповідно починає свій перебіг позовна давність, так як згідно 
ст. 76 ЦК України перебіг строку позовної давності починається з дня 
виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа 
дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Отже, 
позовна давність починає свій перебіг з моменту виникнення права на 
позов, породженого порушенням суб’єктивного права, а зупиняючий 
строк - з моменту виникнення самого суб’єктивного права (тобто, в 
даному випадку з моменту погодження сторонами умови про 
випробування).

Для строків позовної давності ст. 73 ЦК України встановлено 
чітке правило про те, що зміна строків позовної давності і порядку їх
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обчислення за угодою сторін не допускається. Зміна чи застосування 
зупиняючих строків за угодою сторін, за загальним правилом, можливі 
лише у випадках, коли це дозволено нормою права. Так, наприклад, 
при укладенні трудового договору, контракту сторонами може бути 
обумовлений інший строк випробування, ніж передбачений 
законодавством, але в межах строку, встановленого для відповідної 
категорії працівників.

Зупиняючі строки, так як і строки позовної давності, завжди 
визначені досить чітко, невизначені строки не відповідають їх 
призначенню. Але строки позовної давності встановлені однієї 
тривалості для всіх трудових спорів, за винятком окремих їх категорій, 
а тривалість зупиняючих строків встановлюється, виходячи з 
особливостей конкретного матеріального права, до якого застосовується 
даний строк. Адже зупиняючий строк застосовується лише тоді, коли 
виникає необхідність обмежити існування суб’єктивного права в часі, а 
тим самим усувається невизначеність у правовідносинах, що має 
надзвичайно важливе значення. Так, з наведених вище прикладів 
зупиняючих строків ми бачимо, що всі вони без винятку є певними 
правовими гарантіями здійснення працівником свого права на працю.

Отже, правильною слід визнати ту точку зору, що із 
закінченням строку позовної давності погашається можливість 
здійснення суб’єктивного матеріального права в примусовому порядку 
через органи, що розглядають трудові спори, саме ж матеріальне 
суб’єктивне право при цьому не втрачається. Із закінченням зупиняючого 
строку припиняється існування самого матеріального права. І саме 
завдяки своїй зупиняючій властивості, яка діє по відношенню до 
суб’єктивного права, ці строки і називають зупиняючими.

4) Гарантійні строки. Як відомо, слово «гарантія» означає 
забезпечення, запорука виконання зобов’язань, здійснення прав16. Крім 
цього, термін «гарантія», наголошує Скобєлкін В.М., застосовується для 
позначення способів і засобів, з допомогою яких здійснюється 
забезпечення. Називають гарантіями, на його думку, також і умови, 
необхідні для реалізації тих чи інших прав. Тому Скобєлкін В.М. дає 
таке визначення гарантій здійснення (в тому числі охорони і 
поновлення) прав громадян: «Гарантії - це засоби, способи і умови, з 
допомогою яких забезпечується реальне здійснення наданих 
громадянам демократичних прав і свобод». Дане визначення, на думку 
автора, повністю можна застосувати і до гарантій трудових прав 
робітників і службовців17.
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Виходячи з вищезазначеного, можна сказати, що гарантійні 
строки - це строки, протягом яких забезпечується реальне здійснення 
наданих працівникам трудових прав. Вони мастяться, наприклад, в сг.ст. 
119, 121, 123, 124 КЗпП України. Сутність цих гарантійних строків 
полягає в тому, що протягом них (час виконання державних або 
громадських обов’язків, час перебування у відрядженні, час перебування 
в медичному закладі на обстеженні і т.п.) за працівником зберігаються 
певні права (наприклад, збереження місця роботи (посади), середнього 
заробітку) в тих випадках, коли працівник у звичайних умовах не 
виконує відповідних цим правомочностям трудових обов’язків, 
покладених на нього як на сторону трудового правовідношення.

Друга група строків пов’язана з безпосереднім поновленням 
порушених чи оспорюваних трудових црав. До неї відносяться: 1) строки 
позовної давності, тобто встановлені законом строки, протягом яких 
суб’єкти трудових правовідносин вправі вимагати захисту свого 
порушеного права. Це, зокрема, строки для звернення до КТС - ст. 225 
КЗпП України, строки для звернення до районного (міського) народ ного 
суду за вирішенням трудових спорів - ст. 233 КЗпП України; 2) 
процесуальні строки, тобто строки, призначені для розгляду трудових 
спорів, а також для вчинення різних процесуальних дій. Вони закріпляй, 
наприклад, в ст.сг. 226,227,235 КЗпП України;

3) строки виконання рішень по трудових спорах та строки, що 
визначають обсяг грошових вимог працівників до підприємств, установ, 
організацій (наприклад, передбачення ст.ст. 117,235 КЗпП України).

У трудовому праві, так як і в цивільному, можлива класифікація 
строків в залежності від обов’язковості приписів правових норм, тобто за 
ступенем самостійності учасників трудових правовід носин у встановленні 
строків. За цим критерієм строки поділяються на імперативні і 
диспозитивні, що є теоретичною базою для їх правового регулювання.

Імперативними називають строки, які не можуть бути змінені 
за угодою сторін. До них відносяться, наприклад, строки, названі в сг.сг. 
38,116,233 КЗпП України, в ст.ст. 71,114,249 ЦК України.

Диспозитивними є за своєю правовою природою передбачай 
законом строки, які можуть бути змінені за згодою сторін, або які 
визначаються безпосередньо сторонами трудового правовідношення. Це 
строки, закріплені ст.ст. 23,27,48,148,230 КЗпП України, сг. 194 ЦК України.

В деяких випадках закон встановлює лише максимальний (ст. 
27 КЗпП України) чи мінімальний (сг. 250 ЦК України) строк для 
здійснення певних дій. Разом з цим учасникам такого правовідношення
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дозволяється відповідно цей строк зменшувати або збільшувати. Такі 
строки за своїм характером в цивільно-правовій літературі вважають 
імперативно-диспозитивними18 . В юридичній літературі з трудового 
права такого поділу дотримуться Мордачов В.Д.19. На нашу думку, 
вказані строки слід відносити до диспозитивних. Строки можуть бути 
або імперативними, або диспозитивними, оскільки цим визначаються 
межі самостійності учасників трудових правовідносин у встановленні 
строків.

В залежності від того, ким встановлюються ті чи інші строки, 
в правовій науці і практиці прийнято розрізняти три їх види:

1) строки, встановлені законодавцем безпосередньо в 
нормативних актах. Вони, за загальним правилом, не можуть бути 
змінені за угодою сторін і їх дотримання обов’язкове для всіх учасників 
трудових правовідносин, а також для судових органів. Наприклад, 
строки позовної давності, передбачені ст.ст. 225,233 КЗпП;

2) строки, встановлені сторонами трудового правовідношення 
(договірні строки). Це строки виконання конкретних обов’язків. Вони 
можуть бути змінені, скорочені чи продовжені за взаємною згодою 
сторін. До цієї' групи входять строки, встановлені локальними актами. 
При цьому важливо, щоб співвідношення централізованого і локального 
регулювання трудових відносин будувалось на принципі, згід но з яким 
норми, що приймаються у централізованому порядку, закріплюють 
мінімальний рівень гарантій трудових прав працівників, який може 
підвищуватись шляхом прийняття локальних норм, а також 
встановлюють максимальний обсяг і межі владних повноважень 
власника по відношенню до працівників20. Відповідно до ст.9 КЗпП 
умови договорів про працю, які погіршують становище працівників 
порівняно з законодавством Союзу PCP і України про працю, є 
недійсними. В свою чергу, ст.9-1 КЗпП надає право підприємствам, 
установам, організаціям у межах своїх повноважень і за рахунок власних 
коштів встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і 
соціально-побутові пільги для працівників. А саме, ст. 84 КЗпП 
передбачає, що за сімейними обставинами та з інших поважних причин 
працівникові, за його заявою, може бути надана власником або 
уповноваженим ним органом короткочасна відпустка без збереження 
заробітної плати. Так, наприклад, в колективному договорі 
акціонерного товариства закритого типу “Чернівецький 
машинобудівний завод” зазначається, що короткочасна відпустка без 
збереження заробітної плати надається працівникам (крім випадків,
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передбачених законодавством) у зв’язку з весіллям самого працівника 
(до 3 - 5 робочих днів), смертю родича (до 6 робочих днів), народженням 
дитини (до 6 робочих днів), переїздом на нове місце проживання (до 2 
робочих днів).

3) строки, призначені судом або органами, що розглядають 
трудові спори між учасниками трудових правовідносин. Вони є 
обов’язковими для цих учасників і не можуть бути змінені за їх розсудом.

Важливе значення має класифікація строків за їх визначеністю, 
оскільки строки значною мірою впливають на зміст суб’єктивних прав 
працівників. В тих випадках, коли чітко встановлюється тривалість 
відрізку часу - година, день, тиждень, місяць, рік - строк називається 
визначеним, тобто визначеними вважаються строки, які підлягають 
точному обчисленню. Вони встановлюються різними способами: 1) 
шляхом вказання на будь-який момент чи подію, з якими пов’язуються 
певні правові наслідки (наприклад, ч. 1 ст. 79 КЗпП України); 2) шляхом 
зазначення початку і кінця перебігу строку (ст, 116 КЗпП України); 3) 
шляхом встановлення тривалості строку з одночасним визначенням 
початку або кінця його перебігу (ч. 1 ст. 91, ч. 1 ст. 225 КЗпП України).

Інколи законодавець не встановлює початкового моменту 
перебігу строку, а визначає лише його мінімальну тривалість і називає 
певну подію, до настання якої строк необхідно обчислювати (ч.ч. З, 4ст. 
115 КЗпП України).

Кажучи про обставини, які можуть впливати на перебіг строку, 
слід підкреслити, що хоч в нормах трудового права не зустрічаються 
поняття «перерив» і «припинення» перебігу строку, строки позовної 
давності в трудовому праві, так як і в цивільному, можуть припинятися 
і перериватися. Зрозуміло, що перерив строку, як і припинення, умовні, 
їх не можна сприймати в буквальному розумінні, оскільки в силу свого 
об’єктивного характеру припинити чи перервати перебіг часу 
неможливо.

Інші строки, встановлені в нормах трудового права, перервати 
чи припинити не можна, їх лише можна при наявності певних умов 
продовжній (ч. З ст. 27 КЗпП України), а інколи поновити. Якщо строк 
встановлено в днях, то він може обчислюватись за календарем або за 
графіком роботи. В усіх випадках, коли в правовій нормі не вказано, 
що строк обчислюється за графіком або в робочих днях, це означає, що 
він обчислюється за календарем.

В силу специфіки, характеру деяких правовідносин встановити 
характер їх існування в межах певних строків неможливо або
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недоцільно, Інколи закон не встановлює визначених строків для 
зручності учасників трудових правовідносин, надаючи їм можливість 
для прояву ініціативи в конкретних обставинах. Такий строк, 
наприклад, міститься в ст. 27 КЗпП України.

Строки, тривалість яких не вказується завчасно та які 
встановлюються шляхом вказання будь-яких приблизних координат, 
називаються невизначеними. Так, в ряді випадків закон вимагає 
вчинення певних дій «негайно» (ч. 5 ст. 235 КЗпП України), або містить 
посилання до якогось моменту (ч. 1 ст. 87 КЗпП України).

При встановленні невизначених строків у цивільному праві 
нормативні акти використовують більш різноманітну термінологію: 
«своєчасно» (ст. 340 ЦК України), «негайно» (ст. 235 ЦК України), «без 
зволікання» (ст. 342 ЦК України), «в будь-який час» (ч. і ст. 165 ЦК 
України).

Так як визначені строки сприяють більшій чіткості здійснення 
трудових прав і виконання обов’язків, вони складають переважну 
більшість строків, встановлених у нормах трудового права. Проте в 
деяких випадках доцільним є і встановлення невизначених строків. 
Наприклад, неможливо завчасно передбачити сірок дії норм праці, 
оскільки він залежить від досягнутого'рівня техніки, технології, 
організації виробництва і праці (ст. 87 ЗпП України).

Таким чином, якісне різноманіття видів строків у трудовому 
праві України зумовлене таким же об “єкгивним різноманіттям трудових 
правовідносин, а також корінних та похідних інтересів їх учасників. 
Наявні в даний час види строків у трудовому праві України 
відображають його перехідний стан від строго централізованого 
регулювання майже всіх трудових відносин до переважання локальних 
договірних начал такого регулювання на основі централізовано 
встановлених галузевих правових принципів трудового права, що якраз 
є характерним для суспільств перехідного типу від адміністративно- 
командної до ринкової економіки. Істотньо відмінна від попередньої 
соціальна роль та функції трудового права в суспільстві й зумовлюють 
пошуки адекватної їм класифікації Видів строків у трудовому праві 
України та форм, прийомів і методів їх правового регулювання.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
І ЛОКАЛЬНОГО МЕТОДІВ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЩ

Регулювання і організація заробітної плати під впливом змін в 
економіці та виробництві піддаються безперервним уточненням і 
перебудові. Такі проблеми, як співвідношення централізованого і 
локального регулювання заробітної плати; оптимізація пропорцій в 
заробітках ннзькоошіачуваних і високо оплачуваних працівників; 
встановлення мінімальної заробітної плати; пошуки засобів для 
підвищення тарифів у складності заробітку; організація почасової і 
відрядної системи оплати праці - неодноразово виникали і вирішувались 
з урахуванням економічної політики, та господарських проблем, що 
стояли перед нашим суспільством на тому чи іншому етапі його розвитку.

Вплив економічної реформи зачепив всю сукупність відносин, 
що виникають в першу чергу між державою, підприємствами, 
колективами, а також окремими працівниками при організації оплати 
праці. Однак вплив реформи на регулювання заробітної плати, розвиток 
і перебудову основних елементів їх організації було нерівномірним. 
Можна сказати, що одні елементи організації оплати праці піддались 
більш-менш суттєвим змінам, інші - значно меншим.

Заробітна плата практично втратила своє соціально-економічне 
призначення і не виконує вже жодної із своїх основних функцій 
відтворювальної, стимулюючої і регулюючої. Раніше, заробітна плата 
визначалась як будь-який заробіток, обчислений, як правило у 
грошовому виразі. - що давало змогу визначати її як частку працівника 
в доході підприємства, причому, як залишкову частку. З прийняттям 
нового Закону “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р. були внесені 
деякі зміни щодо самого поняття заробітної плати, що дало змогу 
визначати заробітну плату як винагороду. Закон визначає зарплату як 
ціну робочої сили, в основі якої лежить її вартість, а звідси винагороду. 
Тому саме принцип оцінки вартості робочої сили повинен стати 
основним у подальшому реформуванні системи оплати праці.
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Подальше реформування організації оплати праці повинно полягати 
в переході організації зарообітноїплати як частки в доході підприємства 
до заробітної плати, як ціни робочої сили. У зв’язку з цим необхідно 
створити механізм формування ціни робочої сили. Подальше 
реформування організації оплати праці повинно насамперед базуватись 
на оцінці вартості життєвих благ та послуг, достатніх для нормальної 
життєдіяльності працівника, членів його сім’ї, чого немає зараз у нас в 
країні.

Не сьогоднішній день, у відповідності із законом України “Про 
оплату праці”, правове регулювання оплати праці здійснюється 
державним (як правило, імперативним) і договірним методом. 
Державний метод правового регулювання оплати праці повинен 
обмежувати«, встановленням державних норм і гарантій в оплаті праці. 
Такими гарантіями можуть бути встановлення мінімальної заробітної 
плати нижче якої не може бути заробіток жодного працівника, незалежно 
від форми власності і господарювання. Крім цього, держава здійснює 
регулювання оплати праці шляхом встановлення умов і розмірів оплати 
праці керівників підприємств, заснованих на державній,.комунальній 
власності, працівників підприємств, установ та організацій, що 
фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фонд ів оплати праці 
працівників підприємств — монополістів, а також шляхом 
оподаткування доходів працівників.

Таким чином, ринкові відносини, в свою чергу, відкрили 
додаткові можливості для розробки локальних норм по оплаті праці, 
спрямованих на підтримку ініціативи підприємств і працівників, 
вироблення заходів, що сприятимуть підвищенню ефективності 
виробництва і праці. В умовах ринкової економіки є всі необхідні 
передумови для подальшого розвитку місцевої ініїцативи підприємств - 
розвитку локального регулювання оплати праці.

В даний час підприємства:
1) самостійно визначають фонд оплати праці без обмеження 

його зростання з боку державних органів;
2) самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати 

праці, а також інші види доходів працівників;
3) можуть використовувати державні тарифні ставки, посадові 

оклади як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від 
професійно-ділових якостей працівника, складності і умов виконуваних 
ними робіт, результатів їх пращ1.

Деякі зміни в повноваженнях підприємств відображають
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основні моменти в новій системі господарювання. Це, наприклад, 
усунення лишньої регламентації діяльності підприємств, розширення 
компетенції підприємств, уточнення їх функцій.

Разом з тим, особливо це відчувається в теперішній час, 
поглиблюються диспропорції в оплаті праці, державному і недержавному 
секторах економіки. Деформовані співвідношення в оплаті праці в 
залежності від кваліфікації, складності, відповідальності за виконувану 
роботу, між фізичною і розумовою працею, між виробничою і 
бюджетною сферами. Тому, в теперішній час і надалі, на нашу думку, 
політика Уряду повинна бути спрямована на розвиток мотивації до праці 
і виробництва, а не зосереджена в основному на перерозподілі 
національного багатства. Цим заходам повинні насамперед сприяти 
подальший розвиток ініціативи самого підприємства, його 
самостійносгі, - а на цій основі повинна надалі розширюватись сфера 
локального регулювання щодо оплати праці працівників усіх 
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності і 
господарювання.

Централізоване і локальнерегулювання оплати праці неможливо 
протиставляти один одному як самостійні і відокремлені способи 
правової регламентації названих відносин. Кожен із них необхідно 
розглядати як сукупність прийомів, засобів правового впливу на 
учасників трудових відносин, що застосовується послідовно і планомірно 
на відповідних етапах єдиного державного процесу регулювання 
заробітної плати. Найбільш вдале співвідношення централізованого і 
локального методів сприяє досягненню загальних цілей - винагороди за 
працю. Але це не означає що централізований і локальний методи 
регулювання не виконують свої власні, чітко визначені функції, що 
пов’язані із встановленням та реалізацією норм оплати праці. За 
допомогою централізованого методу регулювання держава визначає в 
масштабі всієї країни головні напрямки організації' заробітної плати, 
закріплює мінімум гарантій в оплаті праці працівників. Шляхом же 
локального регулювання на підприємстваї і організаціях розробляються 
більш конкретні, детальні умови оплати праці на базі норм і показників, 
що встановлюються в централізованому порядку.

Практика свідчить, що роль локальних правових норм ширше 
ніж створення тих умов, що необхідні для успішного впровадження і 
конкретизації централізованих норм щодо винагороди за працю. В ряді 
випадків ними встановлюються самостійні правила, мета яких - 
усунення прогалин в правовому регулюванні (наприклад, при
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визначенні розміру оплати праці робітників-відрядників, які виконують 
нижчеоплачувану роботу, при поширенні тарифних ставок робітників- 
відрядників на почасовиків і т.д.). Правильний відбір і узагальнення 
найбільш раціональних локальних норм в галузі організації праці і його 
оплати впливають на розвиток централізованих норм, підвищення рівня 
їх розробки.

Централізоване і локальне регулювання заробітної плати - суть 
однопорядкові, тісно пов’язані між собою і крім цього взаємно 
доповнюючі один одного методи впливу права на суспільні відносини. 
В першій половині 90-х рр. була більш розширена сфера дії 
централізованого методу регулювання оплати праці, порівняно з 
локальним. Інколи вони знаходились на одному щаблі. Але невірно було 
б сказати, що на тому чи іншому етапі просиджувалось одночасно 
розширення сфери дії як централізованого, так і локального методів 
регулювання оплати праці. Централізоване і локальне регулювання 
співвідносяться один з однцм і знаходяться в одній площині, тому 
розширення меж одного (якщо не виникає при цьому нових відносин) 
можливо лише за рахунок скорочення іншого. Оскільки, - як пише 
Р.ЗЛівшиць, - централізоване регулювання не дозволяє достатньо 
точно співвідносиш розмір оплати з кількістю і якістю праці, його сфера 
може і цовинна бути звужена за рахунок розширення локального 
регулювання5.

Крім сказаного вище, необхідно звернути увагу на те, що в 
процесі переходу до ринкової економіки ряд функцій центральних 
органів може бути передано роботодавцям. В сферу централізованого 
регулювання можуть бути включені деякі функції, що обумовлені 
специфікою ринкових відносин. Тому занадто прямолінійною була б 
думка про безперервне, значне розширення локального регулювання 
виключно за рахунок централізованого. В дійсності тут проходить більш 
складний діалектичний зв’язок.

Локальна норма, що діє в масштабах під приємства, конкретизує 
і деталізує загальну норму, що встановлена в централізованому порядку. 
В результаті конкретизації виникає нова норма, що є більш детальнішою 
порівняно з основним правилом. Локальні норми обов’язкові для 
персонально невизначеного кола осіб, що перебувають в трудових 
правовідносинах з даним підприємством. Якщо централізоване 
нормативне регулювання заробітної плати здійснюється в основному 
за допомогою імперативних норм, то для локального регулювання 
оплати праці характерно порівняно більш широке використання норм,
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що містять відносно визначений припис, що конкретизується самими 
заінтересованими сторонами. Застосування в цих випадках, в нормах, 
диспозитивних формулювань відкривають широкі можливості для 
встановлення окремих умов оплати праці за угодою сторін, в допустимих 
і доцільних межах при централізованому визначенні вихідних положень.

В оплаті праці є традиційні інститути, без яких неможливо 
обійтись. Кожна заробітна плата у відповідності з Законом “Про оплату 
праці” складається з основної і додаткової частини. У зв’язку з 
нестабільністю правового регулювання заробітної плати доцільно 
основну частину заробітної плати визначати чітко з урахуванням 
економічних, фінансових обставин. Додаткова частина заробітноїплати 
повинна визначатись у процентному або кратному розмірі по 
відношенню до основної частини, при досягненні певних умов, 
заздалегідь погодженими сторонами трудового договору, або 
встановлених власником за погодженням з профспілковим комітетом.

Локальні нормативні акти щодо оплати праці, які видаються у 
зв’язку з цим, передбачають Чіткі правила повед інки для осіб, на котрих 
вони поширюються. Локальні акти не можуть протирічити 
централізованим актам. Для того, щоб локальні акти мали обов’язкову 
правову силу, вони не повинні виходити за межі повноважень, що 
надаються відповідними органами. Ст. 9 КЗпГЇ України встановлює 
співвідношення між законодавчим і договірним регулюванням трудових 
відносин (в тому числі оплати праці). Це співвідношення таке, що будь- 
який нижче стоящий акт (угода, договір) може встановлювати умови 
праці більш сприятливіші, ніж вищестоящий, але не може знижувати 
рівень правових гарантій, передбачених вищестоящим актом.

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як 
мінімальних гарантій в оплаті праці, відповідно до ст. 11 Закону “Про 
оплату праці” визначаються Генеральною угодою, укладеною між 
Кабінетом Міністрів України і профспілковими об’єднаннями. 
Конкретні ж розміри тарифних ставок і окладів відповідно до ч. З ст. 
97 КЗпП України встановлюються власником або уповноваженим ним 
органом з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 
генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Власник або 
уповноважений ним орган чи фізична особа не мають права в 
односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, 
що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, 
колективним договором.

СіЙввідношення законодавчого і локального (договірного)
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регулювання оплати праці виглядає таким чином. Мінімум правових 
гарантій передбачений законодавством і він не може бути знижений ні 
за яких умов. Цей мінімум може бути підвищений в галузевих угодах, а 
потім в колективному договорі, а  те, що встановлено в колективному 
договорі - в трудовому договорі.

Частина локальних актів видається безпосередньо власником 
підприємства одноособово, але в більшості випадків частина актів 
приймається за участю профспілкових органів, а у тому випадку, коли 
колективний договір на підприємстві не укладений, то власник 
відповідно до ст. 15 Закону “Про оплату праці” зобов’язаний 
погоджувати всі питання з профспілковим органом3, а в разі його 
відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом. І в 
тому і в іншому випадках власник підприємства опирається на принцип 
єдиноначальності - як основний метод управління господарством. Але 
ступінь прояву цього принципу в зазначених випадках є різним. Таким 
чином, локальні нормативні акти можуть бути у формі тарифно- 
нормативних актів внутрішньо-заводського управління, у вигляді 
наказів власника підприємства, або тарифно-нормативних угод, що 
укладаються між власником підприємства і профспілковим комітетом.

Локальні тарифно-нормативні акти і угода суттєво впливають 
на зміст трудових правовідносин між працівниками і підприємством. 
Вони виступають необхідною правовою підставою для конкретизації і 
уточнення прав і обов’язків сторін, їх повноважень. Форма локального 
нормативного акту відповідає умовам ринкових відносин, “наближає” 
механізм правового регулювання умов праці до конкретних 
особливостей виробництва.

В локальних тарифно-нормативних актах і угодах 
перед бачаються правила про умови оплати праці, в першу чергу по тих 
питаннях, по відношенню до яких були переглянуті і розширені права 
підприємств і профспілки. Розглянуті так звані нормовстановлюючі 
акти, що містять загальні правила поведінки та розраховані на 
неодноразове застосування і діють по відношенню до персонально 
невизначеного кола осіб, слід відрізняти від актів застосування норм 
права, приписи яких стосуються персонально визначених суб’єктів. В 
наш час, в умовах переходу до ринкових відносин, змінено не тільки 
порядок оплати праці, але й в деякій мірі відносини щодо застосування 
цих норм.

Підприємства самі встановлюють форми і системи оплати праці, 
які є найбільш ефективними на даній виробничій ділянці. Під приємства
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вправі запроваджувати види і розміри додаткових винагород в 
залежності від значення, ступеня і строків виконання роботи, 
виробничої діяльності підприємства. Конкретно встановлюються 
доплатні надбавки до ставок (окладів), підвищуються премії для деяких 
категорій працівників щодо їх стимулювання, швидкого виконання 
робіт та важких виробничих завдань. Розмір оплати праці, особливо її 
підвищення безпосередньо пов’язується із вдосконаленням нормування 
праці4. Існує певний зв’язок рівня норм праці і розмірів оплати праці. 
Норми праці, відповідно до законодавства переглядаються і 
замінюються новими тільки у випадках проведення атестації і 
раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології 
та організаційно-технічних заходів. Якщо працівник шляхом 
застосування своїх раціоналізаторських методів праці збільшив норми 
виробітку, то відповідно повинна і зрости оплата його праці. Ось 
формулювання норми закону: “досягнення високого рівня виробітку 
продукції окремим працівником, бригадою за рахунок застосування з 
власної ініціативи нових прийомів праці і передового досвіду, 
вдосконалення своїми силами робочих місць не є підставою для 
перегляду норм (ч. 2 ст. 85 КЗпП України).

Зрозуміла і багаторічна практика нормування, коли в міру росту 
продуктивності праці норми підвищувались з тим, щоб не ріс заробіток. 
Ця практика в теперіїпній час зупинена, але принцип нового нормування 
праці “більше пропрацював, більше отримав” ще далеко діє не на всіх 
підприємствах, установах, організаціях. І хоч заробітна плата 
максимальним розміром не обмежується, але сам стан її оплати бажає 
кращого, особливо що стосується державного сектору економіки.

Про стан оплати пращ в державному секторі економіки можна 
судити з таких даних. Споживчі ціни росли більш високими темпами в 
порівнянні з темпами росту заробітної плати. Так, якщо у вересні 1994- 
1995 рр. середня заробітна плата в державному секторі підвищилась в 
4,9 тис. разів проти рівня 1990 р., то споживчі ціни - більш ніж у 19 тис. 
разів. Відповідно в чотири рази знизилась і купівельна спроможність 
заробітної плати. Реальна вартість номінальної середньої заробітної 
плати у вересні 1995 р. в цінах 1990 р. склала всього 67 крб., тобто 
знизилась на 73%5.

Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України і 
профспілковими об’єднаннями України від 4 серпня 1995 року було 
передбачено ще у третьому кварталі 1995 р. разом з профспілкомиви 
об’єднаннями здійснити перевірку своєчасності виплат заробітної
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плати на державних підприємствах, в організаціях, установах, 
вивчивши причини їх затримки і розробити заходи щодо 
попередження випадків несвоєчасної виплати заробітної плати у 
виробничих та бюджетних сферах6, але все це залишилось тільки на 
папері. Крім того, Закон дозволив, хоч і тимчасово (на період не 
більше шести місяців), у колективних договорах допускати оплату 
праці нижчу від норм, що визначені генеральною, галузевою та 
регіональною угодами на період подолання фінансових труднощів, 
що стало зараз вже правилом.

У справі регулювання оплати праці найважливіше значення має 
мінімальна заробітна плата, що є державною соціальною гарантією 
обов“язковою на всій території України для підприємств усіх форм 
власності і господарювання та фізичних осіб. Розмір мінімальної 
заробітної плати встановлюється на законодавчому рівні, але він 
настільки є мізерним, що ще не може виступати ні як економічна 
категорія, ні як соціальна гарантія, оскільки мінімальна заробітна плата 
є значно меншою від межі малозабезпеченості.

Закон України “Про оплату праці” законодавчо закріпив саму 
процедуру (механізм) встановлення розмірів мінімальної заробітної 
плати шляхом переговорів і консультацій на тристоронній основі: 
“розмір мінімальної заробітної плази встановлюється Верховною Радою 
України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз 
на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням 
пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників 
професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які 
об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення 
Генеральної угоди (ст. 10 Закону). Закон також закріпив процедуру 
перегляду розмірів мінімальної заробітної плати: “розмір мінімальної 
заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на 
споживчі товари і тарифи на послуги за угодою сторін колективних 
переговорів”. Але на нашу думку, ст. 10 Закону потребує деякого 
уточнення. В період між переглядом мінімальної заробітної плати 
повинен діяти випереджальний механізм індексації, оскільки мінімальна 
заробітна плата не може становити основу тарифної системи, тим більше 
в період подолання фінансових труднощів підприємств, в умовах 
економічної кризи в цілому. На нашу думку, ч. 2 ст. 10 Закону слід 
доповнити і викласти у такій редакції: розмір мінімальної заробітної 
плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі 
товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних переговорів.
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У період перегляду розміру мінімальної заробітної плати діє 
випереджальний механізм індексації.

Основоположним документом щодо оплати праці є Закон 
України “Про оплату праці”, який має ринкову спрямованість, але ще 
не зовсім вписується в загальну схему ринкових відносин в нашій країні. 
Тому надалі реформу оплати праці доцільніше проводити у тісному 
взаємозв’язку з реформуванням ціноутворення, оподаткування та 
зайнятості, а також приймати Закон або зміни до нього в пакеті з 
іншими актами законодавства з питань організації заробітної плати.

Викладене дозволяє зробити висновок, що в сучасний період 
підвищення ефективності організащі заробітної плати в значній мірі буде 
залежати від подальшого удосконалення всієї сфери державного 
регулювання оплати праці працівників, що включатиме в себе як 
централізований, так і локальний методи регулювання.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Як і будь-яка інша галузь права, фінансове право має свій 
предмет правового регулювання, певну сукупність суспільних відносин, 
які мають притаманні лише їм специфічні особливості, що дозволяє їх 
виділити з усієї сукупності відносин. Особливість суспільних відносин, 
що становлять саме предмет фінансового права, полягає в тому, що, 
по-перше, такі відносини виникають з приводу фінансової діяльності 
держави в процесі розподілу та перерозподілу національного доходу з 
метою утворення необхідних суспільству фондів споживання та фонд ів 
нагромадження і, по-друге, об“єктом відносин завжди є гроші або \ 
грошові зобов'язання, які пов“язані з утворенням і використанням ' 
грошових фондів1.

Нормативне регулювання зазначених суспільних відносин 
здійснюється державою шляхом видання уповноваженими нею органами 
законів, указів, постанов та інших нормативних актів, які в сукупності 
становлять галузь фінансового права.

Фінансове право складається з великої кількості норм, які 
послідовно розташовані та взаємозв“язані, згруповані єдністю завдань 
і функцій держави, тобто фінансове право є певною системою правових 
норм. Як і всі галузі права, фінансове право поділяється на загальну та 
особливу частини.

До загальної частини фінансового права відносяться норми, які 
встановлюють загальні принципи, правові форми і методи фінансової 
діяльності держави, систему органів, що здійснюють таку діяльність та 
їх правовий статус, питання фінансового права зарубіжних країн, а також 
норми, що регулюють відносини в галузі фінансового контролю.

Особлива частина фінансового права складається з певних 
підрозділів, кожен з яких регулює повне коло однорідних фінансових 
відносин, наприклад, відносин в сфері бюджету, державних доходів, 
державних видатків та ін. Кожна група таких відносин має як загальні 
для всіх фінансових відносин властивості, так і свої особливості, які
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зумовлені різними завданнями, самим економічним змістом тієї чи іншої 
групи фінансових відносин.

Таким чином, в системі фінансового права знаходить своє 
відображення об“єктивно існуюча фінансова система держави, зокрема, 
це стосується особливої частини, склад якої залежить в основному від 
складу фінансової системи певної держави. Тому питання фінансової 
системи мають важливе значення для вивчення системи фінансового 
права в цілому.

Фінансова система неодноразово була об“єктом дослідження не 
тільки юристів, але й економістів. Однак, єдиної точки зору з даної 
проблеми не існує до цього часу.

Система як філософське поняття являє собою певне цілісне 
явище, що складається з елементів, які є взаємозв'язаними та 
взаємодіючими між собою. Елемент є частиною складного цілого. 
Відповідно, система передбачає внутрішню будову, зв“язок, 
диференціацію. Разом з тим система є єдиним цілим, яке складається з 
окремих елементів, впорядкованих на основі загальних об“єктивних 
закономірностей.

Термін “фінансова система” частіше всього вживається в двох 
значеннях. В першому випадку під фінансовою системою розуміється 
сукупність різних ланок фінансових відносин (фінансових інститутів), 
врегульованих фінансово-правовими нормами, за допомогою яких 
держава утворює, розподіляє і використовує централізовані і 
децентралізовані фонди коштів2. Існують і інші визначення фінансової 
системи, але всі вони в цілому зводяться до того, що фінансова система 
являє собою сукупність взаємозв'язаних ланок фінансових відносин 
(інститутів).

Однак в деяких випадках термін “фінансова система” 
вживається і в іншому значенні — як сукупність державних органів і 
установ, що здійснюють в межах своєї компетенції фінансову діяльність3. 
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., неможна об'єднувати 
в одному понятті об'єктивно існуючі фінансові відносини, тобто 
економічні відносини розподілу суспільного продукту та національного 
доходу, і створювані державою установи4. Було б доцільніше в даному 
випадку використовувати інший термін, наприклад, система органів, що 
здійснюють фінансову діяльність, оскільки існуюча колізія в 
понятійному апараті, на нашу думку, не сприяє правильному розумінню
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фінансової системи і може привести до недоцільних дискусій. Тому автор 
схиляється до визначення фінансової системи в її першому варіанті, а 
саме — як сукупності ланок фінансових відносин (інститутів).

Треба відзначити, що поняття фінансової системи є наслідком 
розробки більш загального поняття— фінанси. Фінанси— категорія, 
яка складалася історично. Сам термін виник в ХІІІ-ХУ ст.ст. в торгових 
містах Італії і спочатку означав будь-який грошовий платіж. В 
подальшому термін отримав міжнародне розповсюдження і став 
застосовувати«, як поняття, що пов“язане з системою грошовихвідносин 
між населенням і державою з приводу утворення державних фондів 
грошовихкоштів.

В сучасний період існує багато визначень поняття “фінанси”. 
Всі вони виходять з того, що фінанси— це система суспільних відносин, 
які виникають у зв'язку з формуванням, розподілом та використанням 
централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів. Однак, 
деякі автори визначають фінанси як систему грошових відносин5, інші 
ж — як систему економічних відносин6. Стосовно останньої позиції 
Аллахвердян Д .А. у свій час слушно відзначив, що визначення фінансів 
як економічних від носин є досить загальним і не відображає специфіку 
фінансів як особливої вартісної категорії. Подібне визначення може 
застосовуватись так само і до таких економічних категорій, як товар, 
гроші, ціна і т.д. Специфіка ж фінансів полягає в тому, що вони 
відображають систему грошових відносин, обумовлених розподілом і 
перерозподілом суспільного продукту та національного доходу і 
утворенням на цій основі грошових фондів та надходжень7. Автор в 
даному випадку не протиставляє грошових відносин економічним, а 
лише вказує на необхідність використання стосовно фінансів більш 
конкретного специфічного поняття по відношенню до більш загального.

Однак, фінанси не охоплюють всіх грошових відносин. Останні 
за своїм змістом та складом значно ширші, ніж поняття фінансів, 
фінансових відносин. Це означає, що не будь-які грошові відносини 
можуть виступати в якості фінансових відносин. Так, наприклад, гроші, 
що обслуговують відносини купівлі-продажу, поставки, 
адміністративних штрафів, не є фінансовими і, відповідно, не входять 
до предмету фінансового права. Звичайно, рух грошових фондів, їх 
формування та використання становлять матеріальну основу фінансових 
відносин, але самі по собі гроші не визначають сутність фінансів. Фінанси 
відрізняються від грошей як змістом, так і виконуваними функціями. 
Гроші — це загальний еквівалент, з допомогою якого перш за все
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вимірюються затрати праці асоційованих виробників, а фінанси — 
економічний інструмент розподілу та перерозподілу валового 
внутрішнього продукта і національного доходу, знаряддя контролю за 
утворенням і використанням фондів грошових коштів8.

Таким чином, до фінансових належать не всі грошові відносини, 
а лише ті, які відповідають певним ознакам. Ознаками фінансових 
відносин, які дозволяють виділити їх з усієї сукупності грошових 
відносин є:

1) фінансові відносини — це грошові відносини між двома 
суб“єктами, одним з яких є держава;

2) суб “єкти в процесі цих відносин володіють різними правами 
та обов“язками. Один з суб“єктів (держава) володіє особливими, 
владними повноваженнями по відношенню до другого суб“єкта;

3) в процесі цих відносин формуються фонди грошових коштів 
як на централізованому, так і децентралізованому рівнях; можна сказати, 
що іті відносини носять фондовий характер;

4) регулярне надходження коштів для формування грошових 
фондів забезпечується наданням податкам, зборам та іншим платежам 
державно-примусового характеру , що досягається за допомогою 
правотворчої діяльності держави, створенням відповідного фіскального 
апарату5.

Фінанси як самостійна економічна категорія відображають 
економічні відносини, які обумовлені характером виробництва і 
економічними законами, які з цього випливають. Необхідність фінансів 
диктується перш за все потребами матеріального виробництва, 
забезпеченням соціально-культурного обслуговування членів 
суспільства, утриманням управлінського апарату, не пов“язаного 
безпосередньо з матеріальним виробництвом, зміцненням 
обороноздатності країни. Вирішення цих завдань неможливо без 
процесів розподілу, перерозподілу і використання вартості сукупного 
суспільного продукта і національного доходу, що здійснюється 
державою з допомогою фінансів через регулювання процесів утворення 
і використання відповідних грошових фондів.

Разом з тим фінанси, як елемент виробничих відносин, 
змінюються в залежності від рівня виробничих сил. На певному етапі 
розвитку виробництва з“являється об“єктивна необхідність 
удосконалення форм фінансових відносин з метою ліквідації 
невідповідності між ними і виробничими силами.

Виключно важлива роль у вирішенні цих протиріч належить
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державі, яка на основі глибокого пізнання економічних законів, у 
відповідності з їх вимогами, використовуючи правові інститути, змінює 
в тій чи інптій мірі правову форму фінансових відносин з врахуванням 
їх об“єктивного характеру, рівня виробничих сил і т.д. При цьому в 
нормативному акті не просто відображаються економічні відносини. 
Сам зміст цього акту викликаний саме економічними відносинами10. 
Таким чином, держава, як і право, виступають факторами вдосконалення 
форм об“єктивних фінансових відносин.

Однак, виникнення фінансових відносин, як і їх відмирання, не 
є результатом діяльності держави, її волевиявлення. Фінанси — 
об“єктивна необхідність, оскільки обумовлені потребами суспільного 
розвитку. Держава ж може лише враховувати об “єктивну необхідність 
фінансових відносин і на цій основі, шляхом видання нормативних актів, 
встановлювати різні форми їх використання. Більше того, конкретні 
види фінансових відносин, форми організації їх також визначені 
умовами розвитку економіки. Звичайно, держава своєю діяльністю може 
активно впливати на фінансові відносини, але вона ні в якій мірі не 
може вплинути на їх існування, якщо відсутні відповідні об“єктивні 
передумови. Діалектика взаємозв'язків між базисом і надбудовою 
полягає саме в тому, що тільки соціальні та економічні причини 
породжують необхідність виникнення нових відносин, а держава лише 
сприймає це “суспільне замовлення” і реалізує його за допомогою 
відповідних нормативно-правових актів, в результаті чого фінансові 
відносини приймають форму правовідносин.

Різноманітні фінансові форми та методи концентрації частини 
національного доходу в руках держави, його розподілу та використання 
обумовлюють існування різних сфер фінансових відносин, які утворюють 
фінансову систему. При цьому спостерігається різний підхід до питання 
про складові частини фінансової системи. Основна причина такого 
стану речей полягає у відсутності чітких критеріїв, які можуть бути 
покладені в основу класифікації всіх ланок фінансової системи. Крім 
цього, трудність складення такої класифікації полягає в наявності 
подвійного рахунку одних і тих же грошових відносин, які містяться в 
різних ланках, що в цілому природньо в умовах органічного 
взаємозв'язку всіх ланок єдиної фінансової системи11.

Різний підхід багатьох вчених до цього питання призвів до появи 
моделей фінансової системи, до складу яких входить дві, три, сім і навіть 
вісім ланок. В більшості випадків при більш детальному розгляді 
запропонованих конструкцій виявляються одні і ті ж групи фінансових
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відносин, але з різним ступенем їх об “єднання або диференціації. Однак 
з однієї сторони використання досить загальних критеріїв призводить 
до такого поділу фінансової системи на ланки, який не відображає 
специфіки прийомів, методів акумуляціїта витрачаннякоштів, а з іншого 
боку диференціація фінансової системи на дрібні ланки відображає 
намагання авторів надати більшого значення відмінностям, ніж 
спільному в ролі, природі тієї чи іншої ланки, в застосовуваних методах 
акумуляції та витрачання грошових коштів12.

Розмежування фінансової системи на окремі ланки обумовлено 
відмінностями в завданнях кожної ланки, а також в методах формування 
і використання централізованих і децентралізованих фондів грошових 
коштів,Узв“язкузцимв основу класифікації' ланок фінансовохї системи 
можуть бути покладені такі критерії:

1) особливості формування та використання фондів грошових 
коштів, на підставі яких здійснюється відокремлення однорідної групи 
грошових відносин;

2) роль тієї чи іншої ланки в процесі суспільного від творення.
На підставі зазначених критеріїв автор пропонує виділити

наступні ланки фінансової системи:
1) бюджет (бюджетна система);
2) позабюджетні фонди коштів;
3) кредит;
4) страхування; '
5) децентралізовані фонди коштів (фінанси галузей народного 

господарства, підприємств різних форм власності та установ і 
організацій).

Всі зазначені вище ланки фінансових відносин можна поділити 
на дві підсистеми. Це загальнодержавні (централізовані) фінанси, якЬ 
забезпечують потребирозширеного відтворення на макрорівні, і фінанси 
господарюючих суб “єктів (децентралізовані), які використовуються для 
забезпечення відтворювального процесу грошовими коштами на 
мікрорівні.

До централізованих фінансів відносяться грошові кошти, які 
надходять в розпорядження держави як владного суб“єкта. До них 
належать перш за все кошти, які акумульовані в бюджетній системі 
держави, централізовані позабюджетні фонди держави, державне 
страхування, кредит.

До децентралізованих фондів грошових коштів відносяться 
фінанси підприємств і організацій всіх форм власності, які утворюються
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як за рахунок власних ресурсів, так і за рахунок бюджетних асигнувань, 
а також галузеві та міжгалузеві позабюджетні фонди.

У зв“язку із зламом командно-адміністративної системи та 
переходом країни до ринкової економіки постає питання про 
повноваження держави стосовно цих двох підсистем фінансових 
відносин. Якщо по відношенню до централізованих фондів коштів 
ситуація більш простіша (держава виступає повноправним господарем 
таких фондів і може примусово забезпечити свої доходи), то інше 
становище відносно децентралізованих фондів. Що стосується фінансів 
підприємств загальнодержавної та комунальної власності, то вони в 
цілому можуть розглядатися як децентралізовані фонди держави, але 
відносно фінансів приватних підприємств держава повинна здійснювати 
регулюючий вплив на зовсім інших принципах, оскільки між державними 
та приватними фінансами існують значні відмінності. Основна з них, як 
зазначає П.М.Годме, полягає в тому, що стан приватних фінансів та 
динаміка приватних фондів залежить від законів ринкової економіки, 
стан же і д инаміка державних фінансів визначаються рішеннями держави 
та діями публічної влади13. Однак це не єдина відмінність. На думку 
П М.Годме, відмінності між державними та приватними фінансами 
зводяться до наступного:

1) держава може в примусовому порядку забезпечувати свої 
доходи з допомогою системи оподаткування. Разом з тим відсутнє 
примусове виконання у відношенні самої держави. Що стосується 
приватних осіб, то становище тут зворотнє: вони не можуть в 
примусовому порядку забезпечувати свої доходи і, відповідно, можуть 
виявлятися неспроможними виконувати свої зобов“язання;

2) державні фінанси пов“язані з грошовою системою, яка в 
певній мірі керується державою, тоді як ця грошова система не залежить 
від волі приватних власників, які розпоряджаються своїми фінансами;

3) приватні фінанси орієнтовані на отримання прибутку, 
Державні фінанси, навпаки, — це кошти здійснення так званого 
спільного інтересу;

4) розміри державних фінансів набагато більші, ніж розміри 
приватних фінансів, якими розпоряджаються окремі особи14.

Як бачимо, між різними фінансовими відносинами, що 
утворюють підсистему децентралізованих фінансів, існують істотні 
відмінності, що зумовлюють різний підхід держави при регулюванні, 
акумуляції та використанні державних та приватних фінансів, а це в 
кінцевому результаті дає змогу говорити про фінансове право як
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самостійну науку про державні фінанси. У зв“язку з цим напрошується 
висновок, що фінансова система в розумінні сукупності фінансових 
відносин (фінансових інститутів), врегульованих фінансово-правовими 
нормами, не повністю відповідає всій сукупності фінансових відносин, 
оскільки не всі вони регулюються фінансово-правовими нормами. 
Іншими словами, фінансова система з точки зору фінансового права є 
поняттям вужчим, ніж фінансова система в цілому, оскільки предметом 
фінансового права не є фінансові відносини, що виникають з приводу 
акумуляції та використання приватних фінансів.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА

У фінансовій діяльності держави надзвичайно важливу роль 
відіграють не тільки загальногалузеві принципи фінансового права, але 
й принципи його окремих інститутів, перш за все бюджетного права. 
Так, основоположним принципом бюджетного права більшості країн 
світу є конституційна вимога обов'язкового оформлення бюджету 
актом, який приймається представницьким органом влади. Зокрема, 
стаття 85 Конституції України гласить, іцо до виключних “повноважень 
Верховної Ради України належить:... затвердження Державного бюджету 
України та внесення змін до нього; контроль за виконанням Державного 
бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання”1.

Більше того, бюджет, як правило, приймається у формі 
відповідного закону, що знову ж таки закріплюється в Конституції 
держави. Так, згідно Конституції України, “виключно законами України 
визначаються... Державний бюджет України і бюджетна система 
України”2.

Цілу групу принципів бюджетного устрою України 
законодавець сформулював і розкрив у Законі України “Про бюджетну 
систему України”. В ньому, зокрема, говориться, що бюджетний устрій 
України визначається із врахуванням державного устрою і 
адміністративно-територіального поділу України. Бюджетний устрій 
української держави грунтується на принципах єдності, повноти, 
достовірності, гласності, наочності і самостійності усіх бюджетів, що 
входять до бюджетної системи України3.

Принцип єдності бюджету означає існування єдиного рахунку 
доходів і видатків кожної ланки бюджетної системи. Єдність бюджетної 
системи забезпечується єдиною правовою базою, єдиною бюджетною 
класифікацією, єдністю форм бюджетної документації, погодженими 
принципами бюджетного процесу, єдиною грошовою системою, єдиною 
соціально-економічною політикою, наданням необхідної статистичної 
та бюджетної інформації одного рівня бюджету іншому.

Принцип повноти полягає у відображенні в бюджеті всіх доходів
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і видатків, що тільки можливо передбачити. Уряд не повинен мати будь- 
яких доходів і видатків, крім тих, що передбачені бюджетом. Повний 
бюджет виключає існування так званих “чорнихкас”. Закон зобов'язує 
уряд передбачити окремо всі державні доходи і видатки, без будь-яких 
деформацій останніх, щоб вони в обов'язковому порядку одержали 
санкцію публічної влади та пребували під її контролем. Здійснення цього 
принципу на практиці відбуваєтьсячерез прийняття бюджету - брутто, 
або валового бюджету, в якому знаходять відображення всі фінансові 
операції уряду як по доходах, так і по видатках. На відміну від нього, 
бюджет - нетто містить лшп кінцеві, сальдові результати. Так, податкові 
надходження в такому бюджеті повинні вказуватись після вирахунку 
витрат на їх збирання, тобто видатків на утримання податкової 
адміністрації, судових витрат і т.д. Це в ідеальному випадку теоретично. 
На практиці ж найчастіше зустрічаються так звані змішані бюджети, 
які містять в собі елементи нетто і брутто бюджетів. В таких бюджетах, 
наприклад, податкові надходження можуть показуватись валовою 
сумою, а діяльність підприємств державного сектора тільки через сальдо.

Принципи повноти бюджету та єдності бюджету 
взаємодоповнюють один одного, є серйозною перешкодою на шляху 
тих, хто під виглядом турботи про публічний інтерес переслідує 
виключно власний приватний інтерес. Зацікавленість окремих урядових 
кіл у відступі від принципів єдності і повноти бюджету пояснюється 
намаганням останніх створити привілейоване становище для окремих 
статей при визначенні доцільності та пріоритетності державних 
видатків, послабити ефективність бюджетного контролю з боку 
парламенту та міністерства фінансів, а також прагненням приховати 
дійсний стан справ у фінансовому господарстві держави. На практиці, 
що добре відомо і з досвіду України, це проявляється в появі різних 
спеціальних та позабюджетних фондів, створенні приєднаних та 
надзвичайних бюджетів, збільшенні понадбюджетних та 
понадкошторисних асигнувань.

Принцип достовірності - це формування бюджету на основі 
реальних показників, науково обгрунтованих нормативів та 
відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів і 
видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків. Вимога 
правдивості та реальності бюджету спрямована перш за все на боротьбу 
з фальсифікацією бюджетних розписів. А останнє явище, на жаль, в 
практиці фінансової діяльності української держави, особливо в останні 
роки, досить поширене і має тенденцію до розростання. В той час, як
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фінансова політика держави матиме успіх лише в тому випадку, коли 
вона будуватиметься на якнайточнішому знанні і відображенні 
об “єктивних реалій. Достовірність бюджету в першу чергу залежить від 
якості та результатів економічного прогнозування та від повноти 
інформації про виконання поточного бюджету.

Принцип гласності забезпечує висвітлення в засобах масової 
інформації показників бюджетів і звітів про їх виконання. Так, в статті 
95 Конституції України зазначається: “Регулярні звіти про доходи і 
видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені”4. 
Стаття 97 Конституції України прямо називає і суб'єкт, який 
зобов'язаний це зробити: “Кабінет Міністрів України відповідно до 
закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного 
бюджету України. Поданий звіт має бути оприлюднений”5.

Згідно статті 40 Закону України “Про бюджетну систему 
України” також публікується для загального відома Постанова Верхової 
Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України5, 
а згідно статті 41 цього ж закону оприлюднюються і рішення Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів 
щодо звіту про виконання республіканського бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласного, міського, районного бюджету7.

Міністерство фінансів України складає зведений звіт про 
виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на підставі звіту 
про виконання Державного бюджету України та одержаних від уряду 
Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних і міських 
рад народних депутатів звітів про виконання бюджетів, що входить до 
бюджетної системи відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць. Зведений звіт надсилається Верховній Раді України, а 
узагальнені показники зведеного звіту підлягають опублікуванню8.

Винятки з правила публічності та гласності бюджету 
допускаються тільки з міркувань вищих державних інтересів і пов “язані 
із збереженням державної та військової таємниці. В той же час подібні 
виключення не повинні впливати на ефективність парламентського 
контролю, що гарантується використанням спеціальних процедур при 
обговоренні військових та інших подібних статей бюджету і складанням 
додаткової бюджетної документації “для службового користування”.

Принцип наочності полягає у відображенні показників 
бюджетів у взаємозв'язку із загальноекономічними показниками в 
Україні та за її межами шляхом використання засобів масової
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інформації, оприлюднення результатів порівняльного аналізу, 
визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

Наочність бюджету, або, інакше кажучи, представлення його в 
найбільш інформативній та доступній для розуміння формі, має 
виключно велике значення для реалізації парламентських бюджетних 
повноважень. Наочність дозволяє парламентарям на стадії затвердження 
бюджету, а потім і контролю за його виконанням самим “прочитати” 
основний фінансовий документ року; з'ясувати джерела і розмір 
прибутків; цілі, на які спрямовуються видатки; величину видатків, що 
спрямовуються на фінансування конкретних державних завдань і 
проектів.

Реалізація наочності бюджету забезпечується цілим рядом 
горидико-технічних прийомів, серед яких насамперед необхідно 
відзначити використання бюджета-брутто, деталізацію бюджетної 
класифікації, заборону подвійної калькуляції - тобто заборону 
розміщення коштів, призначених на одні і ті ж видатки, на кількох різних 
позиціях бюджету.

Принцип самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної 
системи України, полягає в тому, що Державний бюджет України, 
республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, 
районні, районні в містах, селищні, сільські бюджети є не просто 
автономними, а самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується 
наявністю власних доходнйх джерел і правом визначення їх 
використання відповідно до законодавства України.

Принцип самостійності кожного бюджету з неминучістю 
включає і наявність власних закріплених видатків. Так, кошти 
Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, 
затверджених Законом про Державний бюджет України. Кошти 
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих 
бюджетів витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених відповідно 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими Радами 
народних депутатів. До Державного бюджету України не включаються 
видатки, які не передбачені законами України. Розподіл видатків між 
бюджетами здійснюється як уже зазначалось вище, відповідно до Закону 
України "Про бюджетну систему України”, а видатки усіх бюджетів 
поділяються на поточні видатки і видатки розвитку.

Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування 
мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок 
бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального
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захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків 
розвитку. В складі поточних видатків окремо виділяються видатки 
бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених вище об “остів із 
зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.

Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування 
інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування 
капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; 
фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції 
та інші видатки, пов“язані з розширеним відтворенням.

Законодавець забороняє використання бюджетних коштів для 
фінансування позабюджетних фондів9. Позабюджетні фонда можуть 
бути утворені за рахунок надходжень від необов“язкових платежів, 
добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших небюджетішх 
джерел.

Надзвичайно важливим принципом бюджетного права є 
конституційне визначення тривалості повного бюджетного періоду в 
часі. За загальним правилом, державний бюджет приймається на 
сучасному етапі в цивілізованих іфаінах на один рік. Хоч в різних країнах 
початок фінансового (бюджетного) року датується по-різному, що є 
одним з об“єктивних пояснень асинхронності бюджетного процесу в 
різних країнах світу. В статті 96 Конституції України зафіксовано, що 
“Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою 
України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на 
інший період”10.

Цікаво та корисно провести порівняльний аналіз бюджетного 
періоду в різних країнах світу. Так, у Франції, Нідерландах, Швейцарії, 
Бельгії бюджетний рік, так як і в Україні, співпадає з календарним роком. 
У Великобританії, Канаді та Японії бюджетний рік починається з І 
квітня. В Італії та деяких скандинавських країнах— з 1 липня, а в США 
його відраховують з 1 жовтня кожного року. Бюджетний рік, 
збільшений на тривалість пільгового періоду — часу, протягом якого 
завершується фінансування окремих програм та закриття фінансових 
рахунків —- складає поняття рахункового періоду. Рахунковий період 
означає фактичний термін виконання бюджету11.

Перехід від багаторічних до однорічних бюджетів стався 
головним чином на межі ХІХ-ХХ століть. З одного боку, він став 
наслідком істотного зміщення рівноваги від виконавчої в користь 
законодавчої влади, з іншого ж боку, сприяв ще більшому зростанню 
ролі парламентів у формуванні бюджетів та контролі за їх виконанням.
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Якщо ж оцінювати даний історичний факт в більш широкому 
суспільному аспекті, то це було одне з вирішальних свідчень в країнах 
цивілізованого громадянського суспільства та встановлення між ним та 
державою нового балансу сил і співвідношення ролей.

Водночас фактично по сьогоднішній день фінансове 
законодавство ряду країн допускає існування також багаторічних 
бюджетів. Так, у статті 110 Основного закону ФРН зазначається, що 
“бюджет затверджується бюджетним законом на один фінансовий рік 
або на декілька років, окремо по роках, до початку першого звітного 
періоду. Для деяких частин бюджету можна передбачити їх дію в різні 
відрізки часу, рознесені по звітних роках”. Пункт 6 статті 79 Конституції 
Греції допускає встановлення законом “можливості вироблення 
дворічного бюджету”.

Деякі країни приймають на кілька років не весь бюджет, а лише 
певні його частини. Наприклад, в Німеччині військовий бюджет 
приймався на 7 років (військовий септенат) за умови щорічного 
санкціонування видатків рейхстагом. Консолідований фонд, що містить 
в собі доходи і видатки, розміри яких не включаються в щорічні 
кошт ориси, бере свій початок з х іт и  XVII с т о л іт т я  у Великобританії. 
Дозвіл парламенту, що стосується їх, залишається в силі до того часу, 
поки нові закони не внесуть в них змін. До державних видатків, що 
звільнені від щорічного затвердження їх голосуванням, у Великобританії 
належать також розходи по утриманню королівського двору (цивільний 
лист), проценти по консолідованому та біжучому боргу, платня та пенсії 
високопоставленим чиновникам тощо12.

Розробка багаторічних програм державних капіталовкладень, 
реалізація крупномасштабних інвестиційних проектів, строки 
фіїтансування яких далеко виходять за рамки бюджетного року, призвели 
до появи так званого ланцюгового бюджету. В ньому містяться схвалені 
представницьким органом влади видатки на цивільні і військові 
капіталовкладення на декілька років. Річні розбивки з цих видатків 
включаються в бюджет відповідного року без додаткової санкції 
парламенту. Як деформований ланцюговий бюджет можна розглядати, 
на нашу думку, п“ятирічні фінансові плани розвитку народного 
господарства, що мали місце в СРСР до його розпаду.

Принцип бюджетної рівноваги науковці та фахівці-практики 
відносять до числа “технічних” принципів бюджетного права13. Тим 
не менш він внесений до числа конституційних принципів бюджетного 
права.
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Ключовий принцип бюджетного права полягає в тому, що у 
відповідності зі статтею 95 Конституції України “бюджетна система 
будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу 
суспільного багатства між громадянами і територіальними 
громадами”14. Цей же принцип частково одержав своє закріплення і в 
спеціальному фінансовому законодавстві. Зокрема, у статті 26 Закону 
України “Про бюджетну систему України” зазначається: “Через 
державний бюджет здійснюється перерозподіл частини фінансових 
ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України з 
урахуванням їх економічного, соціального, екологічного, природного 
стану, при цьому враховується необхідність вирівнювання їх фінансового 
забезпечення”15.

Очевидним є прямий зв“язок загального стану економіки та 
бюджетної збалансованості. Економіка України в даний час перебуває 
в періоді нестійкої рівноваги. З цього її стану з однаковою ймовірністю 
може започаткуватись зростання еконноміки або ж не менш ймовірне 
відтворення стагфляції взірця 1993-1994 років.

Водночас поки що не досягнуто позитивних зрушень у 
бюджетній збалансованості. Навпаки, тут посилились негативні 
тенденції. Як зазначено в Постанові Верховної Ради України “Про звіт 
про виконання Державного бюджету України за 1995рік”: “Граничний 
розмір дефіїдату державного бюджету перевищено на 39,2 трлн, карб.;

— Кабінетом міністрів України отримано кредитів в 
Національному банку України на 50,3 трлн. карб, більше, ніж 
затверджено Законом;

—- По окремих видатках бюджетні кошти використані в обсягах, 
іцо перевищують межу видатків, і поряд з цим ряд видатків, передбачених 
Законом про Державний бюджет, зовсім не профіїтансовані”1б. Такий 
стан виконання консолідованого державного бюджету свідчить про 
посилення невідповідності між його складовими. Між іншим, це не є 
особливістю лише України, а характерна риса усіх держав з перехідною 
економнсою17.

Принцип спеціалізації доходів та видатків бюджету проявляється 
на всіх стадіях бюджетного процесу. Він реалізується через розпис 
доходів бюджету за джерелами, а видатків — за цільовим призначенням. 
Цій меті підпорядкована бюджетна класифіїсація — спеціальний 
юридичний акт, що лежить в основі всієї бюджетної діяльності 
фіїтансових органів.

В бюджетній класифікації доходи і видатки бюджету
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деталізуються і групуються за галузевою та відомчою ознаками на 
розділи, глави, параграфи і статті, що мають спеціальні назви та 
порядкові номери. Необхідно підкреслити, що в основі класифікації 
доходів бюджетів усіх рівнів лежить джерело доходу, а в основі 
класифікації видатків бюджетів усіх рівнів лежить цільове призначення 
бюджетних коштів.

Чинна бюджетна класифікація для Державного та місцевих 
бюджетів України затверджена наказом Міністра фінансів України № 
28 від 2.05.1993 р. “Про внесення змін до класифікації доходів і видатків 
Державного та місцевих бюджетів України”. В ньому будь-якому 
джерелу доходів — податку чи обов'язковому платежу — за 
бюджетною класифікацією визначене своє постійне місце в розділі, 
главі, параграфі. В такий самий спосіб класифікуються всі видатки 
бюджету. Причому у видатках, крім розділів, глав, параграфів виділені 
ще й статті (Ст. 1. Заробітна плата; ст. 2. Нарахування на заробітну 
плату; ст. 3. Господарські та канцелярські видатки; ст. 4. Відрядження 
та службові роз їзди; ст. 5. На наукові дослідження, навчальні витрати, 
придбання книжок для бібліотек; ст. 8. Стипендії; ст. 9. Видатки на 
харчтваттня; ст. 10. Придбання медикаментів і перев'язувальнихзасобів; 
ст. 12. Придбання твердого інвентаря; ст. 13. Благоустрій; ст. 14. 
Придбання м'якого інвентаря та спецодягу; ст. 15. Капіталовкладення; 
ст. 16. Капітальний ремонт; ст. 18. Інші видатки (організація 
фізкультурно-масової роботи, художньої самодіяльності тощо)). 
Кожен з напрямків видатків з бюджету відбивається у певному 
порядку. Наприклад, фінансування охорони здоров'я відбивається за 
розділом 201 параграфа 1-79. Фінансування освіти вміщено в розділі 
200 параграфа 1-78.

Тобто, видатки бюджету групуються за функціональною, 
відомчою та економічною ознаками. Функціональна ознака поділу 
бюджетних видатків детермінується функціями держави — державне 
управління, міжнародна діяльність, національна оборона і т.д. Всередині 
крупних функціональних розділів видатки бюджету групуються в 
адресному виділенні коштів бюджету, тобто якомусь конкретному 
міністерству чи для фінансування якоїсь конкретної програми. Після 
цього видатки бюджету групуються за економічною ознакою, тобто 
детально розширюються, наприклад, на зарплату, нарахування на всі 
види господарських видатків і т.д. Причому при складанні економічної 
класифікації за основу доцільно брати класифікацію видатків, що 
рекомендується Україні МВФ. Вона пройшла притирку та добре
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зарекомендувала себе в більшості країн світу і дозволяє значно точніше 
співставити внутрішні витрати з аналогічними світовими показниками 
та тенденціями.

В практиці фінансової діяльності держави особливо важлива 
друга частина принципу спеціалізації доходів та видатків бюджету, а 
саме спеціалізація видатків. Тому що при затвердженні бюджету 
валовою, загальною сумою будь-який уряд вправі самостійно 
розпоряджатись в заданих йому межах виділеними коштами. Якщо ж 
бюджет спеціалізований, то самостійність виконавчої влади 
обмежується. Під спеціалізацією видатків, яка у фінансово-правовій 
літературі нерідко називається ще спеціалізацією кредиту18, мається на 
увазі затвердження законодавчим органом публічної влади конкретних 
цілей, на які вправі витрачатись виконавчою владою ті або інпгі обсяги 
коштів. В такому випадку в ході виконання бюджету уряд може 
витрачати кошти законним чином тільки на передбачені при 
затвердженні бюджету цілі. Як уже зазначалось вище, юридичною 
передумовою спеціалізації кредиту є порядок вотування бюджету (по 
главах, розділах, статтях та параграфах). Якщо бюджет вотується за 
главами (розділами), то за міністрами зберігається лише обмежене право 
пересунення кредитів в межах виділеного кошторису тільки по статтях. 
Переміщення кредитів з однієї глави кошторису в іншу заборонено чи 
дозволяється тільки зі згоди парламенту. В тих же випад ках, коли бюджет 
вотується постатейно, парламентська санкція необхідна, як правило, 
навіть при переведенні коштів з однієї статті на іншу в рамках однієї 
глави.
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БЮДЖЕТНІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Як в законодавстві України, так і в законодавстві зарубіжних 
країн, а також в юридичній літературі широко використовується термін 
“бюджетне право”. Вчені-фінансисти вкладають у зміст останнього 
подвійне значення. З одного боку, бюджетне право розглядається як 
основний розділ особливої частини фінансового права, а з другого, - \  
застосовується для характеристики статусу суб’єктів бюджетних /  
правовідносин. /

Кожна із ролей, в якій виступає бюджетне право, за своєю суттю 
відрізняються одна від одної, завдяки чому формуються окремі правові 
інститути. З цього приводу у фінансово-правовій літературі існують різні 
думки і підходи до розуміння кожного із понять.

Так, відомий вчений А.І. Худяков, як і переважна більшість 
авторів, розглядає бюджетне право як частину фінансового права15 і 
критикує проф. Л.К.Воронову, яка нібито-то вважає, що інститут 
бюджетного права є міжгалузевим інститутом, який складається з норм 
державного, адміністративного і фінансового права і не може бути 
включений в жодну із галузей права16.

Справді не можна не погодитись з А.І.Худяковим, що бюджетне 
право - це не просто частина фінансового права, а його основний розділ, 
провідний інститут17, про що свідчить той факт, що більшість крупних 
монографічних досліджень фінансово-правового характеру цілком або 
в значній мірі присвячені проблемам бюджетного права18. Але підлягає 
сумніву його твердження про те, що до міжгалузевого інституту 
Л.К.Воронова відносить бюджетне право саме ж  сукупність фінансово- 
правових норм. Так, мова йде про бюджетне право, але про таке, ж е 
уособлює в собі норми конституційного, адміністративного та 
фінансового права. В даному випадку бюджетне право розглядається 
ж  певні можливості19, які має суб’єкт відповідних правовідносин. Тобто 
сукупність певних повноважень у сфері бюджету. Іншими словами, 
бюджетні права.
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Даний термін в літературі з фінансового права, а також в 
нормативних актах використовується для характеристики правового 
статусу суб’єктів бюджетних правовідносин. На думку В.В.Бесчеревних, 
для цієї мети існує більш точний термін - бюджетна компетенція, так як 
в поняття компетенція включаються і права, і обов’язки. Але автор 
ототожнює бюджетну компетенцію з бюджетними правами і зазначає, 
що термін «бюджетні права» не слід сприймати буквально. Це умовна 
назва, оскільки нею охоплюються не тільки права, але й широке коло 
“бюджетних обов’язків”20.

Тоді постає питання: чому все-таки в законодавстві і літературі 
робиться акцент саме на бюджетні права? Спробу дати відповідь зробила 
Н.І.Хімічева, пов’язавши цей факт з особливостями суб’єктів 
бюджетного права, а також з основною направленістю законів. По- 
перше, відповідні бюджетні нормативно-правові акти, регулюючи 
питання розмежування компетенції у сфері бюджету між державою, 
адміністративно-територіальними та автономним утвореннями, вшце- 
і нищестоящими органами місцевого самоврядування, чітко визначають 
коло їх повноважень, тобто ті граййці, в межах яких вони вправі 
здійснювати бю. же: ну Діяльність, Підкреслення прав таким чином немов 
би застерігає вищестоящих суб’єктів від втручання у повноваження 
ншцестоящих. яких, в свою чергу', орієнтує на самостійність, активність. 
По-друге, в певній мірі такий наголос можна пояснити і традицією 
найменування в законодавстві бюджетних повноважень правами21, 
свідченням чого є література, присвячена компетенції різних суб’єктів 
бюджетних правовідносин, і на яку неодноразово робиться посилання 
у нашій статті.

Законодавство наділяє суб’єктів бюджетного права комплексом 
прав і обов’язків. Важлива юридична властивість таких бюджетних 
прав в тому, що вони за своїм змістом наближаються до обов’язків22,хоч 
між ними абсолютного співпадання не існує. У зв ’язку з цим 
розрізняють:
а) бюджетні права і обов’язки, які злиті у єдині повноваження, що 

свідчить про їх нерозривність (наприклад, право затвердження 
бюджету, право на розмежування доходів і видатків між різними 
ланками бюджетів тощо ). Справді, більшість бюджетних прав і 
обов ’язків важко розмежовувати, оскільки вони одночасно являють 
і те, і друге. Так, відмова від здійснення конкретних бюджетних 
прав, передбачених законодавством, виключається, бо з їх 
реалізацією пов’язується виконання державою (адмінісгративно-
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територіальними одиницями) чи державними органами функцій і 
завдань у сфері бюджету; 

б)роздільні права і обов’язки, тобто частіша бюджетних повноважень, 
яка за юридичними ознаками складає права, не пов’язані з 
обов’язком їх здійснення (наприклад, право надавати 
нищестоящому бюджету субсидію та ін.). Для них характерна 
можливість використання таких прав в залежності від волі 
державного органу23.

Таким чином, бюджетні права - це права особливого змісту. 
Правосуб’єктність у бюджетному праві характеризується компетенцією, 
яка в принципі передбачає повну реалізацію охоплених нею прав і 
обов’язків. Така обставина відрізняє бюджетні права від прав, якими 
наділені суб’єкти інших галузей права (наприклад, цивільного, 
трудового, де останні проявляють волю до реалізації'далеко не всіх прав, 
якими вони володіють), а також окремих інститутів фінансового права 
(наприклад, податкового).

Серед бюджетних повноважень прийнято виділяти права і 
обов’язки як матеріального, так і процесуального характеру24. Останні 
є похід ними від матеріальних і забезпечують їх реалізацію у відповід них 
правових формах. До найважливіших матеріальних бюджетних прав 
слід віднести право на відповідний бюджет, що є основою всіх бюджетних 
прав і передбачає наявність широкого кола обов’язків по даному 
бюджету, які дозволяють реалізувати вказане право. Право мати бюджет 
належить державі чи адміністративно-територіальним утворенням. 
Воно визначає правосуб’єктність останніх, а не тих чи інших дер жав них 
органів влади чи місцевого самоуправліня, В цьому знаходить свій прояв 
конституційне положення про те, що Україна є суверенною державою25 
і носієм суверенітету в Україні є її народ26. Поширення суверенітету на 
всю територію України надає правам вищезгаданих суб ’єктів особливого 
характеру і відрізняє їх від прав інших суб’єктів. Із права на бюджет 
витікає комплекс різних матеріальних бюджетних повноважень, що 
належать названим суб’єктам і через використання яких реалізується 
право на самостійний бюджет. Так, бюджетно-правовий статус держави, 
адміністративно-територіальних одиниць і автономного утворення 
включає ще такі права:

■ право на отримання бюджетних доходів і включення їх в 
даний бюджет;

■ право на використання бюджетних коштів на потреби 
держави, адміністративно-територіальних одиниць;
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■ право на розподіл бюджетних доходів між бюджетами 
даної території;

■ право на утворення і використання в рамках бюджету 
цільових і резервних фондів тощо.

Процесуальні повноваження реалізуються на стадіях 
бюджетного процесу. Процесуальні бюджетні права закріплені за 
державними органами і органами місцевого самоврядування. До них 
належать, наприклад, повноваження по складанню проекту відповідного 
бюджету, по затвердженню бюджету у відповідні строки при дотриманні 
встановлених форм тощо. В залежності від завдань кожного суб'єкта 
бюджетні права і обов’язки наповнюються конкретним змістом, 
породжують специфічні відносини, характерні для суб’єктів даного 
рівня, і закріплюються в законодавстві.

Як вже зазначалось, сфера бюджетних прав регулюється 
нормами конституційного, адміністративного та фінансового права. 
Тому можна говориш про віднесення інституту бюджетних прав до 
міжгалузевого27.

Норми права, які встановлюють повноваження держави, 
адміністративно-територіальних одиниць та автономного утворення у 
сфері бюджету, а також їх розмежування, належать до конституційного 
права. Так, Україна як самостійна і суверенна держава в межах своєї 
компетенції здійснює законодавче регулювання бюджетних відносин, 
встановлює основи політики в галузі державного, економічного, 
екологічного, соціального, культурного та національного розвитку, 
визначає основи бюджетного устрою і бюджетного процесу, що 
поширюються на всю територію держави і конкретизуються в актах 
органів влади і управління. Згідно з сг.92 Конституції України, виключно 
законами України встановлюється Державний бюджет України і 
бюджетна система України“ . Бюджетна система будується на засадах 
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами29. Виключно законом про 
Державний бюджет України визначаються будь-які видатки на 
загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків30. 
Норми Конституції визначають статус Президента України. Він ж  глава 
держави виступає від її імені і є гарантом державного суверенітету, 
додержання Конституції України і наділяється правом підписувати 
закони України31. На конституційному рівні розмежовується 
компетенція представницьких і виконавчих органів влади, виходячи з 
принципу розподілу влад, який отримав конституційне закріплення32.
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Так, затвердженій Державного бюджету України (Державний бюджет 
затверджується щорічно Верховною Радоїо України на період з 1 січня 
до 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період) та внесення 
змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету України, 
прийняття рішення щодо звіту про його виконання належить до 
повноважень Верховної Ради України” . Відповідно до конституційних 
норм Кабінет Міністрів зобов ’язаний не пізніше 15 вересня кожного року 
подавати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на 
наступний рік34. Згідно ст. 98 Конституції України контроль за 
використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної 
Ради України здійснює Рахункова палата, яка є постійно діючим вищим 
органом державного фінансово-економічного контролю, який 
створюється Верховною Радою, підпорядкований і підзвітний їй35.

Адміністративно-правова сторона вказаного інституту 
проявляється в тому, що він включає норми, які встановлюють 
компетенцію центральних і місцевих органів управління, порядок 
видання підзаконних актів, які регулюють їх діяльність в сфері бюджету 
(наприклад, Положення про Міністерство фінансів, сподіваємось, що 
скоро буде прийнятий Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 
тощо). Так, відповідно до Положення про Міністерство фінансів 
України, Мінфін , наприклад, організовує роботу, пов’язану із 
складанням проекту Державного бюджету, розробляє проект Правил 
складання і виконання державного та місцевих бюджетів і подає його 
на затвердження Кабінету Міністрів України та ін.

Норми, на основі яких виникають правовідносини в процесі 
мобілізації, розподілу і використання грошових фондів, надають 
інституту бюджетних прав фінансового характеру. Саме ці норми 
формують бюджетне право як важливий інститут фінансового права.

Цікаву позицію з даної проблеми займає А.І.Худяков. Він 
вважає, що у складі бюджетного права доцільно витті лити інститут 
управління у сфері бюджету. Автор вказує на управлінський характер 
бюджетних правовідносин, як і будь-яких фінансових, а тому 
територіальні утворення (в особі того чи іншого державного органу) 
виступають у ролі суб’єкта або об’єкта управління. При цьому самі 
адміністративно-територіальні одиниці і їх бюджети створюють певну 
систему, якій притаманні відносини підпорядкування. Вчений 
підкреслює, що бюджетну діяльність здійснюють всі без виключення 
державні органи. Наприклад, парламент затверджує Державшій бюджет. 
Уряд організовує його виконання, значна доля бюджетної діяльності
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здійснюється спеціалізованими фінансовими органами, в першу чергу, 
міністерством фінансів і т.д. Цілком розділяємо позицію А.І.Худякова, 
що особливої системи органів управління бюджетом не існує і можна 
говорити лише про компетенцію різних д ержавних органів в цій області. 
Але не можемо погодитись з тим, що кожна ланка реалізує свої бюджетні 
права і обов’язки, які покладені на неї нормами фінансового права (а 
точніше - бюджетного). З огляду на це він прирівнює бюджетне право 
до бюджетних прав, оскільки і перше, і друге, на його думку, складається 
з норм фінансового права36

Щодо визначення бюджетного права ж  інституту фінансового 
права не дивлячись на різницю у формулюваннях, думки авторів про 
його предмет подібні із основних, принципових питань. Даний інститут 
регулює відносини, які виникають при визначенні бюджетного устрою, 
складу доходів і видатків державного і місцевих бюджетів і принципів 
їх розмежування, компетенції держави, місцевих органів самоврядування 
та їх виконавчих органів у галузі відповідних бюджетів, у зв’язку з 
регулюванням порядку складання, розгляду, затвердження і виконання 
бюджету та звіту про його виконання37.

З того часу, як юридичною наукою визнано за необхідне 
виділення у фінансовому праві загальної і особливої частин38 бюджетне 
право займає стабільне місце в особливій частині, не викликаючи яких- 
небудь інших думок з цього приводу, на відміну від інших фінансово- 
правових інститутів39. Але слід підкреслити, що в зарубіжній фінансовій 
науці була висловлена точка зору про належність бюджетного права 
до загальної частини фінансового права40, однак серед представників 
вітчизняних вчених-фінансистів вона поширення не знайшла.

Специфіка бюджетного права як фінансово-правового інституту 
полягає в тому, що:

а) воно регулює відносини держави, автономного утворення та 
адміністративно-територіальних одиниць і відповідних органів 
законодавчої і виконавчої влади, які належать до суб’єктів бюджетного 
права;

б) ці відносини виникають у зв ’язку з утворенням, розподілом і 
використанням грошових фондів

Таким чином, інститут бюджетного права та інститут 
бюджетних прав мають величезне значення для вирішення економічних 
і соціальних проблем в державі. За допомогою бюджетного права 
регулюються внутрідержавні відносини в галузі бюджету. Бюджетні
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права забезпечують створення фінансової бази, без якої неможливе 
здійснення державного суверенітету і компетенції відповідних суб ’остів, 
а також вони сприяють проведенню єдиної бюджетно-фінансової 
політики на території всієї країни.
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Віднесення таких інститутів до якоі'-небудь однієї галузі права за ознакою 
переваги в ньому певної групи відносин (наприклад, фінансових в інституті 
бюджетних прав. Див., напр.: Ровинский Е.А. Основные вопросы теории 
советского финансового права. - М.: Госюриздат, 1961. - С. 93.) ускладнює 
застосування до нього правових норм інших галузей права, що рег улюють окремі 
сторони цих відносин.

14.Див.: Конституція України. Ст. 92.
15.Конституція України. Ст, 95.
16.Див.: Там же.
17.Див.: Конституція України. Ст. 102,106.
18.Див.: Конституція України. Ст, 6.
19.Див.: Конституція України. Ст. 85, 96.
20.Див.: Конституція України. Ст. 96.
21Див.: Конституція України. Ст. 98; Закон України від 11.07.1996 р. «Про 

Рахункову палату Верховної Ради України / Відомості Верховної Ради України. 
- 1996 .-№ 43 .-Ст. 212.

22.Див.: Худяков A.I. Еказ.роб. - С. 229-230.
23.Див.: Фінансове право: навч. посібник для студентів юрид. вузів та 

факультетів. - К.: Вентурі, 1995. - С. 63-66; Финансовое право: Учебник под ред. 
проф. О.Н.Горбуновой. - С. 104-106.

24.Див.: Халфина P.O. К вопросу о предмете и системе советского 
финансового права. В кн.: Вопросы советского административного и 
финансового права. - М., 1952. - С 199-214.

25.Так, норми права, що регулюють фінансовий контроль, пропонувалось 
включити як інституту особливої частини фінансового права (Див.: Советское 
финансовое право. - М., 1967.).Однак, така позиція не знайшла визнання і 
відображення в нашій літературі.

26.Див.: Рец. проф. Л.Куровського (ПНР) на навч. посібник Е.А.Ровінського 
Советское финансовое право. - М., 1957 / Советское государство и право. - 1959. 
■№6. -С . 150.
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адміністративного і фінансового 
права Чернівецького 
держуніверситету ім. Ю.Федьковича

ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Поряд із використанням загальногалузевих принципів 
податкове право має і власні специфічні правові принципи, притаманні 
лиіпе йому. Правда, серед вчених немає єдності поглядів на проблему, 
що саме є основними принципами податкового права. Одні автори 
відносять до них соціальну справедливість, економічну ефективність, 
стабільність та гнучкість1. Інші вважають такими однократність 
оподаткування, пільговість оподаткування, забезпечення рівних умов з 
боку держави щодо всіх господарюючих суб“єктів, створення однакових 
умов д ля використання платниками податків зароблених ними коштів, 
загаш»нообов“язковість сплати податків, єдиний підхід до визначення 
прав і обов'язків платників податків та податкових органів, рівність 
захисту прав та інтересів платників податків і держави, резидентсгва2. 
Існують ще й інтпі погляди науковців на перелік основних принципів 
податкового права3.

Законодавець України до основних принципів податкового 
права відніс такі, як принцип законності, принцип 
загальнообов'язковості, принцип економічної доцільності, соціальної 
справедливості, поєднання інтересів держави, регіонів, підприємств і 
громадян, пріоритетності у встановленні податків публічної влади над 
органами виконавчої влади4.

Зокрема, в статті 92 Конституції України закріплено положення 
про те, що виключно законами України встановлюються “система 
оподаткування, податки і збори”3. Встановлення і скасування податків, 
зборів, інших обовЯзкових платежів до бюджетів та внесків до 
державних цільових фондів, а також пільг їх платникам, згідно Закону 
України “Про систему оподаткування”, здійснюється Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим і місцевими Радами народних депутатів 
відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України про 
оподаткування. Верховна Рада Автономної Республіки Крим і місцеві 
Рада народних депутатів можуть встановлювати додаткові пільга щодо 
оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів. Ставки

V
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податків і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватись або 
змінюватись іншими законодавчими актами України, крім законів про 
оподаткування6.

18 лютого 1997 р. Закон України “Про систему оподаткування” 
було істотньо оновлено і після цього він набув характеру своєрідної 
податкової конституції. Зокрема, він включає принципово важливу 
норму про те, що податки і збори, не передбачені системою 
оподаткування, не підлягають сплаті. Причому, перш ніж запровадити 
новий податок, необхідно в чинному порядку внести зміни до базового 
закону “Про систему оподаткування”. А зміни і доповнення до нього 
стосовно пільг, ставок податків і зборів та механізму їх сплати вносяться, 
у відповідності з тепер уже чинною редакцією Закону України “Про 
систему оподаткування”, не пізніше шести місяців до початку нового 
бюджетного року і набувають чинності, як гласить стаття 1 даного 
закону, з його початком. Таким чином, Верховна Рада України 
гарантувала платникам податків спокійний перебіг очікуваних 
“податкових революцій”. Причому попередню норму підсилює ст. 7 
цього ж Закону України, яка вказує на те, що зміна податкових ставок і 
механізм справляння податків і зборів (обов язкових платежів) не можуть 
запроваджуватись Законом України про державний бюджет на 
відповідний рік, як це мало місце раніше. Згідно з новою редакцією 
Закону України “Про систему оподаткування” скасовано всі внески, які 
існували до цього часу. Натомість, відповідно до вимог Конституції 
України, введено збори, серед яких кілька нових. Всього в Україні зараз 
нараховується 20 загальнодержавних та 20 місцевих податків і зборів7.

В статті 67 Конституції України розкривається суть такого 
принципу податкового права, як загальнообов'язковість податків; 
“Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори, — зазначається в ній, 
— в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно 
подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації 
про свій майновий стан на доходи за минулий рік у порядку, 
встановленому законом”8.

У відповідності із Законом України “Про систему 
оподаткування”, “платниками податків та інших обов'язкових платежів 
є юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законодавчими актами 
покладено обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі”9.

Облік платників податків та інших обов'язкових платежів 
здійснюється державними податковими інспекціями та іншими 
державними органами відповідно до законодавства. Банки та інші
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кредитні установи відкривають рахунки платникам податків та інших 
обов“язкових. платежів лише за умови пред“явлення ними документа, 
що підтверджує взяття їх на облік у державній податковій інспекції, і у 
триденний термін повідомляють про це податкову інспекцію10.

Згідно чинного законодавства платники податків та інших 
обов'язкових платежів зобов'язані:

а) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово- 
господарську дальність і забезпечувати її зберігання у терміни, 
встановлені чинним законодавством;

б) подавати до державних податкових адміністрацій та інших 
державних органів відповідно до законодавства декларації, 
бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов“язані з 
обчисленням і оплатою податків та інших обов'язкових платежів;

в) сплачувати належні суми податків та інших обов'язкових 
платежів у встановлені законодавством терміни;

г) допускати службових осіб державних податкових інспекцій 
до обстеження приміщень, що використовуються для одержання дохода 
чи пов'Язані з утриманням об“єктів оподаткування, а також для 
перевірок з питань обчислення і шпа га податків та інших обов "язкових11

Керівники та інші службові особи підприємств, установ, 
організацій та громадяни підчас перевірки, що проводиться державними 
податковими інспекціями, зобов“язані давати письмові пояснення з усах 
питань, що виникають, виконувати вимоги державних податкових 
адміністрацій щодо усунення виявлених порушень законодавства про 
податки та інші обов'язкові платежі і підписати акт про проведення 
перевірки.

Обов'язок юридичної особи щодо сплати податку або іншого 
обов'язкового платежу припиняється із сплатою податку (платежу) або 
його скасуванням. У разі ліквідації юридичної особи заборгованість з 
податку або іншого обов'язкового платежу сплачується у порядку, 
встановленому законодавством України. Обов'язок фізичної особи 
щодо сплати податку або іншого обов'язкового платежу припиняється 
із сплатою податку (платежу) або його скасуванням, а також у разі смерті 
платника.

Платники податків та інших обов'язкових платежів мають 
право: а) подавати державним податковим адміністраціям документи, 
що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, 
встановленому законодавчими актами України; б) одержувати та
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ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними 
податковими адміністраціями; в) оскаржувати у встановленому законом 
поряд ку рішення державних податкових адміністрацій та дії їх службових 
осіб12.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність 
сплати податків та інших обов“язкових платежів і додержання 
законодавства про оподаткування покладається на платників податків 
та інших обов“язкових платежів. Платники податків, які не можуть у 
встановлений для сплати податків або інших обов'язкових платежів 
термін бухгалтерських звітів і балансів, декларацій і розрахунків з 
податку (платежу) встановленої форми за відповідний період сплачують; 
юридичні особи — 10 процентів податку (платежу), обчисленого за 
попередній звітний період, фізичні особи — суму податку, обчисленого 
за попередній період, або в розмірі суми, розрахованої з оціночного 
доходу. Після подання зазначених документів провадиться перерахунок 
податку (платежу), виходячи з фактично одержаного доходу (прибутку) 
та інших об“єктів оподаткування.

Платники податків та інших обов'язкових платежів за 
неподання або несвоєчасне подання державним податковим інспекціям 
податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших 
документів, необхідних для обчислення податків та інших обов “язкових 
платежів, а також за неподання або несвоєчасне подання установам 
банків, платіжних доручень на сплату податків та інших обов'язкових 
платежів додатково сплачують до бюджету 10 відсотків належних до 
сплати сум податків (платежів).

У разі приховування (заниження) платниками суми податку або 
іншого обов'язкового платежу з них стягується сума донарахованого 
податку або іншого обов'язкового платежу і штраф у двократному 
розмірі тієї ж суми, у разі повторного порушення протягом року після 
встановлення порушення попередньою перевіркою — штраф у 
п'ятикратному розмірі.

Суми донарахованих податків та інших обов'язкових платежів 
і фінансових санкцій, про які йшлась мова вище, сплачуються до 
бюджетів і державних цільових фондів підприємствами, установами і 
організаціями у десятиденний термін з дня складання акта перевірки, а 
громадянами — у п'Ятнадцятиденний термін з дня прийняття 
державними податковими адміністраціями відповідного рішення.

Суми податків та інших обов “язкових платежів, не внесені у 
встановлений термін, а також суми штрафів та інших фінансових

206



санкцій стягуються за весь час ухилення від сплата податків та інших 
обов'язкових платежів з підприємств, установ і організацій незалежно 
від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності у 
безспірному порядку, а з громадян — за рішенням суду або через 
нотаріальні контори за виконавчими написами. Службові особи та 
громадяни, винні у порушенні законодавства про оподаткування, 
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством 
України.

Принцип економічної доцільності оподаткування — іноді він 
ще іменується принципом економічної ефективності—має два аспекти. 
Перший, який відображає фіскальну функцію податків, полягає в 
ефективності стягнення самих податків. Ця ефективність передбачає і 
забезпечення повноти і своєчасності сплата податків, максимальне 
виключення можливості ухилення від податків, мінімальність витрат, 
пов“язаних з обліком платників і збиранням податків, порівняно з 
надходженнями від цих податків. Немає сенсу встановлювати такі 
податки, які надто складно мобілізувати в бюджет, або такі, стягнення 
яких потребує дуже значних витрат.

Другий аспект відображає регулюючу функцію податків і 
характеризує використання податків як фінансових інструментів. При 
цьому всі податки поділяються на дві групи. Одні становлять ті податки, 
в які закладена регулююча дія, другу — ті, які виконують регулюючу 
функцію в обмеженій формі або посередньо. Зрозуміло, що принцип 
економічної ефективності стосується тільки тих податків, які 
наділяються регулюючим впливом при їх створенні. При цьому слід 
зазначити, шо регулююча функція податків не завжди діє автоматично. 
Саме тому податкова політика повинна забезпечити вплив податків на 
економічну ефективність. Якщо це завдання не виконується, то необхідно 
або коригувати механізм стягнення тих чи інших податків, або 
констатувати непридатність діючих податків.

Принцип соціальної справедливості є одним із найскладніших 
в податковому праві, хоч на перший погляд він багатьом видається чи 
не найпростішим — відбирай, скільки вдається, у того, хто має, і 
віддавай все відібране тому, хто не має нічого або майже нічого. Однак 
подібні уявлення хибні і, поза сумнівом, надзвичайно далекі від істини.

На думку більшості вчених і практичних працівників державних 
податкових адміністрацій, принцип соціальної справедливості в 
податковому праві означає, що держава встановлює таку систему 
оподаткування, яка враховує всі фактори діяльності юридичних і
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фізичних осіб — доходи і споживання, майно і приріст грошового 
капіталу, ресурсну забезпеченність і віддачу вкладених коштів та ін.13. 
Така система, за винятком окремих випадків, не може бути надмірно 
жорсткою для одних чи безмежно ліберальною для інших. Основою 
реалізації цього принципу є встановлені орієнтири соціальної політики. 
Вони виступають первинним явищем, а податкова політика — 
вторинним. Якщо ці орієнтири встановлені неправильно, то й податкова 
політика не може бути справедливою.

Оскільки не існує абсолютної справедливості, то не може й бути 
встановленої на всі часи абсолютно справедливої системи. Аналогічно 
не існує ідельно справедливого податку. Кожний вид податку більш 
влаштовує одні верстви населення і настільки ж не підходить інтим. 
Принцип соціальної справедливості реалізується не через пошук і 
впровадження найбільш “справедливого” податку, а шляхом 
поступового встановлення, через не одне наближення до неї, оптимальної 
структури податкової системи, яка має максимально задовільняти усі 
верстви населення. Саме всі верстви, а не всі групи, для яких може 
встановлюватися пільговий механізм оподаткування, а не особливі 
умови. Порушення принципу соціальної справедливості в податковій 
політиці неминуче призводить до напруженості в суспільстві, до 

труднощів в економіці, до негараздів в духовній сфері.
Щодо новітніх позицій української держави на цей предмет 

Президент України Л.Кучма зазначав: “ — основу податкової системи 
повинні складати прямі податки, тобто податки, де об'єктом 
оподаткування є доход фізичної особи, прибуток юридичної особи, 
земля, майно і капітал;

— непрямі податки повинні використовуватись тільки у формі 
акцизів з метою обмеження споживання окремих видів товарів, 
можливостей виробника-монополіста в одержанні необгрунтовано 
високих доходів, а також для оподаткування предметів розкоші, захисту 
власного виробника;

—застосування при оподаткуванні обгрунтованої диференціації 
ставок податків у залежності від виду діяльності і розміру одержуваного 
прибутку або доходу”14.

Майже цілком протилежну позицію висловлює з цього приводу 
відомий вчений, професор Гарвардського університету, академік 
угорської, американської, шведської та фінської академій наук Янош 
Корнаї у своїй знаменитій книзі “Шлях до вільної економіки”15. 
Виходячи з конституційного принципу рівності всіх громадян перед
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законом, на думку Я. Корнаї, незалежно від виду податку ставка його 
повинна бути однаковою’для всіх, тобто не прогресивною, а 
пропорційною. І хол величезна більшість вчених, Верховна Рада 
України, широка громадськість країни гаряче виступають сьогодні саме 
за прогресивне оподаткування, однак не менш, а як на нашу думку, а 
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 положення бідних з набутками заможних і багатих. 
Він вважає, що “розподіл доходів повинен бути найсильніїшш стимулом 
до збільшення сукупного доходу суспільства, оскільки це є необхідною 
умовою неухильного підвищення доходів найбіттніптих- Поліпшення 
становища бідних за допомогою перерозподілу має обмежений 
характер”1*. 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”17.

Категорично виступає Я. Корнаї 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: “... коли 
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 шкідливим для майбутнього 
розвитку економіки і згубним з погляду добробуту суспільства (дивіться 
мої міркування про допомогу бідним). Нарешті, він був би невигідним 
і з суто фіскальних міркувань. Нині добре відомі дослідження фіскальної
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політики, що використовують теоретичні моделі і емпіричні розрахунки, 
які ілюструють важливі взаємозв'язки між податковими ставками і 
доходами бюджету”18.

Не погодитись з такими аргументами неможливо. Необхідно 
визнати, що ці 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.

З принципом соціальної справедливості тісно пов“язаНий 
принцип рівнонапруженості податкового пресу. Рівнонапруженість 
означає, що обов“язки перед бюджетом встановлюються для всіх 
платників податків у відповідності з їх можливостями і результатами 
діяльності. Саме поєднання потенційних можливостей і досягнутих 
результатів може забезпечити рівнонапруженість. Якщо податкова 
політика виходить тільки з Підсумків діяльності, то вона Не враховує 
потенційних можливостей платника. Якщо ж податкова політика 
відштовхується тільки від потенціалу, то вона ігнорує різні результати 
його реалізації, на які впливає безліч факторів як об“єктивного, так і 
суб“єктивного характеру.

Рівнонапруженість досягається різними способами: в одних 
випадках шляхом встановлення єдиних для всіх платників ставок, в 
інших, навпаки,— за допомогою їх диференціації. Головне тут, на нашу 
думку, полягає в забезпеченні рівноцінних стартових умов для всіх 
платників податків. Винятки з цього правила допускаються тільки з 
огляду на певні орієнтири економічної та соціальної політики, які на 
відповідних етапах розвитку є пріоритетними для суспільства.

Принцип стабільності означає, що податкова політика 
неодмінно мас дотримуватись визначених на певний час орієнтирів у 
розвитку суспільства, змінюватись поступово, еволюційним шляхом. 
Стабільність податкової політики, по-перше, дає змогу всім суб“єктам 
фінансових відносин мати сталі інтереси і виходячи з них вести 
перспективну фінансову політику. Коли податкова політика 
змінюється щороку, а то й декілька разів на рік (як, наприклад, в 
Україні в 1993 р.), то це призводить до неврівноваженості і
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невпевненності у фінансовій діяльності суб“ектів господарювання. 
Ні про яке нормальне фінансове планування в таких умовах не може 
бути й мови.

По-друге, стабільність податкової політики забезпечує високий 
рівень податкової роботи, оскільки податкова служба теж повинна мати 
певний час на освоєння механізму стягнення того чи іншого податку. 
Коли ж податки і порядок їх стягнення весь час змінюється, то на 
невизначеність фінансових інтересів платників накладається ще й 
плутанина в роботі податкової служби.

Разом з тим слід зазначити, що стабільність податкової політики 
має і повні обмеження. У зв “язку з тим, що соціально-економічна ситуація 
в кожній країні весь час змінюється, необхідні і відповідні зміни в 
податковій політиці. Ці зміни можуть відбуватись або шляхом 
податкової реформи — саме це спостерігається в Україні нині, або 
еволюційним шляхом поступового вдосконалення податкової системи, 
що, на нашу думку, має принципові переваги перед першим варіантом 
нормальний, природній хід суспільного розвитку носить планомірним 
поступальний характер.

Необхідність своєчасного реагування податкового права на 
зміни в соціально-економічному житті суспільства визначає принцип 
гнучкості оподаткування. Причому гнучкість податкової політики 
забезпечується насамперед через поступову зміну податкової системи. 
Така податкова політика і легше сприймається населенням, і приносить 
більше користі. Податкова ж реформа проводиться при дуже нагальній 
необхідності, коли безповоротно запізнилися із внесенням поступових 
планомірних змін у податкову політику.

Принципи стабільності і гнучкості в податковій політиці 
перебувають у постійній взаємодії та взаємозв“язку, і держава повинна 
забезпечувати оптимальне співвідношення між ними. Не було і не може 
бути ідеальної системи оподаткування для всіх часів і країн. Однак 
шкідливо і безперервно змінювати податкову політику. І та, й інша 
крайність призводять до негативних результатів.

Принцип поєднання інтересів держави регіонів, підприємств і 
громадян в оподаткуванні полягає перш за все в розподілі усіх податків 
і інших обов“язкових платежів на загальнодержавні і місцеві. 
Законодавець України в оновленому Законі України “Про систему 
оподаткування” від 18 лютого 1997 року встановив види податків і 
зборів, що справляються на території України: загальнодержавні 
податки і збори та місцеві податки і збори. Згідно з новою редакцією
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Закону Украйвг“Про систему оподаткування” всі обов“язкові внески, 
які існували раніш, скасовано. Натомість, відповідно до вимог 
Конституції України, введено збори, серед яких є й нові.

До загальнодержавних віднесено двадцять податків і зборів: 
податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток 
підприємств, податок на доходи фізичних осіб, мито, податок на 
нерухоме майно, податок на землю, рентні роботи, податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, податок 
на промисел, збори за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок 
Держбюджету, збори за спеціальне використання природних ресурсів, 
збори за забруднення навколишнього середовища, внески до Фонду для 
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, збори на 
обов'язкове соціальне страхування, збори на обов'язкове державне 
пенсійне страхування, внески до Державного інноваційного фонду, плата 
за торговий патент на деякі види підприємницької діяльносгі.

З переліку загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових 
платежів) вилучено пункт про внески до Фонду сприяння зайнятості 
населення, Пенсійного фонду. Пенсійний фонд залишився поки що 
єдиним узаконеним позабюджетним фондом. Як було показано вище, 
введено збори на обов'язкове державне пенсійне страхування. 
Законодавець водночас визначив в оновленому Законі України “Про 
систему оподаткування”, що державні та інші цільові фонди, які не 
передбачені даним Законом, поповнюються виключно за рахунок 
прибутку підприємств, і відрахування до них здійснюються на 
добровільних засадах. Розділ цього Закону “Прикінцеві положення” 
скасував заборгованість платників податків і зборів, в тому числі з 
платежів у галузеві та інші фонди, обов'язковість сплати яких не 
передбачена статтею 14 та 15 Закону України “Про систему 
оподаткування”. Така заборгованість, станом на дату введення Закону 
в дію, сплаті не підлягає.

До місцевих податків і зборів законодавець відніс: податок з 
реклами, комунальний податок, готельний збір, збір за паркування 
автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, 
курортний збір, збір за участь у бінах та іподромі, збір за виграш на 
бігах, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір 
за право використання місцевої символіки, за право проведення кіно- і 
телезйомок, збір за проведення місцевого аукціону чи конкурсного 
розпродажу, збір за проїзд територією прикордонних областей 
автотранспорту, що прямує за кордон, за видачу дозволу на розміщення
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об'Чзптв торгівлі та сфери послуг, збір за користування мовою, яка не 
є державною в Україні, у назвах суб“єктів підприємницької діяльності, 
збір з власників собак.

Законодавець не узаконив кілька видів платежів, котрі могли б 
поповнювати місцеві бюджети: збір при наданні дозволу на виділення 
земельної ділянки під індивідуальне будівництво, збір на благоустрій 
сільських та селищних населених пунктів, збір за дозвіл на відведення 
ділянки під будівництво гаражів у містах. Згідно з Законом місцеві 
податки та збори, механізм і порядок їх сплати встановлюються 
сільськими, селищними, місцевими Радами відповідно до законодавства. 
Збір за проїзд автотранспорту, що рухається за кордон територією 
прикордонних областей, встановлює відповідна обласна Рада народних 
депутатів.

Таке групування різних за своєю юридичною природою та 
економічним змістом обов“язкових платежів, як це вже неодноразово 
відзначалось науковцями, немає в своїй основі достатніх юридичних 
підстав і вносить суттєві непорозуміння у сприйняття структури 
податкової системи України. Тут безсистемно змішані такі якісно різні 
поняття податкового права, як “загальнодержавні податки”, “місцеві 
податки”, “загальнодержавні збори”, “податок”, “обов'язкові 
платежі”, “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 ужерозв“язана давно й успішно. Квінтесенцією 
висновків зарубіжних вчених-фінансистів з цього питання є положення 
про те, що різні види цих платежів підпорядковуються різним 
правовим режимом.

Крім вище зазначеного, принцип поєднання інтересів держави, 
регіонів, підприємств і громадян в податковому праві проявляється ще 
й в тому, що у відповідності із Законом України “Про бюджетну систему 
України” частина загальнодержавних фінансів перерозподіляється на 
користь регіонів та підприємств, окремих громадян. Здійснюється це у 
формі залишення в розпорядженні платників податків у формі 
податкового кредиту на точно визначені цілі частини належних до 
сплати обов'язкових платежів, а також у формі дотацій, субвенцій, 
перерозподілу на користь регіонів частини загальнодержавних податків 
та зборів19.
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Податковому праву властиві ще цілий ряд принципів, більшість 
з яких є в тій або іншій мірі похідними від зазначених нами вище — 
принцип недопустимості зворотної сили закону при поверненні на 
гірше, однократності оподаткування, пільговості оподаткування, 
принцип захисту прав і інтересів платників податків та держави, 
принцип резидентства та ряд інших.
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Принципи державного управляння-це основні засади як вираз 
найбільш узагальнених підвалин побудови і функціонування системи 
державного управління. Більшість класифікацій принципів державного 
управління виходять з їх організаційного характеру, що унеможливлює 
поділ всього кола принципів на“ статичні” та” динамічні”. Хоча 
Атаманчук Г.В. наважився виділити суспільно- політичні, функціонально- 
структурні, організаційно- структурні та принципи державно- 
управлінської діяльності. Саме складовою частиною останньої групи і є 
принципи управлінського( адміністративного у широкому розумінні) 
процесу1.

Найбільш детально врегульованим серед інших проваджень 
управлінського процесу є провадження про адміністративні 
правопорушення. У ч. 2 ст.7 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення встановлено, що провадження у справах про 
адміністративні правопорушння здійснюється на основі суворого 
додержання законності. Постановка цього принципу на перший план 
зумовлена тим, що законність юридичних фактів встановлених в результаті 
провадження є гарнтією правомірного присвоєння суб“єктивних прав та 
покладення юридичних обов'язків2. Інший бік законності присвоєних прав 
та обов'язків гарантується належним встановленням процесуальних 
юридичних фактів. Як стверджує Ісаков В.Б., законність індивідуального 
акту забезпечується принципами права та процедурою прийняття3. Тобто, 
запорукою законності процесу є як додержання органами управління, 
службовими особами своїх прав та обов“язків, послідовності стадій 
процесу, так і додержання решти принципів. Значна увага вченими 
приділяється правозастосовчим актам, що приймаються в результаті 
адміністративного процесу і констатують зафіксоватсть обставин, які 
необхідні для належного запровадження норми закону в життя. Вони 
впевнено заявляють, що законність правозастосовчого акту - значна 
частина всього правозастосовчого процесу4. Акт повинен містити всі 
об“єктивно необхідні реквізити — форму, назву, строки виконання,
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конкретного адресата5. В науці стверджується, що процесуальні норми є 
цілеспрямовуючими (докладнюючими) рамками, що обмежують 
активність суб“єктів управління5. Відповідне положення було практично 
засвоєне ще за радянської системи права: якщо правила відомчого 
нормативного акту суперечать закону, то застосовується закон, а 
скасування такого акту непотрібне7, Ієрархія подібних відношень між 
нормативними актами встановлена в статті 8 Конституції України.

Наступних! не менш важливим є принцип гласності. Він предбачає 
гарантовану можливість одержання вичерпної і об“єкгивної інформації 
всіма зацікавленими в тому особами про хід і результати підготовки, 
розгляду і прийняття рішення. Поширення інформації про хід і, особливо, 
результати адміністративного процесу на загал сприяє єдиному 
застосуванню законів. Цей принцип конкретизується в таких нормах, як, 
наприкладу, сг. 249 КУпАП. Закон України “Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку” містить норми, які зобов'язують відповідні 
державні органи подавати повну інформацію, що обгрунтовує безпеку 
ядерної установки чи об“єкту, призначеного для поводження із 
радіаційними відходами. Обов'язковість опублікування нормативно- 
правових актів передбачена п. 2 ст. 5 Конституції України. У зв'Язку із 
поступовим розвитком громадяясього суспільства в Україні, держал а все 
частіше у законах визнає за громадськістю права на участь( подача 
висновків громадських експертиз, громадські слухання, висловлення думки 
громадськості) в різних провадженнях адміністративного процесу*. Ще 
далі пішов законодавець, визначаючи за представниками громадскості 
право виступати не тільки учасниками адміністративного процесу, що 
проводиться державним органом, а й самим, на виконання делегованих 
державою повноважень, провадити адміністративний 
процес(виконкомами, громадськими організаціям, що засновують 
притулки для неповнолітніх, громадськими інспекторами).

Реалізація принципу гласності передбачає також нормативне 
встановлення винятків з нього.Особливо наголошено на цих винятках у 
статті 10 Закону України “Про звернення громадян”: Не допускається 
розголошення одержаних із звернень відомостей, що становлять державну 
або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації', якщо 
це ущемлює права та законні інтереси громадян”. Аналогічно в ряді норм 
встановлено обмеження у видачі інформації органами виконавчої влади( 
державної таємниці, службової, конфіденційної та про особисте життя 
інформації).

Наступним серед принципів адміністративного процесу можна 
виокремити принцип охорони інтересів особи, що знайшов свій вираз у
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таких групах норм. По-перше, мова йде про групу норм, в яких органи 
державного упраління, що здійснюють провадження,зобов “язуються 
повідомляти осцбі-поруптику на всіх стадіях провадження його права та 
обов“язки9. Друга група норм стосується захисту майнових і особистих 
(немайнових) прав громадянина- ініціатора процесу.Особа, уповноважена 
складати протокол про адміністративні правопорушення, зобов“язана 
зазначиш в ньому обставини, що свідчать про матеріальну шкоду. До 
цього ж ряду належить норма КУпАП, що забезпечує відшкодування 
потерпілим, свідкам, експерту і перекладачеві збитків, що їх вони зазнали 
у зв“язку із явкою до органу( до службової особи)-суб“єкту провадження. 
Третя група норм- це норми, які стосуються окремих законних інтересів і 
прав громадян10. Ад міністративне затримання особи за сгатею 263 КУпАП 
не більше як на три години - підтвердження права самостійно визначати 
спосіб використання часу. І, нарешті, найбільшою, гарантією забезпечення 
інтересів громадянина в процесі є його право на оскарження рішення, що 
прийняте в результагі розгляду справи.

Наступним є принцип охорони інтересів держави. Прикладом 
захисту її майнових інтересів є стягення штрафу, вилучення речей 
(цінностей) у особи, яка вч; шипа контрабанду, якщо остання не має 
постійного місця проживання в Україні. Інша подібна норма регулює 
відшкодування витрат, що зроблені органом державної влади, 
місцевого самоврядування у зв“язку із перевіркою звернень, які містять 
завідомо неправдиві відомості, що проводиться у судовому порядку11. 
Немайнові інтереси держави забезпечує відповідальність громадян за 
поміщення у свої звернення інформації наклепницького, 
дискредитуючого характеру по відношенню до її органів12. А при 
видачі ліцензії державний орган зобов“язаний врахувати 
загальнонаціональні інтереси.

Принцип рівності учасників адміністративного процесу перед 
законом закріплений у ст. 248 КУпАП.Щодо формулювання його у 
згаданій правовій нормі науковцями висловлюються справедливі 
зауваження щодо його непослідовності і нелогічності13. Рівність сторін 
зводиться лишень до рівності громадян - учасників процесу, так, ніби 
державні органи не можуть бути його учасниками.Крім того, до рівності 
перед законом тут додасться рівність перед органом, що розглядає справу, 
хоча сам цей орган не може діяти інакше, як на підставі і в рамках закону 
і в цьому аспекті рівний усій решті учасників процесу. Державні органи і 
посадові особи зобов“язані діяти за принципом “ дозволено те, що 
встановлено законом”, решта дій за цими рамками слід вважати 
протиправними.Ніякі їх особисті симпатії чи неврегульовані переконання
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про справедливість не повинні впливати на єдине і належне застосування 
норми закону до відповідних суспільних відносин.

Принцип відповідальності. Не дивлячись на сумніви, щодо 
віднесення відповідальності до елементів, її пропонують розглядати, як 
принцип даного виду процесу.14 Разом із там не можна не зауважити, що 
реалізація на практиці принципу особистої відповідальності за її 
результатом - проблема складна і кропітка.Вона постійно вимагає 
регулювання посадових обов“язків різних категорій службовців. Посадові 
права є одночасно і обов“язком службовця апарату. Значить, непрйнятгя 
рішення з питань, що відноситься до його компетенції, правомірно 
розглядати в якості підстави для покладення на працівника 
відповідальності. Складовим положенням принципу відповідальності тому 
і є вимога організаційного відокремлення( несумісності, неспівпадання 
інтересів) контролюючих та підконтрольних функцій. Також в якості 
вимоги цього ж принципу висувається положення про обізнаність 
повноважного органу у тому, які проекти подаються на розгляд, хто 
відповідальний за проект і строки внесення15. Ці ж функції контролю 
забезпечені повноваженнями прокурора в провадженні справ про 
адміністративні правопорушення: перевіряти закошіїсть дій органів 
(службових осіб) прк провадженні справи, перевіряти правильність 
застосування відповідними органгми(сдуж5овими особами) заходів впливу 
за адміністративні правопорушення. Законодавець теж притримується 
думки про включення відповідальності до процесу. Хоча по суті підстави 
відповідальності в заключній частині законодавчих актів дублюються 
обов“язками повноважних органів чи осіб в основній частині, а санкції 
містяться у нормах відповідних галузей права, до яких відсилає бланкетна 
норма заключних положень таких законодавчих актів, Так, 
удокладнюються дії, якими завдаються моральга і матеріальні збитки16. 
Тому невстановлення відповідальності(зокрема, дисциплінарної) у 
тематичному законодавчому акті17 не означає, що подібний вид 
відповідальності взагалі неможливий до застосування. Поряд із питанням 
відповідальності повинно стояти питання самостійності.

Існує об “єктивно зумовлена необхідність додержання рівноваги між 
належною та можливою поведінко підрозділів органів. Суб“єкт не може 
здійснювати свою функцію, нести відповідальність за її виконання, якщо 
попередньо не додержана об “єктивно необхідна рівновага.Науковці 
застерігають, що на практиці є випадки, коли зазначені у положеннях 
про орган їх управлінські функції не підкріплені для їх реалізації 
повноваженнями.Тим самим знижується активність та інщіатавнісгь 
державних органів, ускладнюється процес рішення управлінських задач18.
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Українським законодавстом проблема пов“язання пробілу в 
процесуальному регулюванні із самостійністю вирішені обов“язоком 
структурних одиниць координувати роботу із іншими одиницями. Тут 
передбачається процесуальний зв“язок із компетентними одиницями.

Отже, звернемося до принципу компетентності при прийнягірішення 
по питанню.Рішення є компетентним, якщо воно прийняте органом у 
межах повноважень, на основі об“€ктивноїінформацц із чііко вираженими 
цілями та задачами. Наука робить особливий наголос на виявлення та 
застосування в практиці відповід ності між управлінськими фунціями та 
життєдіяльністю органу( методами, формами, стадіями)15. Без такої 
відповідності, всановленої правом у положеннях про державні органи, 
важко уявити собі, якою повинна бути управлінська діяльність того чи 
іншого державного органу, які форми, методи та стадії повинні 
застосовуватись ним при реалізації своакомпетенції. Причому в літературі 
підреслюється, що застосування уповноваженими на те органами та 
службовими особами заходів адміністративного впливу проводиться в 
межах їх компетенції20. Очевидно, мається на увазі заст осування принципу 
відповідальосгі разом із припилом компетенції, що дає конкретизовану 
процесуальну норму, яка удокладнює компетенційну21. В 
адміністративному процесі особливо проглядається правильність 
віднесення організаційних відносин до процесуальних(правила 
підвідомчості): у законодавстві існує ряд бланкетних норм, які 
зобов “язують орган, службову особу у відповідних випадках застосовувати 
компетенційні норми інших органів(складання протоколу, надсилання 
його за належністю, виконання постанов). За цим же правилом підрозд іли 
обласної державної адміністрації, що ініціюють прийняття рішень із 
підвідомчих дфжадміїгістраііії питань, вносить пропозиції до керівництва 
держадміністрації відповідно до розподілу функцій між ним22.

Адміністративний процес, як і будь-якмй інший вад юридичного 
процесу є офіційним (публічним). Встановленню об“єктивної істини 
органом держави при вирішенні адміністративної справи не можуть 
перешкоджати ніякі приватні угоди чи особисті побажання учасників 
процесу.КУпАП встановлює, що пртотол про адміністративне 
правопорушення, про адманастративне затримання складається незалежно 
від бажання правопорушника його підписати.Примусовість процесу 
повинна забезпечити реальність і реалізованість державно-владних 
приписав. Публічність також означає, що всі процесуальні дії, вчинювані 
в ході провадження, повинні бути оцінені органом, що веде процес. Від 
нього залежить, чи будуть такі д ії інших учасників процесу мати юридично 
значимі наслідки.

219



Принцип безпосередності полягає, перш за все, в особистій участі 
особи в провадження справи.Це дає йому можливість усно викласти свою 
думку, привести заперечення і додаткові докази, дати поясення стосовно 
сумнівів, що виникли і, тим самим, здійснити суттєвий вплив на зміст 
рішення. Законодавець пішов шляхом особистої участі ініціатора процесу 
тільки тоді, коли ним є фізична особа або мова йде про реалізацію прав і 
обов“язків громадян.Така участь передбачена у провадженнях по скаргах, 
про адміністративні правопорушення, про порушення митних правил, 
наданні захисту права на об“єкт інтелектуальної власності. Вцілому в 
адміністративному процесі існують норми, які регламентують участь 
працівників підрозділів, що мають відношення до обговорюваного, хоча 
вони завчасно подають на розгляд керівництву органів відповідні 
матеріали та проекти23. Принцип безпосередності, що розглядається 
стосовно органу державного управління, передбачає ведення справи, як 
правило, однією і тією ж посадовою особою(особами), неприпустимість 
пр- кидання справи до іншою службовця24. У зв“язку із принципом 
безпосередності постає питання про допустимість участі законного 
представника громадянина, зокрема адвоката, при підготовці і винесенні 
ріїлення.Иауковці схильні вважати доцільним встановлення такого 
правила, оскільки адвокат не тіль> ї обізнаний у праві, а ь знайомий із 
практикою, а, значить, може врахувати обставини, за яких виносишметься 
позитивне чи негативне рішення стосовно інтересів клієнта. Практики, 
дослухаючись наукової думки, запровадили як учасника процесу 
представника особи, яка виступає його ініціатором(патентно- 
винахідницьке провадження, по скаргах і т.д)

Принцип обгрунтованості та матеріальної істини означає, що 
рішення уповноваженого органу (службової особи) повинне бути 
мотивованим із посиланням на обставини, які повністю відповідають 
гіпотезі застосовуваної матеріальної норми. Закон зобов“язує 
орган(спужбову особу) оцінювати докази по справі за своїм внутрішнім 
переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об“єктивному 
дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом та 
власного правосвідомістю25. Законодавець із різним ступенем конкретизації 
визнає необхідність зобов “язати орган (службову особу) з“ясувати певні 
обставини, без яких матеріальна істина не буде встановлена, а рішення 
буде необгрунтованим. Принцип матеріальної істини також вимагає, щоб 
при неможливості її безпосереднього сприйняття, ад міністративний орган 
зобов “язаний залучити до участі в справі експерта26. Стосовно ж процедур 
прийняття правових актів підзаконного нормативного характеру, то в 
них принцип матеріальної істини індивідуальних конкретних справ,
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перетворюється на принцип забезпеченості інформацією, оскільки 
адміністративним органам в таких випадках приходиться застосовувати 
норми загального оціночного характеру.

Принцип швидкості адміністративного процесу, задля додержання 
строків встановлених процесуальними нормами, вимагає від 
адміністративного органу чіткої організованої праці для якнайшвидшого 
застосування стягнення до порушника та скорочення строків порушення 
прав громадян. На практиці оперативність роботи адміністративних 
органів досягається концентрацією увагиконгролюючими органами уваги 
на найбільш актуальних питаннях, оскільки вони не в змозі охопити 
одночасно всю діяльність підконтрольних, весь управлінський персонал, 
дон чого складаються пам“ягки перевіряючим. Це й же принцип через 
відповідну норму зобов “язує повноважну службову особу доставляти 
порушника в можливо короткий строк.

Ряд норм адміністративно-процесуального права продиктовано 
принципом своєчасності прийняття рішення, або вчинення іншої 
процесуальної дії.Цей принцип зумовив існування цілого ряду специфічних 
норм у різних видах проваджень. Наприклад, у ч. 2 ст. 20 Закону України 
“Про звернення громадян“ адміністративний орган може скоротити строк 
розгляду скарги, встановлений законом, на обгрунтовану письмову вимогу 
скаржника. Ст. 303 КУпАП зобов'язує адміністративні органи виконати 
постанову про накладення адміністративного стягнення протягом 3 місяців 
з дня винесення рішення.Чисельні контролюючі органи вправі при 
проведенні заходів адміністративного попередження при виявлені 
порушень застосовувати заходи адміністративного 
припинення(припиняти роботу підприємств, що завдають шкоди 
навколишньому природному середовищу, зупиняти випуск недоброякісної 
продукції, забороняти або обмежувати у невід кладних випад ках дорожний 
рух на окремих ділянках вулиць), необхідність яких зумовлена різними 
обставинами.

Принцип економічності знаходить своє вираження в спрощених 
процедурах адміністративних проваджень.Мова йде про непотрібність 
складання протоколу, коли штраф накладається і стягується, а 
попередження фіксується на місці скоєння правопоруїпення.Сюда ж слід 
віднести норму, яка передбачає добровільне виконання порушником 
постанови про накладення адміністративного стягнення до застосування 
апаратом держави примусу .У провадженнях справ по скаргах громадян 
така процедура полягає у спрощеному (на особистому прийомі) розгляд і 
скарг громадян. Є також наукові пропозиції спростити процедури 
реєстрації шлюбу( в залежності від віку громадян)27. Також пропонується
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універсалізація фактографічних документів та більш широке використання 
документів загального значення (трудові книжки, посвідчення водія)28.

Принцип інстанційності зумовлений централізмом керівництва 
державними справами.Низова ланка апарату державного управління 
розглядає переважну більшість справ. Двоінстанційний порядок 
застосовується у виняткових випадках, коли низова ланка приймає 
рішення із перевищенням своїх повноважень, або приймає рішення на 
основі перекручених фактів і неправоміних оцінок, що тягне їх скасування 
або зміну. Особливості деяких галузей державного управління вносять 
певні корективи у застосування цього принципу(видача ліцензій 
телерадіокомпаніям, патентно- інтелектуальне провадження).

Принцип здійснення адміністративного процесу переважно за 
державний кошт зазнав значних змін з часу застосування його за 
радянської правової системи.Законодавство України пішло шляхом 
покладення на заявника відшкодування витрат по проведенню певних 
коштомістких процесуальних дій(зокрема, закріплено, що проведення 
експертизи при подачі пропозиції на розміщення ядерних установок 
здійснюється за кошт замовника проекту). Такі провадження, як 
провадження по скаргах громадян, по накладенню адміністративних 
стягнень і надалі здій< тгоються за державний кошт

Подальша розробка принципів адміністративного процесу сприяє 
підвищенню ефективності і оперативності державного управління, 
забезпеченню законодавця вітчизняними зразками можливих до 
запровадження теоретичних конструкцій, уніфікації управлінських 
процедур.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Охорона здоров’я в Україні, як і інші бюджетні галузі, 
знаходиться в катастрофічному стані.

В зв’язку з тим, що в останні роки вона фінансувалась на 30- 
40% від потреби, і бюджетні витрати щороку зменшувались, за 
основними показниками ми опинились у восьмій десятці серед 
найбідніших країн світу. Бюджет охорони здоров’я в 1996 році склав 36 
% від потреби або 330 трлн. крб. Окремим рядком було виділено 
фінансування національних проблем імунопрофілактики, “Діти 
України”, “Плз'гування сім’ї”, “Поліпшення становища жінок, сім’ї, 
охорои; гтгертіства та дитинства”. І все ж, за статистичними данкь*л 
на' аональну програму з імунопрофілактики було профінансоїзапо лип:з 
на 1,8 %, а інші зовсім не фінансувалися. Бюджет в цій галузі був 
виконаний, за неповними даними всього на 60 %, і це призвело до 
виникнення великої заборгованості держави по зарплаті 
медпрацівникам. Безперечно цей борг необхідно обов’яково врахувати 
при затвердженні Бюджету - 97. На цьому фоні уряд робить спроби 
відмінити ст. 77 “ж” “Основ законодавства Уіфаїни про охорону здоров’я 
” щодо встановлення середніх посадових окладів не нижче від середньої 
зарплати працівників промисловості. Відомо, що ця відміна призвела 
б до зменшення рівня зарплати працівників галузі. Слід відмітити, 
що середня зарплата медпрацівників, наприклад, у вересні минулого 
року була на 29 % нижча, ніж у промисловості, та й ту виплачували із 
затримкою в кілька місяців.

В проекті бюджету на 1997 рік, який уряд подав до Верховної 
Ради, фінансування охорони здоров ’я визначено в 3,33 млрд. грн, тобто 
28,9 % від реальної потреби визначеної МОЗ.

В цій частині порушується ст. 12 “Основ законодавства України 
про охорону здоров’я”, яка визначає витрати на охорону здоров’яне менше 
10 % від національного доходу, а також постанову ВР “Про погашення 
заборгованості державного бюджету України і місцевих боргів за 1995 рік
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по зарплаті, пенсіях, стипендіях, інших грошових виплатах населенню”2. 
В п. 10 цієїпостанови сказано:... заборонити будь-яке значне скорочення 
бюджетних витрат, направлених на фінансування найгостріших 
соціальних потреб: охорона здоров’я, освіта тощо”.

Розуміючи важкий економічний стан країни, МОЗ проводить 
реформування галузі з метою економії бюджетних коштів. Так, в 1996 
році скорочено ліжковий фонд майже на 50 тисяч ліжок, штатну 
чисельність медпрацівників на 140 тисяч одиниць, розширено мережу 
стаціонарів д енного перебування хворих майже на 18 тисяч ліжок.

З метою ефективного використання бюджетних коштів і 
підтримки вітчизняного виробника визначено порядок закупівлі ліків 
закладами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету. Ці та інші 
заходи дозволяють зменшити бюджетні витрати на 166 млн. грн. 
щорічно.

Посильну допомогу охороні здоров’я надають підприємства 
Укрмедбіопрому, які успішно працюють протягом останніх двох років. 
Але і вони працюють в екстремальних умовах. Так, виробивши за 10 
місяців минулого року лікувальних засобів на 350 млн. грн. і 
експортувавши на 75 млн.доларів ці підприємства отримали всього 8 % 
від запланованого на розвиток галузі. Зовсім не фінансувалося 
створення сировинної бази, в тому числі технологічні розробки.

Враховуючи погане фінансове забезпечення лікувальних 
заклад ів, підприємства Укрмедбіопрому щорічно, особливо в першому 
кварталі, проводять товарне кредитування системи охорони здоров’я 
.Значна економія бюджетних коштів - до 50 млн.грн. на рік -  виходить 
за рахунок прямих поставок “завод - лікарня”. Суттєву економію (до 84 
млн. доларів у 1997 році) дасть перехід від закупівлі готових лікарських 
засобів до імпорту сировини і виробництва цих ліків на наших заводах. 
Це збільшить надходження в бюджет приблизно на ЗО млн.грн.

Сьогодні відчизнянні фармацевтичні підприємства випускають 
1028 найменувань дешевих і якісних ліків, а для достатнього забезпечення 
охорони здоров’я треба три тисячі. Тут, без сумніву, необхідно сприяння 
уряду розвитку вітчизнянної фармацевтичної і медичної прмисловості, 
забезпечивши їхнє достатнє фінансування.

На жаль, ні значна економія, ні страхова, ні платна медицина 
на даному етапі не зможуть радикально поліпшити стан охорони 
здоров’я. Комісія з питань охорони здоров’я почала працювати на 
перспективу над проектом закону “Про бюджетно-страхову мед ицину”, 
але страхову медицину не можна сьогодні впровадити, бо основні внески
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до страхових фондів мають сплачувати підприємства, що сьогодні у 
своїй більшості не працюють.

Не вдасться нам багато заощадити і від впровадження платних 
послуг, бо більшість населення не зможе платити за ці послуги. Тому 
слід шукати додаткові кошти для охорони здоров’я, бо лікувати хворих 
за 65 грн. на одну людину -  не можливо4.

Виникає запитання: а де взяти ці додаткові кошти ? Яка ситуація 
в зарубіжних країнах ?

США мають величезний зовнішній борг, але все-таки 
витрачають на охорону здоров’я 14 % від ВВП, бідна Куба віддає цій 
галузі 20%, інші європейські країни та Канада — від 8 до 10 % від 
об ’єму власних ВВП. Ці країни також мають свої економічні проблеми, 
але не вирішують їх за рахунок охорони здоров’я чи освіти.

Складається враження, що наш уряд розв’язує свої проблеми і 
свої помилки за рахунок постійного скорочення витрат на охорону 
здоров’я, освіту, науку і культуру, що веде до незворотного руйнування 
цих галузей. Тут доречна буде цитата із виступу Прем’єр-міністра П. 
Назаренка про бюджет України на 1997 рік “... тільки на бюджет 
сподіваються і накидаються банки, окремі пц^исмства і цілі галузі. 
Прикладів багато. Пошлюся лише на один. Ми детально 
проаналізували і виявили: шахтарі отримують заробітну плату лише 
завдяки бюджету, хоча держава безпосередньо викуповує тільки ЗО % 
видобутого вугілля”.5 І не лише шахтарі, а й робітники інших 
підприємств отримують зарплату з бюджету. Зарплату, яку слід 
виплачувати бюджетній сфері: медпрацівникам, освітянам, науковцям, 
працівникам культури. Ситуацію треба міняти докорінно. Достатньою 
сумою на даному етапі було б фінансування галузі в обсязі 10 % від 
національного доходу, що дорівнює 8 % від ВВП і в абсолютних цифрах 
становить 8,5 млрд. грн. За такого фінансування та підтримки 
вітчизняної фармацевтичної та медичної промисловості наш народ 
зразу ж відчув би всі переваги бюджетної системи охорони здоров’я.

1. За даними МОЗ України реальна потреба фінансування галузі становить 
11,5 млрд. грн.

2. Постанова ВР від 25.05.1996 р. № 214\96 -  ВР.
3. Ці підприємства навіть мають приріст в середньому на 10 %.
4. 65 грн. на І людину в рік.
5. Матеріали сесії ВР України від 26 грудня 1996 року.
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Орлюк О.П., асистент юридичного 
факультету Київського університету 
імені Тараса Шевченка

ЛАНКИ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇН 
ІЗ РОЗВИНУТОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Кредитна система є основним елементом ринку позикових 
капіталів. Для розуміння її побудови та функціонування доцільним є 
розгляд, в перше чергу, її структури. Модель сучасної кредитної системи 
складається із наступних основних інституційних ланок або ярусів:

Центральний банк, державні банки 

Банківський сектор

комерційні ощадні інвестиційні іпотечні спеціалізовані
банки банки банки банки торгівельні

Страховий сектор: 
страхові компанії пенсійні фонди

Спеціалізовані позабанківські кредитно-фінансові інститути:

інвестиційні фінансові благодійні трастові позиково- ломбарди
кредитні компанії фонди ВІДДІЛИ ком. ощадні 1 спілки
компанії банків асоціації

Така структура кредитної системи носить назву 
чотирьохярусної (в деяких випадках трьохярусної, коли третю та 
четверту ланки об‘‘єднують). Вона є типовою для більшості 
промислово розвинутих країн. В першу чергу — для США, Японії, 
країн Західної Європи. За ступенем розвинутосгі тих або інших ланок 
окремі країни значно відрізняються одна від одної. Найрозвинутішою 
вважається кредитна система Сполучених Ш татів, яка стала 
орієнтиром для промислово розвинутих країн Заходу при формуванні 
кредитної системи в післявоєнні роки. Як показує практика, 
найбільшого розвитку в західних кредитних системах отримали 
банківський та страховий сектори, меншого — спеціалізований 
сектор позабанківських установ.
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Кредитна система західних країн за своєю структурою 
наближається до кредитної системи США, але кожна країна має свої 
особливості, що зумовлюється багатьма факторами. Одним з 
важливіших є фактор особливостей національного економічного 
розвитку (зауважимо, що він враховувався і при розгляді ринку 
позикових капіталів). У Франції, наприклад, характерним є розподіл 
банківської ланки в основному на депозитні (комерційні) банки, ділові 
банки, що виконують функції інвестиційних, а також ощадні банки2.

У Німеччині банківський сектор базується на комерційних, 
ощадних та іпотечних банках. Останні, хоча і вважаються 
анахронізмом минулого сторіччя, але мають велику питому вагу в 
кредитній системі та на ринку позикових капіталів країни. А от 
система інвестиційних банків менш розвинута, ніж у Англії, США та 
Канаді. Однією з причин такого становища є той факт, що комерційні 
банки Німеччини виконують також і функції інвестиційних банків. 
Характерною осоливіст..; для цієї країни є поширення будощадбанків. 
За статистикою, вони приймають участь у 80 % житлових будівельних 
робіт, що провадяться у країні3. Завдяки діяльності цих 
спеціалізованих кредитно-фінансових ус: , ют; Німеччина має змогу 
позитивно вирішувати таке актуальне питання, як забезпечення 
населення житлом.

Сучасна кредитна система Японії (за зразок взято кредитну 
систему США) має трьохярусну систему: центральний банк, 
банківський та спеціалізований сектори. Найбільш розвинутим є 
банківський сектор, що базується на комерційних (міських) та ощадних 
банках. В останні роки діють також інвестиційні банки. Що стосується 
сектору спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів, то 
розвинулись лише страхові та інвестиційні компанії. Даний сектор 
менш розвинутий, ніж аналогічний у США, Канаді, Англії і 
наближається до подібних секторів Німеччини, Франції, Італії.

Відставання в розвиткові секторів спеціалізованих інститутів 
країн Західної Європи та Японії у порівнянні із США, Канадою, 
Англією пояснюється рядом причин. До них належать специфіка 
національних градацій розвитку кредитних систем, більш низький 
рівень доходів населення, менша розвинутість ринку цінних паперів, 
організація державного регулювання кредитної системи.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що 
представляє собою кредитна система. Кредитна система — це сукупність 
різноманітних кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку
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позикових капіталів та здійснюють акумуляцію та мобілізацію 
грошового капіталу.

Кредитно-фінансові інститути, через діяльність яких втілюється 
кредитна система, здійснюють свої функції в економіці за трьома 
основними напрямками:

— надання позикового капіталу промисловості і державі;
— акумуляція вільного грошового капіталу і грошових 

заощаджень населення;
— володіння фіктивним капіталом.
Велика кількість спеціалізованих кредитно-фінансових установ 

дозволила зібрати вільні грошові капітали та збереження і надати їх у 
розпорядження торгівельно-промислових корпорацій і держави. Таким 
чином, розвиток кредитної системи став однією із найважливіших 
передумов забезпечення відносно високої норми накопичення капіталу, 
що сприяло росту виробництва та послабленню науково-технічної 
революції.

Але не можна говорити про те, що кредитні відносини є суто 
економічними. Держава надає їм юридичного характеру за допомогою 
правових норм. З точки зору юристів, під кредитними відносинами 
розуміють усі правові відносини, що виникають при наданні (передачі, 
використанні та поверненні) грошових коштів або інших речей, які 
визначаються родовими ознаками, на умовах повернення. Щодо 
елементів таких правовідносин, слід зауважити, що їх зміст (права та 
обов“язки) характеризуються обов'язком повернути теж саме і стільки 
ж, як і було отримано; суб“єкти кредитного правовідношення не 
відрізняються від суб“єктів інших правовідносин; об“єктом його є 
передача-отримання вказаних цінностей та повернення такої ж їх 
кількості після закінчення певного часу4.

Багатогранність кредитних правовідносин стала причиною 
наявності багатьох юридичних форм, в межах яких вони здійснюються. 
До кредитних правовідносин можна віднести:

відносини, що виникають із договору позики: міжіромадянами, 
а також між громадянами, з однієї сторони, та позабанківськими 
установами, а саме ломбардами, кредитними спілками — з іншої;

відносини, що виникають із договору вкладу між громадянами 
і кредитними установами, а також із договору розрахункового 
(поточного) рахунку між підприємствами, організаціями тощо і 
кредитними установами;

відносини, що виникають із договору банківської позики та, в
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деяких випадках, планових актів в галузі банківського кредиту
вання.

Треба зазначити, що цей перелік не є вичерпним.
На сьогоднішній день не існує однозначного погляду на 

питання щодо структури кредитної системи України. Ряд фінансистів 
вважає, що вона є дворівневою і складається із Національного банку 
та комерційних банків. Але враховуючи фінансово-економічне 
становище, що склалося в Україні на сьогодні, є доцільним вважати 
існування трьохярусної кредитної системи, яка складається із 
Національного банку і комерційних банків, що становлять 
банківську систему, та спеціалізованих позабанківських кредитно- 
фінансових інститутів, які об“єднані із страховим сектором. Зокрема, 
у Положенні НБУ “Про кредитування” зазначається, що головними 
ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають 
ліцензію НБУ, одночасно виступають в ролі покупця та продавця 
існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів (п. 1 ч. II). Така 
структура відображає в більшій мірі потреби ринкового 
господарства. При цьому треба зауважити те, що метою побудови 
та функціонування кредиті" - системи є пристосування до процесу 
економічних реформ і дійове забезпечення функціонування 
економіки країни.

Сучасна банківська система нашої країни представлена двома 
рівнями банків. В якості першого рівня виступає центральний банк 
(Національний банк України) з відповідною мережею своїх установ. 
Другий рівень представляють комерційні банки.

Національний банк України створений згідно з Законом 
України “Про банки і банківську діяльність” від ЗО березня 1991 р. 
Його діяльність базується на основі законодавства України Статуту, 
а також договорів чи інших угод України з іншими державами у галузі 
кредитно-грошових відносин.

Як вже зазначалося, НБУ є центральним банком нашої країни. 
Як центральний банк, він є її емісійним центром, проводить єдину 
державну політику в галузі грошового обігу, кредиіу, зміцнення ірошової 
одиниці; організовує міжбанківські розрахунки роботу комерційних 
банків та координує Діяльність банківської системи в цілому, визначає 
курс грошової одиниці відносно валют інших держав.

НБУ підзвітний Верховній Раді України. Йому належить 
виключне право випуску готівкових грошей в обіг та їх вилучення з 
обігу відповідно з функціями резервної системи.
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Крім цього, НБУ щорічно розробляє проект головних 
напрямків єдиної державної грошово-кредитної політики, які 
затверджуються Верховною Радою України. Він представляє інтереси 
України у відносинах із центальними банками інших країн, у 
міжнародних банках та інших фінансово-кредитних організаціях, де 
міждержавне співробітництво передбачене на рівні центральних 
банків.

НБУ є єдиним органом, що здійснює реєстрацію комерційних 
банків. Тільки йому належить право видачі ліцензій на створення 
комерційних банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб; 
на здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті. 
Крім цього, йому належать контрольні функції щодо питання 
дотримання комерційними банками діючого законодавства. 
Національний банк також створює і організовує діяльність деражвної 
скарбниці, забезпечує зберігання резервних фондів грошових знаків: 
дорогоцінних металів і золотих запасів.

Наступний вид банків, на якому слід зупинитися, с ощадний 
банк. Ощадні банки представляють фінансово-кредитні установи 
для притягнення вільних грошових коштів населення, зберігання 
заощаджень, здійснення безготівкових розрахунків, надання 
населенню кредитів, проведення розрахунково-грошових операцій по 
обслуговуванню населення, включаючи операції з цінними паперами.

Ощадбанк України є державним спеціалізованим комерційним 
банком, статут якого було зареєстровано НБУ 31.12.1991 р. За цей 
період банк розвивався як універсальний: отримав МФО, створив 
касові вузли, увійшов до системи електронних платежів, набрав 
клієнтуру із фізичних та юридичних осіб, почав здійснювати 
кредитування населення, валютне обслуговування громадян, тобто був 
реорганізований із держощадкас в справжній банк. Мова йде навіть 
про те, що він сьогодні займає монопольне становище і не дає 
можливості розвиватися іншим банкам, що спонукало до прийняття 
рішення про реорганізацію Ощадбанку4.

Крім Ощадбанків, до другого рівня банківської системи 
відносяться комерційні банки, що створюються на акціонерних або 
пайових засадах юридичними або фізичними особами.

Комерційні банки розрізняються:
1) за приналежністю статутного капіталу і способу його 

формування — українські акціонерні товариства; за участю іноземного 
капіталу; іноземні банки тощо;
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2) за видами здійснюваних операцій — універсальні і 
спеціалізовані;

3) за галузевою орієнтацією;
4) за територією діяльності.
Комерційні банки створюються відповідно до Законів України 

“Про банки і банківську діяльність’’, “Про цінні папери і фондову біржу" 
та Правил Національного банку України. Забороняється бути 
засновниками комерційних банків Радам народних депутатів усіх рівнів, 
державним адміністраціям та виконавчим комітетам; політичним і 
профспілковим організаціям, спілкам та партіям, громадським фондам. 
Не можуть бути засновниками також військовослужбовці, посадові 
особи усіх правоохоронних органів та державних організацій, 
покликаних здійснювати контроль за діяльністю банків. Частка будь- 
кого із засновників чи акціонерів не повинна перевищувати 35 % 
статутного фонду комерційного банку.

Комерційні банки здійснюють на договірних умовахкредитно- 
розрахункове, касове та інше банківське обслуговування юридичних 
осіб і громадян. Вони є незалежними від виконавчих та розпорядчих 
органів державної влади та управління під час прийняття ними рішень, 
пов’ язаних із поточною банківською діяльністю.

Інвестиційні банки спеціалізуються на фінансуванні та 
довгостроковому кредитуванні окремих підприємств та цілих галузей. 
Як правило, розрізняють фінансові інвестиції, які здійснюються шляхом 
придбання банком щнних паперів, тобто вкладення грошових коштів 
в цінні папери, і “реальні інвестиції”, що здійснюються шляхом 
вкладення капіталу в промисловість, в об'єкти виробничої та 
невиробничої сфери.

Іпотечні банки спеціалізуються на наданні довгострокових 
позик під заклад нерухомості. Інноваційні банки або фонди здійснюють 
кредитування (в основному венчурне, тобто пов“язане з визначеним 
ризиком на всіх етапах та стадіях інноваційного процесу створення та 
впровадження різних науково-технічних розробок).

Якщо розглянути вищенаведене, можна побачити, що досі було 
розглянуто банківську систему, яка становить перші дві ланки кредитної 
системи. Але як зазначалося, до її складу входять також спеціалізовані 
позабанківські кредитно-фінансові інститути.

В останні роки спеціальні позабанківські кредитно-фінансові 
та страхові інститути все більше починають грати важливу роль на 
ринках позикових капіталів із розвинутою економікою, займакючи
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важливе місце у накопиченні та мобілізації грошового капіталу. До 
цих інститутів можна віднести страхові компанії, пенсійні фонди, 
позиково-ощадні асоціації, будівельні товариства (Німеччина, 
Англія), інвестиційні та фінансові благодійні фонди, кредитні спілки 
тощо7. Ці установи істотно потіснили банки щодо акумуляції 
заощаджень населення і стали важливими постачальниками 
позикового капіталу.

В Україні розвиток вказаних інститутів йде досить повільно, 
що пояснюється, в першу чергу, несприятливими економічними 
умовами, а також слабкою законодавчою базою. Однак не брати до 
уваги існування цих позабаїнсівських установ при розгляді кредитної 
системи не можна.

Необхідно зауважити, що у світі всі ці установи конкурують 
між собою та банками за притягнення грошових заощаджень та в сфері 
кредиту. Наприклад, позиково-ощадні асоціації ведуть боротьбу із 
страховими компаніями в сфері іпотечного кредиту та вкладень у 
нерухомість; пенсійні фонди з тими ж страховими компаніями — за 
притягнення пенсійних збережень та вкладення їх в акції. Фінансові та 
страхові компанії конкурують в сфері споживчого кредиту тощо. А 
крім цього, усі ці інститути ведуть гостру конкурентну боротьбу із 
банками за притягнення заощаджень населення.

Із цього переліку можна виділити кредитні спілки, які 
здійснюють свою діяльність в дещо іншій площині. Вони найбільше 
розвинуті у США, Канаді, Австралії і передбачають обслуговування, 
як правило, фізичних осіб, що об “єднані за професійними, 
національними або релігійними ознаками. Свою організацію вони 
провадять на кооперативних засадах. Пасивні операції їх формуються 
за рахунок пайових внесків у вигляді придбання особливих акцій, а 
також кредитів банків. Активні операції складаються в основному 
шляхом надання короткострокових позик на придбання певних речей. 
Ці кредити складають близько 90 % усіх активів, що залишається, 
формується за рахунок вкладень в різноманітні цінні папери, як 
приватні, так і державні.

Кредитні спілки спеціалізуються, ж  правило, на обслуговуванні 
малозаможних верств населення. Велика кількість людей, що 
потребують фінансової допомоги, обумовила досить швидке зростання 
кількості кредитних спілок і істотне розширення їх операцій. В останні 
роки ця форма кредитно-фінансових установ розвивається також у 
Японії, країнах Західної та Східної Європи, Південно-Східної Азії.
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Із початком проведення економічних реформ кредитні спілки 
як специфічний вид позабанківських установ відродилися і в Україні, 
в якій вони існували в кінці XIX - початку XX сторіччя.

1. Див.: Общая теория денег кредита / Под ред. Е.П.Жукова. - М.: 
“Банки и торговля”, 1995. - С. 17.

2. Годме П. Финансовое право Франции. - М.: Прогресс, 1978. - С.
319.

3. Рубле Х.Ю. Німецька система будощадзбереження. Тези доповіді 
на II Міжнародному банківському симпозиумі. - Київ, 1996.

4. Компанеец Е.С., Полонский Э.Г. Применение законодательствак 
о кредитовании и расчетах. - М.: Юрид. лит., 1967. - С. 71-72.

5. Див.: Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і 
практика законодавчого регулювання / М.Олсксієнко та ін. - К.: Козаки, 1996. 
- С 17-18.

6. Див.: Щербак В.Н. Реформування Ощадбанку України И Фінансова 
України. -1997. - № 4. - С. 19.

7. Див.: Общая теория денег и кредита. - С. 247.
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асистент юридичного ф-ту Київського 
університету імені Тараса Шевченка

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Кредитна спілка - це громадська організація, що має за мету 
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. Це фінансовий кооператив, створений групою 
людей за принципом пайової участі.

Правовою базою для створення та діяльності кредитних спілок 
в Україні є Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні, 
затверджене Указом Президента України від 20.09.1993 р. N 377Х931; 
Закон України «Про об'єднання громадян» від 16.06.1992 р.,2 «Типовий 
статут Кредитної спілки», узгоджений Правлінням НБУ України 
постановою N 25 від 07.02.1994р., а також «Положення про узгодження 
Статуту Кредитних спілок щодо питань кредитування та розрахунків 
та надання позичок кредитним спілкам», затверджене наказом НБУ N 
41 від 17.03.1994 р.3

Головною метою діяльності цього спеціалізованого 
позабанківського інституту є забезпечення регулярних заощаджень та 
надання позичок своїм членам. Основна перевага кредитних спілок в 
тому, що вони сприяють заощадженню деякої частини доходу, 
незалежно від його величини, тому що для багатьох людей досить 
скрутно регулярно відкладати певну суму грошей.

Приходячи до кредитної спілки, люди стикаються з принципом 
допомоги самим собі. Досить часто фінансова проблема однієї людини 
нерідко стає проблемою для когось іншого. Навіть цілий колектив може 
страждати від того, що у когось з його членів виникли фінансові 
труднощі. А члени кредитних спілок забезпечують високий рівень 
фінансового захисту для самих себе, тим самим забезпечуючи захист 
для інших. Допомагаючи собі, вони сприяють економічному добробуту 
свого співтовариства та своєї держави. Працюючи разом, вони керують 
своєю власного системою заощаджень та позичок. Ідея кредитної спілки 
- це запровадження в життя плану допомоги самим собі, який діє більш 
як 100 років.
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Основними принципами створення кредитної спілки є 
добровільність, рівноправність її членів, самоврядування, законність, 
гласність та неприбутковість.

Законність з точки зору теорії права являє режим державного і 
суспільного життя, при якому забезпечується повне і неухильне 
дотримання і виконання законів, підзаконних актів усіма органами 
держави, громадськими організаціями, посадовими особами і 
громадянами.4 Тобто законність - це один з основоположних принципів 
діяльності державних органів, посадових осіб, громадських організацій, 
до яких, в тому числі, належать і кредитні спілки.

Членство в них пов’язано із відношенням до власності. 
Управління діяльністю кредитної спілки здійснюють її члени. Кожний 
рік вони заслуховують звіт керівних органів, при необхідності роблять 
зміни в їх складі. Правління керує спілкою, наймає персонал та веде 
справи в інтересах всіх членів спілки. Але необхідно зазначити, що 
остаточне право прийняття всіх рішень, що стосуються порядку та 
статуних норм діяльності, належить його членам. Правління тільки 
реалізує визначену членами політику та здійснює керівництво 
діяльністю креди п-ою спілкою. Таким ч їін о м  реалізується принцип 
самоврядування її членів.

Увесь прибуток від діяльності кредитної спілки належить її 
членам-власникам. Усі кошти належать членам залежно від їх участі. 
Як будуть розподілятися прибутки, вирішать члени-власники на своїх 
щорічних зборах.

Можна говорити про те, що кредитні спілки надають людям 
реальну можливість потурбуватися один про одного. Люди 
об’єднуються разом для вирішення своїх проблем. Підставою для 
об’єднання є добровільність. Крім цього, діяльність таких 
позабанківських інститутів пов’язана з меншими витратами, ніж 
діяльність інших фінансових установ. Головним чином це пояснюється 
тим, що більша частина роботи виконується на добровільних засадах, 
люди віддають свій часта енергію безкоштовно, створюючи сприятливі 
умови для заощадження та кредитування грошей в кредитні спілки.

Принцип рівноправності проявляється в тому, що усі члени 
користуються однаковими правами, ніхто не управляє спілкою, вона 
належить тим людям, яких вона обслуговує. Усі члени спілки несуть 
однакову відповідальність за діяльність кредитної спілки та беруть 
участь в управлінні.

Щоб вступити в кредитну' спілку, люди повинні розуміти, що це
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за організація, навіщо вона створюється і, головне, яку користь вона 
принесе. Тому кредитні спілки мають постійно діючі програми, які 
спрямовані на підвищення розуміння їх теперішньої діяльності, на 
розуміння економічних та соціальних факторів, які впливають на життя 
людей, де б ВОНИ не ЖИЛИ. І не ДИВНО, ЩО саме кредитні СПІЛКИ з а й н я т ій  

провідне становище у навчанні споживачів. Ці знання дозволяють 
людям на підставі наявної у них інформації приймати рішення щодо 
купівлі та кредитів. Спілки поширюють інформацію через своїх 
службовців, менеджерів та інших працівників та членів на спеціальних 
зустрічах, зборах, в гуртках, на курсах та семінарах. Вони поширюють 
листівки, видають журнали та інформаційні бюлетені. Навчаючи своїх 
членів, кредитна спілка готує їх до того, щоб вони змогли справитися 
зі своїми проблемами, приймаючи свідомі рішення. В цьому втілюється 
принцип гласності.5

Діючим законодавством кредитним спілкам заборонено 
займатися підприємницькою діяльністю, крім продажу 
пропагандистських матеріалів та виробів із власного символікою, бути 
засновником суб’єктів підприємницької діяльності, крім випадків 
заснування засобів масової інформації.6 Таким чином, кредитна спілка 
є неприбутковою організацією. Цікаво зауважити, що виступаючи як 
громадське об’єднання, вона у відповідності з діючим законодавством 
не підпадає під дію антимонопольного законодавства. Необхідно 
підкреслити, що таке становище кредитних спілок є характерним не 
тільки для нашої країни, а взагалі притаманне цьому виду громадських 
фінансових утворень. Це є досить важливим моментом при їх створенні.

Працюючи разом, члени кредитних спілок керують своєю 
власного системою заощаджень та позичок. Ідея кредитної спілки - це 
запровадження в життя плану допомоги самим собі, який діє більш як 
100 років.

При створенні кредитної спілки слід мати на увазі, що однією з 
головних рис, якими повинні бути наділені іі засновники та працівники, 
є заповзятливість. Для задоволення потреб у позичках під низький 
процент люди, які володіють невеликими коштами, поєднують свої 
ресурси, що дає можливість надання недорогих позичок. Кредитні 
спілки існують тому, що в них є потреба. Можна сказати, що кредитні 
спілки - це сміливий спосіб вирішення серйозних проблем працюючих 
людей.

Заповзятливість в даній сфері призвела до певних нововведень. 
На Заході, де кредитовий рух розвивався на протязі всього ХХ-го
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сторіччя і внаслідок цього зміг охопити ті економічні винаходи, що 
створюють сприятливі умови для розвитку, кредитні спілки були, 
наприклад, першими, хто почав надавати страхування позичок. Це 
страхування захищає спадкоємців позичальника від необхідності 
виплати боргів по спадщині. Страхування життя, в основі якого є 
накопичення, також було введено кредитними спілками.

Цікавим є те, що в останній час кредитні спілки та інші кредитно- 
фінансові установи, в йершу чергу, банки, все більше займаються тими 
видами діяльності, які раніше були притаманні лише одному з них. 
Так у Канаді, наприклад, в останній час банки активно проводять 
видачу позичок на придбання нерухомості, що традиційно вважалося 
сферою діяльності кредитних спілок. Останні, в свою чергу, вже 
втручаються в банківську сферу шляхом надання своїм членам 
кредитних карток та установки «автоматичних касирів». Наприклад, 
Українська Кредитова Спілка впровадила у 1993 році «Членську 
Картку», яка дозволяє доступ членові до його рахунку для відтягнення 
готівки в цілому світі. Впроваджено автоматичне перенесення фондів, 
що дозволяє робити виплати або перенесення фондів з інтгаг і  інституцій 
без виписування чеків. До :?ечі, канадські кредитні спілки, в тому числі 
і українські, не поступакпъся банкам за ефективністю використання 
активів. Так, за 1990-1996 роки середня віддача активів за рік склала 
для українських кредитних спілок 0,44%, для великих канадських 
кредитівок - 0,75%, для банків - 0,25%.

Вказані позабанківсьКі кредитно-фінансові інститути змогли 
розвиватися та зростати, по-перше, завдяки тому, що вони дійово 
забезпечували фінансову допомогу приватним особам, а по-друге, 
завдяки своїй здатності пристосовуватись до різних умов та створювати 
нові послуги для задоволення потреб своїх членів. Ефективність 
діяльності кредитних спілок внесла серйозні зміни у ставлення до 
ощадної та позичкової діяльності майже у всіх фінансових інститутах. 
Такі послуги, як 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, отриманій із доходів кредитної спілки та строкові 
внески, - це тільки деякі із послуг, що виникли з ініціативи кредитних 
спілок і тепер надаються іншими фінансовими організаціями.

Кредитні спілки відрізняються одна від одної: за розмірами, за 
умовами членства, в тому, що прагнуть робити члени спілки, в якому 
регіоні діє спілка. Саме ці відмінності і є причиною того, що різні
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люди під словами «кредитна спілка» розуміють інші речі. Але не слід 
перебільшувати відмінність цих рис, а треба визначити ті важливі і 
суттєві ознаки подібності, які притаманні всім кредитним спілкам. Усі 
кредитівки мають однакові головні принципи та одну ідеологію, що 
дозволяє вважати їх унікальною організацією. Всі члени спілки 
поділяють відповідальність за діяльність організації - як за її успіхи, 
так і за поразки. Вони також поділяють відповідальність за прийняття 
рішення про те, які саме послуги вони хочуть отримати.

Заощадження та позички - два основних напрями діяльності будь- 
якої кредитної спілки, але значна кількість цих організацій надає цілий 
спектр послуг. Такий підхід до діяльності спілки є ефективним методом 
залучення членів та посилення їх вірності своїй організації. Він сприяє 
тайож успішній конкуренції з іншими фінансовими установами.

Серед послуг, які можуть надавати кредитні спілки, можна 
назвати:

■  переказ коштів;
■  юридичні консультації та нотаріальні послуги;
■  оголошення для своїх членів;
■  публікації або інформаційні листки для відома членів спілки 

про послуги кредитної спілки, її діяльність та питання 
споживання;

■  надання грошей для купівлі землі та кооперативного 
будівництва;

■  стипендії та премії студентам;
■  страхові послуги: страхування життя, автомобіля, нерухомого 

майна, а також страхування від нещасних випдаків;
■  передпенсійні внески;
■  плата за комунальні послуги тощо.
Різноманітні кредитні спілки надають різні послуги, оскільки 

вони належать місцевим жителям та ними управляються. Зрозуміло, 
що вказаний спектр напрямів діяльності кредитних спілок є типовим 
для цих організацій на Заході і лише частково поки що застосовується 
вітчизняними кредитівками.

Для покращення свого фінансового становища, і, завдяки 
цьому, становища своїх членів, кредитні спілки повинні постійно 
притягувати нових членів. Для цього вони мають постійно діючі 
програми, які спрямовані на підвищення розуміння теперішньої 
діяльності кредитної спілки, на розуміння економічних та соціальних 
факторів, які вливають на життя людей, де б вони не жили. Цікавим,

239



хоча і закономірним, є те, що кредитки зайняли провідне становище 
у навчанні споживачів.

Поширення інформації здійснюється через службовців, 
менеджерів та інших працівників та членів на спеціальних зустрічах, 
зборах, в гуртках, на курсах та семінарах. Крім цього спілки 
поширюють листівки, видають журнали та інформаційні бюлетені. 
Навчаючи своїх членів, кредитна спілка готує їх до того, щоб вони 
змогли справитися зі своїми проблемами, приймаючи свідомі рішення.

Одним з актуальних питань діяльності кредитних спілок є 
питання їх об’єднання. Кредитні спілки можуть об’єднуватись у місцеві, 
регіональні та всеукраїнські об’єднання з метою координації своєї 
діяльності, взаємодопомоги та захисту своїх інтересів.7 Об’єднання 
кредитних спілок реєструються та діють на основі закону України «Про 
об’єднання громадян» та інших чинних нормативних актів. 
Взаємовідносини між кредитними спілками та їх об’єднаннями 
будуються на договірних засадах з урахуванням статуту об’єднання. 
Кредитні спілки можуть наділяти об’єднання певними поноваженнями 
на виконання окремих функцій Прикладом всеукраїнського об’єднання 
і »еянтних спілок є Націоп гьна Асоціація Кредитних Спілок України.8 
і ри розробці нового закону, що регулюватиме діяльність кредитних 
спілок, пропонується визначення наступних функцій, що виконуватиме 
НАКСУ для впровадження своїх статутних завдань:

- акумуляція тимчасово вільних коштів кредитних спілок, надання 
їм позичок та фінансової допомоги на неприбутковій основі;

- впровадження системи взаєморозрахунків між кредитними 
спілками та установами банків;

- організація проведення аудиту своїх членів;
- створення стабілізаційного фонду та фондів страхування 

заощаджень членів кредитних спілок;
- здійснення інших програм сприяння розвитку кредитних спілок 

за рахунок власних та залучених коштів.
Таким чином, робиться спроба вирішити питання стабілізації 

всієї системи кредитних спілок. Зокрема, мова йде про створення 
стабілізаційного фонду та союзу кредитних спілок, які істотно знизять 
вірогідність їх банкрутства.

Щодо стабілізаційного фонду, то він повинен формуватися по 
типу банківського і проблема виникає при його створенні та ж: хоча 
кредитна спілка - неприбуткова організація, однак при формуванні 
фонду страхування повинна сплачувати податки. В свою чергу союз
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кредитних спілок створюється для взаємного кредитування. Триваї 
робота над створенням центральної кредитної спілки, а також на; 
створенням стабілізаційного фонду.

Відповідно до чинних нормативних актів, що регулююті 
діяльність кредитних спілок, дозволяється одній кредитній спілц 
кредитувати іншу, однак реального механізму здійснення ціе 
процедури не було розроблено, тобто не зрозуміло, як над авати кредит 
який механізм гарантій тощо. Створення стабілізаційного фонду тг 
центральної кредитної спілки (як це притаманно кредитним спілкам і 
усьому світі) надасть можливості реально вирішити вказані проблеми 
Цікаво, що при прийнятті запропонованого проекту закону, ще 
регулюватиме діяльність кредитних спілок, може виникнути ситуація 
коли учаснику кредитної спілки банк, в принципі, буде непотрібний 
Таким чином, вже в найближчий час банки можуть загубити частин) 
кредитного ринку.

Окрім стабілізаційних ф>якцій асоціація надає допомог) 
кредитним спілкам шляхом забезпечення їх необхідними послугами 
реалізації навчальних програм та програм розвитку руху кредити? 
спілок.

Велике значення в роботі кредитних спілок присвячується 
розвиткові людських ресурсів. Працівники кредитних спілок проходять 
курси, які включають такі теми, як створення спільних фондів, надання 
кредиту, види позичок, кредитні ризики, аналіз і звітування щодо 
рентабельності послуг та організації кредитних спілок, трудове право 
притягнення заощаджень, ціноутворення, державне страхування 
телефонна обслуга тощо.

Значну увагу кредитні спілки та їх об’єднання приділяють 
питанню маркетингу, в першу чергу, рекламі кредитно-кооперативного 
руху серед населення. Вказаний напрямок розвитку кредитних спілок 
та постійного росту їх членства є актуальним не тільки в Україні, але і 
в інших країнах світу.9

В Україні сьогодні сформовано інфраструктуру при НАКСУ, 
діяльність якої значно сприяє покращенню ефективності роботи 
кредитних спілок.10 Працює навчально-методичний центр, в якому за 
за планом за 1996-1997 рр. повинні пройти навчання більше 1 тисячі 
працівників та активістів кредитних спілок.

Після завершення організаційного періоду розпочало свою 
діяльність створене у відповідності з постановою Правління НАКСУ 
від 28.07.95 р. підприємство «Сервісний центр при НАКСУ».11 До його

241



повноважень віднесене надання консультаційних послуг з питань 
заснування та діяльності кредитних спілок, забезпечення клієнтів 
довідковими, методичними, навчальними матеріалами, а також іншою 
друкованою продукцією. Сервісний центр здійснює впровадження та 
супроводження комп’ютерної програми БОКС. У перспективі його 
діяяьность пов“язана з організацією централізованого постачання 
обладнання, необхідної оргтехніки для кредитних спілок, а також інші 
напрямки діяльності з метою реалізації статуних завдань засновника - 
НАКСУ.

Таким чином, можна зауважити, що питання організації 
кредитних спілок в Україні є досить об'ємним і передбачає розгляд 
багатьох аспектів їхньої діяльності. Все це надає можливості вважати, 
що при позитивному вирішенні кредитними спілками поставлених 
завдань є наявні пістави для їх подальшого розвитку та популяризації 
в нашій країні.
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