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ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ ТРУДОВОГО ПРАВА В 
СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

Однією з ключових методологічних проблем трудового 
права є питання про його місце в системі права. Уже із самої 
постановки цього питання видно, що воно відзначається 
міжгалузевим характером та має безпосередній вихід на загальну 
теорію права. Ця проблема складна та багатопланова. Вона включає 
в себе, по-перше, питання про міру самостійності трудового права, 
а саме - чи є трудове право окремою галуззю права; по-друге, 
питання про час та способи виникнення трудового права; по-третє, 
про взаємовідношення трудового права із суміжними галузями 
права: конституційним, адміністративним, фінансовим, цивільним, 
господарським, кримінальним.

В даній статті, свідомо абстрагуючись від усіх інших питань 
проблеми, ми проаналізуємо лише питання взаємовідношення 
трудового та цивільного права. А інші аспекти проблеми нами 
будуть розглядатися в ній лише постільки, поскільки це буде 
вимагатися обраною нами проблемою дослідження.

Критеріями розподілу норм по галузях є предмет правового 
регулювання, тобто сукупність суспільних відносин, які врегульовані 
правом, і метод правового регулювання, тобто специфічний спосіб 
владного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за 
допомогою правових норм та інших юридичних засобів.

Рабінович П.М. підкреслює, що зазначені чинники 
о б ‘єднання юридичних норм у галузі права неоднозначні, 
нерівноцінні: первинним, визначальним серед них є предмет 
правового регулювання, який начебто “веде” за собою метод, і як 
регулювати, залежить від того, що слід регулювати'.

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

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

б) особисті немайнові відносини2.
Майнові відносини складають основну сферу суспільних
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відносин, що регулюються цивільним правом. Проте майнові 
відносини регулюються не лише цивільним правом, хоч останнє 
охоплює досить значну і найбільш важливу частину цих відносин. 
Вони можуть бути предметом регулювання інших галузей права, 
наприклад, адміністративного, фінансового, трудового. Отже, 
майнові відносини цивільно-правового характеру повинні бути 
наділені такими характерними особливостями, які дали б можливість 
виділити їх серед інших майнових відносин, які також підлягають 
правовому, але не цивільно-правовому, регулюванню. Предметом 
цивільного праава є майнові відносини, учасники яких наділені 
майновою відокремленістю, що дає їм можливість певною мірою 
самостійно розпоряджатися належними їм матеріальними благами.

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

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

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

Загальна теорія права визнає головними ознаками методу 
правового регулювання такі риси:

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

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

Взагалі диспозитивні начала в цивільному праві надають 
можливість вибору між кількома варіантами визначити зміст 
цивільних прав і обов'язків, розпоряджатися суб'єктивними правами 
на свій розсуд.

Учасники цивільно-правових відносин виступають як 
самостійні, автономні по відношенню один до одного одиниці на 
началах рівноправності, а отже, рівних прав і можливостей. Зміст 
юридичної рівності полягає в тому, що кожна із сторін має свій 
комплекс прав і обов'язків і не підпорядкована іншій. Тому майнові 
відносини, що грунтуються на адміністративному підпорядкуванні 
однієї сторони іншій, не є предметом цивільно-правового 
регулювання. До них цивільне законодавство не застосовується (ст. 2 
ЦК України).

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

Але якщо учасники цивільно-правових відносин самостійні 
і незалежні один від одного і відносини між ними виникають, як 
правило, на основі узгодженості їх волі, то ймовірно, що й спірні 
питання можуть вирішуватись між ними на основі взаємної 
домовленості, а при її відсутності - судом, арбітражним судом, 
третейським судом, тобто органами, не пов'язаними з жодним із них 
будь-якими особистими, майновими чи адміністративними 
відносинами3, оскільки в протилежному випадку буде порушено 
принцип юридичної рівності сторін.

Нарешті, особливістю цивільно-правової відповідальності 
є її майновий і компенсаційний характер, який відповідає принципу 
еквівалентності, що діє в сфері товарно-грошових відносин.

Традиційно визначають, що предмет трудового права 
включає трудові відносини і відносини, тісно пов'язані з трудо
вими.

Вперше ідея розмежування трудових відносин та інших 
відносин, пов'язаних з трудовими, була висловлена А.Є.Пашерстніком4. 
Розвиваваючи її в наступних дослідженнях, він відносин до відносин, 
суміжних з трудовими: відносини по державному соціальному і 
кооперативному страхуванню; відносини між профспілками і
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господарськими організаціями з приводу встановлення умов 
праці; відносини по розподілу робочої сили і підготовці кадрів 
всередині підприємства; відносини по розгляду трудових спорів; 
відносини з приводу здійснення нагляду за охороною праці5.

Александров Н.Г., виділяючи у складі предмета трудового 
права відносини, тісно пов'язані з трудовими, але похідні від них, 
включав до останніх наступні види відносин: 1) між профспілковими 
організаціями, які представляють громадські колективи працівників 
підприємств, установ, організацій і адміністрацію підприємств, 
установ, організацій, а також між вищими профспілковими і 
господарськими органами; 2) по нагляду і контролю за охороною 
праці і дотриманням трудового законодавства; 3) по розгляду 
трудових спорів; 4) по працевлаштуванню громадян деяких категорій 
(наприклад, молоді, яка закінчує загальноосвітні школи та ін.)6.

Прокопенко В.І. визначає предмет трудового права як 
суспільні трудові відносини, що виникають із застосування 
робітниками і службовцями здатності до праці в суспільному 
виробництві, відносини по працевлаштуванню, колективні правові 
відносини і відносини по матеріальному забезпеченню робітників та 
службовців у випадку тимчасової або постійної втрати 
працездатності7.

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

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

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

До відносин, породжених трудовими, належать відносини по
6



відшкодуванню шкоди, заподіяної здоров‘ю працівника при 
виконанні ним своїх трудових обов'язків, відносини по пенсійному 
забезпеченню, по виплаті соціальних допомог.

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

Для трудового права характерна рівність сторін у процесі 
залучення до праці і визначення її умов. Проте положення учасників 
трудового правовідношення кардинально змінюється в ході самого 
процесу праці, оскільки в трудовій діяльності працівник стає 
підпорядкованим власнику або уповноваженому ним органу в 
результаті, наприклад, добровільних зобов'язань щодо дотримання 
обов'язкових правил дисципліни праці, передбачених, зокрема, ст. 139 
КЗпП. Власник також перебуває у певній підпорядкованості по 
відношенню до працівника. Найбільше це проявляється у 
правовідносинах щодо нагляду і контролю за дотриманням 
законодавства про працю і охорону праці (ст. 141 КЗпП). Але 
добровільний (договірний) характер виникнення правовідносин у 
трудовому праві накладає певний відбиток і на подальше становище 
учасників цих правовідносин. Навіть якщо вони знаходяться у 
підпорядкованості один до одного, то ця підпорядкованість, як вірно 
підкреслює Пилипенко П.Д., - результат добровільно взятих на себе 
зобов'язань9.

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

Нещодавно законодавець України відмовився від цього і 
зайняв позицію широкої сфери застосування трудового права, що
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відбилось у новій редакції статті 3 чинного КЗпП. Таке визначення у 
законі, на думку М.Бару, є результатом поступового зближення двох 
форм власності: державної та кооперативної10.

Трудові відносини не е однорідними. Одні з них виникають 
між власником (наймачем) і найманим працівником, який продає свою 
робочу силу, інші - між працівниками-співвласниками, які своєю 
працею виконують однотипні з найманим працівником функції.Перші 
трудові відносини виникають на основі договору найму за трудовим 
договором. Другі - на підставі статутних норм, угод (у господарських 
товариствах), або ж на основі членства (в кооперативах).

Глибокі якісні зміни в сфері праці об'єктивно вимагають 
постійного вдосконалення і оновлення норм трудового права. Слід 
зазначити, що чинне законодавство про працю не досить чітко 
визначає сферу дії трудового законодавства, предмет регулювання, 
що сприяє виникненню негативних тенденцій в правотворчості. 
Зокрема, з'являються спроби використання норм цивільного 
законодавства для регулювання трудових відносин.

У зв'язку з цим важливим є положення п. 1 ст. 9 проекту 
Цивільного кодексу України від 25 серпня 1996 р., який передбачає 
можливість застосування положень цього Кодексу до врегулювання 
відносин, які виникають у зв'язку з укладенням трудового договору, 
якщо ці відносини не врегульовані спеціальним законом.

На думку В.І.Кривого, одним з недоліків чинного трудового 
законодавства є відсутність у ньому норм, які регулюють недійсність 
трудового договору в цілому або окремих його умов".

Галузі цивільного і трудового права генетично пов'язані між 
собою. Своїм існуванням як самостійної галузі трудове законодавство 
зобов'язане виникненню об'єктивної необхідності виділення із 
загального кола майнових відносин особливого їх виду - трудових 
відносин, які виникають між працівником і роботодавцем (власником 
чи уповноваженим ним органом).

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



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

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

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

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

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

Ще недавно укладення трудових договорів між громадянами 
вважалось незвичним інститутом трудового права. Але останнім часом 
все частіше до цього інституту звертаються особи, які займаються 
підприємницькою діяльністю у встановленому порядку без утворення 
юридичної особи. Такий метод роботи підприємця,як вірно 
підкреслюють О.Заржицький і Д.Миргородський, вигідніше, ніж 
укладення із співробітниками цивільно-правових договорів: 
забезпечується стабільність праці, необхідна для приватного бізнесу, 
поліпшується контроль за роботою, з'являється можливість накласти 
на працівника дисциплінарне стягнення, не вдаючись до цивільних 
позовів, і реальна можливість зацікавити його. Укладення з 
підприємцями трудових, а не цивільно-правових, договорів відповідає 
інтересам працівників. Вони не втрачають трудовий стаж, користуються 
всіма правами і гарантіями, передбаченими законом для звичайного 
працівника, більш стабільно одержують нагороду за працю12.

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

По-перше, сама назва цивільно-правової майнової 
відповідальності і матеріальної відповідальності за трудовим правом 
обумовлена тим, що в цивільному праві домінуючим є правило, за 
яким може бути відшкодоване в натурі майно, якому заподіяна шкода, 
якщо на іншому не наполягає власник майна або якщо це майно не є 
індивідуально-визначеною річчю. В трудовому праві, за загальним 
правилом, відшкодовується вартість майна, якому заподіяна шкода, 
в грошовому виразі і тільки за бажанням заподіювана шкоди може 
бути дане майно замінено іншим, виправлені його окремі недоліки. 
Право вибору належить працівникові.
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По-друге, на відміну від цивільного права, де крім дійсної 
прямої шкоди можуть відшкодовуватись і неотримані доходи, що 
мають місце у зв‘язку із заподіянням шкоди, за трудовим 
законодавством відшкодуванню підлягає лише пряма дійсна шкода.

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

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

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

По-шосте, за трудовим законодавством обмежена 
матеріальна відповідальність може бути відшкодована підприємству, 
установі, організації за розпорядженням або наказом власника чи 
уповноваженого ним органу за рахунок заробітної плати працівника. 
В цивільному праві жодна із сторін цивільно-правових відносин не 
може застосовувати примус щодо відшкодування заподіяної шкоди 
до іншої сторони. Така відповідальність може бути покладена тільки 
спеціально уповноваженими на це органами - судами чи 
арбітражними судами.

Проблема співвідношення трудового і цивільного права 
стосується відмежування трудових відносин від цивільно-правових 
відносин, пов‘язаних з використанням праці: відносин за договором 
підряду і за договором доручення, за авторським договором і 
відносин, пов'язаних з винахідництвом і раціоналізаторством.

Переважно до сфери цивільно-правового регулювання 
відносяться відносини, що виникають в тих сферах трудової 
діяльності, які є суспільно необхідними і разом з тим виключають за 
своїм характером можливість регламентації самого процесу цієї 
діяльності. Регламентація в цьому випадку стосується лише результатів
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такої діяльності. Це відноситься лише до тих видів творчої діяльності, 
результат якої проявляється у відносинах, опосередкованих нормами 
авторського і винахідницького права. Як вірно зазначає Р.З.Лівшиць, 
сфера використання авторського і винахідницького права в сучасних 
умовах зростає з розширенням багатогранних форм залучення 
інтелектуальної праці13. В результаті посилюється взаємодія трудового 
права з названими підгалузями цивільного права.

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

Ще більш тісну взаємодію спостерігаємо між трудовим і 
винахідницьким правом. В сучасних умовах винахідництво і 
раціоналізаторські пропозиції є, як правило, результатом творчої 
діяльності, що виступає невід'ємною частиною трудової діяльності 
працівників, яка виконується в рамках трудових відносин, але 
творчий процес ні трудовим, ні винахідницьким правом не 
регламентується. Сферою взаємодії трудового і винахідницького 
права є відносини по наданню пільг працівникам - винахідникам і 
раціоналізаторам в сфері основної трудової діяльності, а також їх 
матеріальному і моральному стимулюванню. Ці пільги і стимули 
охоплюють деякі види суспільних відносин, які утворюють суспільну 
організацію праці, відносини по використанню праці, відносини по 
заробітній платі та інші. Тим самим не лише винахідницьке право, 
але й значною мірою трудове право впливає на винахідницьку і 
раціоналізаторську діяльність, забезпечуючи працівникам реальну 
можливість користування свободою наукової і технічної творчості. 
Достатньо, наприклад, назвати норми, що містяться в ст.ст. 91 і 126 
КЗпП України, які передбачають збереження за працівником, який 
зробив винахід або вніс раціоналізаторську пропозицію, що викликала 
зміну технічних норм і розцінок, попередніх розцінок протягом шести 
місяців з дня початку впровадження винаходу або пропозиції, а також
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збереження за працівниками - авторами винаходів і 
раціоналізаторських пропозицій середнього заробітку при звільненні 
від основної роботи для участі у впровадженні винаходу чи 
раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, 
організації.

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

В історичному плані генезис трудового права пов'язаний з 
цивільним правом і відбиток цього походження до наших часів в 
тій чи іншій мірі накладається як на зміст правової регламентації 
суспільних відносин, що складає предмет трудового права, так і на 
юридичні конструкції, що використовуються в даній галузі. 
Відокремившись від цивільного права в самостійну галузь з чітко 
визначеним предметом, трудове законодавство все-таки на протязі 
свого розвитку так чи інакше відчуває вплив цивільного 
законодавства. З'ясування причин, форм і ступеня такого впливу 
заслуговує окремого дослідження.

Щодо основних форм взаємодії двох галузей необхідно 
назвати запозичення трудовим законодавством з цивільного деяких 
теоретичних моделей і методологічних підходів, інструментів 
регулювання. Так, теоретичні основи трудової правосуб'єктності 
підприємства базуються на загальному уявленні про юридичну особу 
і її правовий статус, суть і зміст трудового договору розкривається з 
використанням загальних цивілістичних уявлень про свободу 
договору, юридичну рівність його сторін.

13



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

Як справедливо відзначають С.П.Маврін і Є.Б.Хохлов, ми 
не маємо стійкого понятійного апарату і відчуваємо очевидний потяг 
до створення юридичних конструкцій, зміст яких інколи досить тяжко 
зрозуміти14. Характерний приклад тому - трактування підстав для 
виникнення трудового правовідношення: спочатку в практику, а 
потім у трудове законодавство проникає термін “контракт”, після 
чого в літературі виникає пожвавлена дискусія щодо співвідношення 
понять “договір найму”, “трудовий договір” і “контракт”.

З врахуванням світового досвіду законодавчої техніки і 
запобігаючи різному тлумаченню на практиці, в проекті Цивільного 
кодексу України введено цілий ряд дефінітивних норм, в яких даються 
визначення використаних юридичних термінів, що, безперечно, має 
важливе значення і для трудового законодавства. Так, наприклад, 
відповідно до ст. 240 проекту строком визнається період у часі, зі 
спливом якого пов'язана певна дія чи подія, яка має юридичне 
значення. Терміном визнається момент у часі, із настанням якого 
пов'язана певна дія чи подія, яка має юридичне значення.

Трудове право як галузь виконує в суспільстві дві основні 
функції: виробничу і захисну. Таким чином, воно являє собою, з одного 
боку, елемент правового забезпечення розвитку економіки, а з іншого 
- комплекс гарантій здійснення прав людини в сфері праці15. Але в 
умовах переходу до ринкової економіки пріоритет повинен бути 
наданий захисній функції і головним завданням галузі в сучасний 
період повинно стати пом'якшення негативних наслідків 
економічних перетворень для трудящих.

Система трудового права, як і система законодавства про 
працю, є системою, що розвивається. Удосконалення системи 
правового регулювання здійснюється шляхом скасування старих, що 
не відповідають потребам розвитку суспільства, законодавчих норм 
і прийняття нових, що призводить до кількісних змін в системі 
законодавства.Адже багато суспільно- трудових відносин в Україні 
ще й досі регулюється законами й іншими нормативно-правовими 
актами колишнього Союзу PCP. На території України діє постанова
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Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території 
України окремих актів законодавства Союзу PCP” від 12 вересня і 991 
р. Нею встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства 
України на її території застосовуються акти законодавства Союзу 
PCP з питань, які не врегульовані законодавством України,за умови, 
що вони не суперечать Конституції і законам України16. Проте, як 
вірно підкреслює Симорот З.К., трудове законодавство колишнього 
Союзу PCP не може бути використане без коректив, викликаних 
новими умовами господарювання17.

Чинний Кодекс законів про працю України, як і нині діючий 
Цивільний кодекс України, зовсім не орієнтовані на нові соціально- 
економічні умови. Л.С.Таль, аналізуючи історію правового 
регулювання цивільного обороту, підкреслював, що цивільні кодекси, 
видані за одних економічних, соціальних і політичних умов, згодом, 
з допомогою наукового і судового тлумачення пристосовуються до 
зовсім іншого ладу життя і нерідко продовжують діяти на просторі 
століття і більше, піддаючись лише незначним змінам і доповненням18.

За останні декілька років прийнято ряд важливих законів, 
які сприяють зміні методів правового регулювання трудових відносин, 
їх демократизації, закріпленню основних трудових прав громадян. Є 
й закони, які хоч прямо й не регулюють трудові відносини, проте 
мають важливе значення для розвитку трудового законодавства. Але 
слід пам‘ятати, що основним призначенням норм трудового права 
повинно бути не тільки проголошення, а й реальне законодавче 
забезпечення мінімальних соціальних прав працівників. Так, 
наприклад, згідно ч. 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне 
одержання винагороди за працю захищається законом. Дана 
конституційна гарантія отримала закріплення в ст. 115 КЗпП України, 
яка встановлює строки виплати заробітної плати та в ст. 238 КЗпП 
України, яка передбачає, що при розгляді трудових спорів у питаннях 
про грошові вимоги, крім вимог про виплату працівникові середнього 
заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної роботи, орган, який розглядає спір, має 
право винести рішення про виплату працівникові належних йому 
сум без обмеження будь-яким строком, але не має належної реалізації.
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МЕТОД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Однією з актуальних методологічних проблем як фінансового 
права зокрема, так і права в цілому є проблема методу правового 
регулювання суспільних відносин. Вона стоїть ще гостріше від 
проблеми предмету правового регулювання. Очевидно, це зумовлено 
тим, що в ході наукових дискусій про систему права, які періодично 
то розгорялись, то затухали, основна увага була приділена пізнанню 
закономірностей насамперед предмету правового регулювання, 
пошуку об‘єктивних критеріїв виділення галузі права як головного 
внутрішнього підрозділу системи права. При цьому основні зусилля 
науковців були спрямовані на з ‘ясування специфіки суспільних 
відносин, що регулюються різними галузями права.

Методу правового регулювання в цьому плані повезло значно 
менше. Він аналізувавсь головним чином через призму предмету. 
Інакше кажучи, дослідників цікавило в першу чергу відображення в 
методі специфічних особливостей врегульованих правом відносин.

Такий підхід до методу в цілому виправданий, оскільки ні 
право, ні його категорії, до числа яких належить і метод, не можуть 
бути зрозумілі із самих себе, а лише з тих об‘єктивних реалій, 
регулюванню та поясненню яких вони служать. Водночас метод 
ніколи не виступав і не виступає в якості дзеркального відображення 
тих суспільних відносин, які регулюються з його допомогою. Метод 
володіє відносно самостійним змістом, яким не можна нехтувати при 
виборі найадекватніших засобів нормативного впливу на суспільні 
відносини. Саме ця сторона методу фінансово-правового 
регулювання, методу інших галузей права досліджені недостатньо. 
Не кажучи вже, що в бувшій радянській і в нинішній українській 
юридичній науці по суті відсутні крупні загальнотеоретичні наукові 
розробки, присвячені проблемам методу правового регулювання.

Тільки одна робота - кандидатська дисертація Вітченко А.М. 
- була написана з проблем методу правового регулювання в плані 
загальної теорії права. Очевидно, це не випадково, оскільки для 
успішного дослідження проблеми методу в загальнотеоретичному



плані повинен бути нагромаджений достатній матеріал в галузевих 
юридичних науках. Водночас, проблема методу правового 
регулювання, враховуючи її виняткову складність, може бути 
вирішена не зусиллями окремих вчених, а цілими науковими 
колективами, які б складалися з представників найрізноманітніших 
галузей знань. На шляху дослідження цієї проблеми слід віддати 
належне тому внеску, який зробили вії розробку Братусь С.Н., Іоффе 
О.С., Шаргородський М.Д., Самощенко І.С., Алексеев С.С., Явич Л.С. 
та ряд інших.

В науковій та навчально-методичній літературі традиційно 
відзначається значення методу регулювання для відособлення галузей 
права за їх правовим режимом1. Звертається, зокрема, увага на те, що 
галузевий метод виражається насамперед в самому змісті галузі, в 
природі і спрямованості її норм і інститутів. І це, на нашу думку, 
правильно. В той же час міцно утвердилась думка про те, що метод 
не можна зводити тільки до одного прийому чи способу регулювання. 
Особливості методу, властиві галузі, проявляються в багатьох гранях 
і елементах юридичних норм і правовідносин. Це й дозволяє,зокрема, 
говорити про те, що кожній галузі права притаманний свій 
структурний тип правовідносин2.

Метод виражає і визначає характер взаємозв‘язків між 
учасниками правовідносин,що виникають при реалізації норм даної 
галузі, тобто відображають особливості правової форми, коли ми 
досліджуємо її в аспекті “правовідношення як форма реалізації норм 
права”.

Як теорія права в цілому3, так і фінансово-правова наука4 
визнають метод правового регулювання допоміжним засобом 
розмежування галузей права. Вони підкреслюють, що метод - це той 
пробний камінь,з допомогою якого можна перевірити, чи 
поєднуються в одну галузь права юридичні інститути, відібрані за 
принципом єдності методу правового регулювання. На думку 
М.Д.Шаргородського та О.С.Іоффе, під методом регулювання слід 
розуміти специфічний спосіб, за допомогою якого держава на основі 
сукупності чинних правових норм забезпечує потрібну їй поведінку 
суб‘єктів - учасників правовідносин5.

Л.С.Явич визначав метод як сукупність юридичних засобів 
впливу, що застосовуються державою в процесі правового 
регулювання суспільних відносин6. Братусь С.Н. пише, що метод 
правового регулювання - це правові способи і прийоми формування 
поведінки утворень (установ, підприємств, організацій) і,значить,
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закріплення за ними прав, обов'язків по відношенню до держави в 
цілому, їх власних органів та один до одного7.

Спираючись на наведені та інші загальнотеоретичні 
визначення методу правового регулювання, професор Л.К.Воронова 
відзначає: “Метод фінансово-правового регулювання - це сукупність 
засобів впливу на учасників фінансово-правових відносин, які 
характеризуються юридичними фактами,з якими пов'язуються 
виникнення фінансових правовідносин, правовим статусом їх 
суб'єктів та розподілом прав і обов'язків між ними, видами санкцій 
за порушення приписів держави і порядком їх застосування”8. На 
нашу думку, це одне з найбільш вдалих визначень методу фінансово- 
правового регулювання.

Тобто, метод фінансово-правового регулювання, як і будь- 
який інший галузевий метод у праві, характеризується наступними 
ознаками: 1) порядком встановлення юридичних прав та обов'язків;
2) мірою визначеності наданих прав і “автономності” дій цих суб'єктів;
3) характером взаємоположення сторін; 4) шляхами і засобами 
забезпечення суб'єктивних прав. Ці характерні риси виступають 
водночас в якості складових елементів методу правового 
регулювання.

Так, по-перше, у фінансовому праві юридичні права та 
обов'язки виникають тільки на основі нормативних правових актів, 
що приймаються державою в цілому чи уповноваженими на це її 
компетентними органами, причому виникають не довільно, а 
зумовлюються змістом конкретних правовідносин, оскільки 
фінансово-економічні відносини, як це було показано в попередньому 
параграфі даного розділу, існують тільки у формі правовідносин.

Ступінь визначеності наданих прав і обов'язків, міра 
“автономності” дій цих суб'єктів, специфіка способу взаємозв'язку 
прав і обов'язків між суб'єктами врегульованих галуззю права 
правовідносин також визначаються предметом правового 
регулювання. Обсяг прав і обов'язків суб'єктів фінансових 
правовідносин до найменших нюансів встановлюється державою, 
причому ці суб'єкти повністю позбавлені права оперативної 
самостійності, як це має місце, наприклад, в учасників 
адміністративно-правових відносин. Всі фінансово-правові приписи 
носять категоричний характер.

По-третє, сторони фінансового правовідношення завжди, без 
жодного винятку, нерівні. Це знову ж таки зумовлюється характером 
тих суспільних відносин - фінансово-економічних - з яких виростає
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фінансове правовідношення. Держава, будучи одним з обов'язкових 
суб'єктів цього відношення, водночас завжди безпосередньо чи в особі 
свого компетентного органу здійснює його правове регулювання 
шляхом видання в однобічному порядку нормативних актів, що мають 
обов'язкову силу для іншої сторони. І хто б не опинявся контрагентом 
держави у цьому відношенні, він таким правом не володіє. Тобто, уже 
сам суб'єктний склад фінансово-економічного відношення, який, 
зауважимо, не змінюється і тоді, коли воно набуває форми 
правовідношення, виключає можливість юридичної рівності цих 
суб'єктів. Фінансово-економічні відносини - це такі грошові 
відносини, що існують виключно в імперативній формі. Тому і 
правовідношення, що опосередковує фінансово-економічне 
відношення, може мати тільки владний характер. Принцип нерівності 
сторін, правда, не виключає можливості оскаржити дії органу, 
наділеного владними повноваженнями, іншому учаснику фінансового 
правовідношення чи одержати від цього органу відстрочку або 
розстрочку платежу. В цьому якраз і проявляється правомірний 
характер фінансово-економічних правовідносин.

По-четверте, у фінансовому праві такий обов'язковий 
складовий елемент методу правового регулювання, як шляхи та 
засоби забезпечення порушених суб'єктивних прав учасників 
фінансових правовідносин передбачає застосування фінансово- 
правових санкцій. Санкція фінансово-правової норми завжди має 
каральний фінансовий характер. На відміну від санкцій норм, 
наприклад, цивільного права, яке також опосередковує відповідний 
вид грошових суспільних відносин, де переслідується тільки мета 
відновлення порушеного права та еквівалентного відшкодування 
завданої шкоди, санкція фінансово- правової норми поряд з 
відновленням порушеного права та еквівалентного відшкодування 
завданої шкоди завжди переслідує ще й мету фінансового покарання 
у формі штрафу чи пені.

Це знову ж таки зумовлено сповна характером тих суспільних 
відносин - фінансово-економічних - що регулюються фінансовим 
правом. Це завжди розподільні чи перерозподільні суспільні 
відносини. Тут має місце не еквівалентний добровільний обмін 
вартістю між власниками на основі цивільного договору, а завжди 
присутнє законне вилучення власності державою від одного власника 
та викорастання її в інтересах інших власників чи всього суспільства, 
тобто перерозподіл власності. А він ніколи в жодній країні в користь 
держави та громадянського суспільства в цілому самими власниками
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добровільно не здійснювався і не здійснюється нині. Держава змушена 
вдаватись до жорстоких покарань порушників фінансових 
правовідносин.

Як бачимо, у фінансовому праві повністю підтверджується 
висловлена ще на початку шістдесятих років Алексєєвим С.С. думка 
про те, що метод правового регулювання завжди об‘єднує наступні 
взаємопов'язані між собою ланки: правосуб‘єктність,що виражає 
загальне юридичне положення сторін: юридичні факти; зміст 
правовідносин; правові санкції-9.

Виходячи з цього, той же С.С.Алексєєв, С.Н.Братусь та деякі 
інші автори трактують метод правового регулювання як особливості 
взаємозв'зків суб'єктів у правовідношенні. З цим, на нашу думку, 
можна погодитись, але за умови, щоб не зводити цих особливостей 
тільки до фактів, з яких виникає правовідношення, а саме - за 
договором чи правовим актом органу, що здійснює фінансову 
діяльність держави, як це має місце у фінансовому праві. Розуміючи 
правовідношення як форму реалізації правових норм, необхідно 
шукати його особливості в змісті прав і обов'язків суб'єктів 
відповідних правовідносин.

Тим не менше з врахуванням вище наведеного метод 
фінансового права можна визначити як метод владних приписів, в 
якому сторони правовідношення позбавлені права оперативної 
самостійності, а їх правовий статус, права та обов'язки визначаються 
в кожному конкретному правовідношенні лише державою.

Принагідно зазначимо, що немає підстав під твердженнями 
деяких теоретиків права, представників конкретних галузей правової, 
в тому числі й фінансово-правової, науки про те, що галузей права 
існує багато, а методів правового регулювання лише два - 
адміністративно-правовий з його імперативними нормами і цивільно- 
правовий, який характеризується особливостями, властивими для 
відносин у сфері, де панують еквівалентні відносини. Зокрема, 
Є.Ю.Грачова зазначає: “Фінансове право не має самостійного методу 
правового регулювання і використовує адміністративно-правовий 
метод” і що це “зумовлено характером самих фінансових відносин”10.

Ще раніше аналогічне визначення методу фінансового права 
давали М.А.Гурвіч11, Р.О.Халфіна12, С.Д.Ципкін13, М.І.Піскотін14.

Дещо інакшу, але також хибну, на нашу думку, позицію з 
огляду на метод фінансово-правового регулювання займають також 
Ю.А.Ровінський та Б.М .Іванов, які стверджують, що, окрім 
адміністративного методу правового регулювання, у фінансовому
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праві застосовуються ще й інші методи. В якості прикладу фінансових 
відносин, що регулюються методом, який “в жодному випадку не 
можна ототожнювати з тим, який характерний для адміністративного 
права”, обидва автори наводять відносини в галузі акумуляції 
заощаджень населення (позика, лотерея, внески в ощадкаси). 
Підкреслюючи той момент, що придбання білетів грошово-речової 
лотереї і облігації трьохпроцентної внутрішньої виграшної позики, а 
також розміщення внесків громадян в кредитні установи 
здійснювалось виключно в добровільному порядку, Ю.А.Ровінський 
та Б.М .Іванов дійшли висновку про те, що ці відносини не 
регулюються адміністративним методом15. Проте яким саме методом 
все-таки регулюються дані відносини, вони відповіді не дають.

Інший відомий представник науки фінансового права
В.В.Бесчеревних вважає, що “адміністративний метод, тобто метод 
владарювання, є єдиним методом” фінансового права і що 
“застосування цього методу зумовлене самою природою фінансових 
відносин як владно-майнових відносин”16. Владність відносин, що 
виникають, наприклад, в процесі проведення грошово-речових 
лотерей, на думку В.В.Бесчеревних, виражається в тому, що держава 
у відповідному нормативному акті в однобічному порядку встановлює 
всі умови їх здійснення. Громадянин в строго добровільному порядку 
купує білети грошово-речової лотереї і тим самим вступає з державою 
у відповідні правовідносини, але на умовах, раніше встановлених 
державою. Іншими словами, зазначає В.В.Бесчеревних, як це вже 
підкреслювалось в радянській літературі, добровільність в даному 
випадку відноситься до способу виникнення, а не до методу 
регулювання даних суспільних відносин17. Спосіб же (підстава) 
виникнення певних суспільних відносин, на думку відомого 
радянського вченого-адміністративіста Ю.М.Козлова, “не змінює 
правового методу регулювання цих відносин”18.

На підставі вище наведеного В.В.Бесчеревних прийшов до 
однозначного висновку про те, що “фінансове право не має свого, 
тільки йому властивого методу правового регулювання і не 
застосовує “різноманітних” (“різних”) методів регулювання, а у всіх 
випадках, коли ми маємо справу із суспільними відносинами,що 
складають предмет регулювання даної галузі, використовує так 
званий адміністративний метод”19.

По-перше, погодитись з цим висновком, тобто з існуванням 
міжгалузевого методу правового регулювання, в якості якого в даному 
випадку намагаються подати так званий адміністративний метод,
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означало б не більше і не менше, як заперечити загальнофілософський 
закон діалектичної єдності змісту і форми, зумовленості форми 
змістом як надбудови базисом.

По-друге, метод владних приписів, що застосовується в 
адміністративному праві, або адміністративний метод, як його ще 
часто називають, также відрізняється від методу владних приписів, 
що застосовується у фінансовому праві - фінансово-правового методу, 
як відрізняється предмет адміністративного права від предмету 
фінансового права. Різне співвідношення способів, прийомів 
правового впливу на суспільні відносини, різний якісний склад 
юридичних фактів, з яких виникають, змінюються чи припиняються 
правовідносини, різний їх суб‘єктний склад та характер 
взаємозв'язку суб'єктів правовідносин утворюють специфіку 
галузевого методу, визначають його особливий юридичний режим, 
який послідовно проводиться через всі інститути і норми галузі і з 
допомогою якого здійснюється регулювання відповідної сфери.

Методологічно невірно визнавати в якості двох окремих, 
якісно різних галузей права адміністративне право і фінансове право 
і відоночас стверджувати, що вони обидві регулюються єдиним 
адміністративним методом. Ще абсурдніше звучить твердження про 
те, що якась галузь права, в даному випадку “фінансове право не має 
свого., методу правового регулювання”20 взагалі. Достатньо з'ясувати 
лише коло органів державної влади, уповноважених здійснювати 
владні приписи учасникам фінансових відносин, щоб переконатися у 
повному неспівпаданні як предмету, так і методу фінансового права 
та адміністративного права.

Так, в силу чинного розподілу компетенції між органами 
державної влади більша частина таких приписів виходить від органів, 
що спеціально здійснюють фінансову діяльність держави як свою 
головну діяльність. Учасники фінансових відносин, яким вони 
адресують свої приписи (різні органи державного управління, 
установи, організації тощо), перебувають у взаємозв'язку з цими 
органами та в залежності від них лише по лінії функцій фінансової 
діяльності, а не в адміністративному підпорядкуванні, як це має місце 
в адміністративних правовідносинах.

Звичайно, цей факт зовсім не означає, що фінансово-правове 
регулювання суспільних відносин методом владних приписів не 
поширюється на відносини “вертикального” підпорядкування. Владні 
приписи, що стосуються фінансової діяльності державних установ, 
організацій та підприємств, спрямовуються і з боку їх вищестоячих
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органів. Проте найхарактернішим для фінансово-правового 
регулювання, для методу владних приписів, що застосовується у 
фінансовому праві, є саме те, що він найчастіше застосовується саме 
до регулювання функціональних взаємозв'язків фінансово-кредитних 
органів держави.

В літературі зустрічаються судження про те, що фінансово- 
правовому регулюванню властиві й інші методи - рекомендації, 
погодження і т.д. і що в умовах переходу до ринкової економіки вони 
набувають все більшого поширення, що це зумовлено об'єктивним 
процесом зростання рівня самостійності суб'єктів фінансових 
правовідносин, який відображає хід загальної демократизації 
суспільства. Як приклад таких методів регулювання фінансових 
правовідносин професор Хімічева Н.І. нанаводить факти, коли на 
підставі відповідного закону держави органи місцевого 
самоврядування з рекомендованого переліку місцевих податків і зборів 
встановлюють платежі на своїй території21. Проте, як було показано 
вище, органи місцевого самоврядування об'єктивно не належать до 
органів, що здійснюють фінансову діяльність держави, а наведене 
правовідношення, на нашу думку, належить до предмету 
конституційного права, як і вказаний метод його регулювання.

Як ілюстрацію методу погодження в регулюванні фінансово- 
правових відносин Н.І.Хімічева наводить наступний приклад: 
“Податкові органи можуть надавати підприємствам на умовах, 
встановлених законодавством Росії, податковий кредит (відстрочку 
платежу на підставі угоди між ними)”22. Досить поширеним є 
податковий кредит і в Україні.

Податковий кредит як форма правовідносин по суті був 
запроваджений в Україні ще Законом Української PCP “Про порядок 
дії на території Української PCP в 1991 році Закону СРСР “Про 
податки з підприємств, об’єднань і організацій”23, хоч саме поняття 
“податкового кредиту” в нормативних документах з'явилося пізніше 
- його введено в практичний обіг Декретом Кабінету Міністрів 
України від 12 грудня 1992 р. за № 12-92 “Про податок на прибуток 
підприємств і організацій”24, чинним по даний час.

Згідно вказаного декрету, податковий кредит - це відстрочка 
сплати податку на доходи, яка надається підприємству податковою 
інспекцією на умовах зворотності, строковості, відплатності, за 
наявності згоди фінансового органу, який контролює виконання 
бюджету. Податковий кредит надається на основі кредитної угоди, 
що укладається підприємством з податковим органом за місцем
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реєстрації підприємства за формою, встановленою для укладення 
кредитних угод з комерційними банками.

У кредитній угоді обумовлюється порядок надання 
податкового кредиту, строки початку його погашення, але не пізніше 
ніж через два роки після надання кредиту, період погашення - не 
більше трьох років, якщо на інше не погоджується платник; 
нарахування процентів на суму наданого податкового кредиту в 
розмірі не менше процента інфляції, визначеного на період кредитної 
угоди відповідним органом, і такого, що визнається, як офіційний 
індекс інфляції, інші умови, якщо вони не обмежують права 
кредитонадавача, передбачені чинним законодавством, і не 
зменшують поточних надходжень податків до Державного бюджету 
України. Податковий кредит надається платникові із сум авансових 
платежів, що нараховуються відповідно до статті 9 Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про податок на прибуток підприємств і 
організацій”. Рішення про надання податкового кредиту приймається 
Міністерством фінансів України, або фінансовим органом уряду 
Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації 
залежно від того, до якого бюджету зараховується податок на 
прибуток.

Як бачимо з наведеного вище, за економічним змістом 
відносини, що виникають в процесі надання податкового кредиту, не 
належать до розподільних, тобто не є фінансовими, а відносяться саме 
до кредитних відносин. І хоч за суб'єктним складом в них беруть 
участь органи, що здійснюють фінансову діяльність держави, цей 
факт не змінює і не може змінити об'єктивної матеріальної природи 
відносин податкового кредиту. Не будучи належними до предмету 
фінансового права, відносини податкового кредиту не повинні 
регулюватись фінансовим правом, а метод погодження, що 
застосовується державою в ході регулювання цих відносин, з жодного 
боку не може розглядатись як метод саме фінансово-правового 
регулювання.

На окрему увагу серед поглядів юристів-фінансистів щодо 
методу фінансово-правового регулювання заслуговує думка 
О .І.Худякова, висловлена ним в монографії “Основи теорії 
фінансового права” та в ряді інших його наукових робіт. Зокрема, 
визнаючи метод владних приписів як основний метод правового 
регулювання фінансово-економічних відносин, “безспірним є й те, - 
зазначає він, - що в процесі фінансової діяльності, як в ході 
формування, так і витрачання державних грошових фондів
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(включаючи бюджети), застосовуються і договірні конструкції”25. В 
іншому місці О.І.Худяков зазначає: “Найбільш часто в фінансовій 
діяльності зустрічаються такі види фінансово-правових договорів, 
як договір міжбюджетної позики, державної позики, відомчої позики 
і державного кредитування”26.

Яка ж в дійсності правова приналежність зазначених 
договорів. Щоб правильно відповісти на це питання, необхідно 
насамперед з‘ясувати економічну природу цих суспільних відносин. 
А методологічним ключем для вибору правильних критеріїв в аналізі 
економічної та правової природи цих договорів є об'єктивний зміст 
тих суспільних відносин, які підпадають під відповідне правове 
регулювання. Худяков О.І. з цього приводу сам зазначає: “Договір 
міжбюджетної позики опосередковує кредитні відносини, що 
виникають між різними видами вищих та нижчих місцевих бюджетів, 
представлених відповідними державними органами”.

Стосовно України суть такого кредитування викладена у 
статті 37 Закону України “Про бюджетну систему України: “У раз і 
тимчасових касових розривів в процесі виконання бюджету 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і 
Севастопольського міських бюджетів Міністерство фінансів України 
може надавати уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим 
органам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних 
депутатів за їх клопотанням з Державного бюджету України позички, 
які повинні бути обов'язково погашені у встановлені строки в межах 
поточного бюджетного року.

У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання 
районних, міських, селищних і сільських бюджетів за клопотанням 
виконавчих органів районних, міських, селищних і сільських Рад 
народних депутатів з відповідного бюджету вищого рівня на підставі 
рішень керівників місцевих фінансових органів вищого рівня можуть 
бути надані позички, які повинні бути погашені у встановлені строки 
в межах бюджетного року”27.

Тобто, очевидно, що за своїм економічним змістом це є дійсно 
відносини кредитування, а не перерозподільні фінансово-економічні 
відносини. І здійснюються вони не всередині Державного бюджету, 
як стверджує О.І.Худяков28, а між Державним бюджетом та бюджетами 
місцевого самоврядування. В одному випадку їх суб'єктами є 
Міністерство фінансів України та який-небудь орган місцевого 
самоврядування, в іншому випадку такими суб'єктами можуть 
виступати органи місцевого самоврядування з обох сторін, а не
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державні органи з обох сторін, як стверджував О.І.Худяков29. Все це 
означає, що немає жодних об‘єктивних підстав розглядати відносини, 
які виникають внаслідок договору міжбюджетної позики, в якості 
фінансово-економічних, розподільних відносин.

Звичайно, можна без сумніву погодитись з О.І.Худяковим про 
те, що дані відносини носять договірний характер - наявна типова 
угода позики з усіма притаманними їй елементами: займодавцем і 
позичальником, їх волевиявленням у вигляді оферти та акцепту, 
згодою сторін з приводу умов надання грошей з огляду на їх суму та 
строки повернення і т.д. Однак це договір цивільно-правовий.

В якості наступної форми фінансово-правового договору 
О.І.Худяков називає договір державної позики. Щоправда, яка і в 
попередньому випадку, заперечуючи сам собі, він пише: “Державні 
позики опосередковують кредитні відносини, в яких держава виступає 
в якості позичальника”30.

В іншому місці О.І.Худяков зазначає: “Позики є продуктом 
фінансової діяльності держави, їх випуск - методом цієї діяльності 
(тому вони і називаються “державними позиками”). Кошти, зібрані 
по позиках, виступають однією із статей доходів державного 
грошового фонду, звичайно бюджету - основного інституту фінансової 
системи держави. Потрапивши в бюджет, ці кошти 
перерозподіляючись, знеоособлюються і розчиняються в загальній масі 
бюджетних ресурсів. Рух грошей у відносинах державної позики 
розпадається на дві окремі в часі фази: спочатку від позикодавця до 
позичальника, потім навпаки. В першій фазі виражений процес 
збирання державою грошових коштів, у другій - витрачання 
державного грошового фонду (бюджету). Для кожної фази 
характерний однобічний рух вартості в грошовій формі, що не 
супроводжується зустрічним рухом вартості в товарній формі.

Звідси з економічної точки зору, - резюмує О.І.Худяков, - дані 
відносини є фінансовими”31.

Зазначимо, що, на нашу думку, це висновок хибний. І ось чому. 
О.І.Худяков пише: “Для з'ясування галузевої приналежності відносин 
державної позики (тобто, вони цивільно-правові чи фінансово- 
правові), ключовим є питання: чи рівноправні сторони цього 
відношення”32. Тобто, економічна природа цих відносин в даному 
випадку ним до уваги не береться. А це, на наш погляд, є серйозною 
методологічною помилкою, яка з неминучістю веде до неправильного 
розуміння характеру даного правовідношення взагалі. Між тим саме 
економічна природа відносин державної позики визначає форму
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правовідносин, що їх опосередковують. З цієї ж точки зору вони не 
розподільні, а еквівалентні. Тобто, државну позику,якщо залишатись 
на позиціях об'єктивності та наукової неупередженості, необхідно 
розглядати як випадок цивільних правовідносин.

При цьому, на нашу думку, повністю правий М.І.Брагінський, 
який відзначає, що в даній ситуації має місце конструкція, 
представлена двома видами договорів. Перший - договір комісії - 
виникає між державою, з однієї сторони, і установами Ощадбанку, з 
іншої - з приводу заключения угод з облігаціями внутрішньої 
державної позики (їх продажу, виплати грошових виграшів). За надані 
послуги комісіонери (установи Ощадбанку) одержують від держави 
(комітента) винагороду з бюджету. Другий - договір позики - між 
державою і громадянином33.

Отже, і у відносинах державної позики не підтверджується теза 
О.І.Худякова про фінансово-економічну природу цих відносин та 
правове регулювання їх методом фінансово-правового договору.

Той факт, що у відносинах державного кредиту громадянин 
вступає у певні суспільні відносини із самою державою, і що і 
сукупність зобов'язань, які виникають внаслідок цього, іменується 
державним боргом, не змінює економічної природи цих відносин, які 
за своєю суттю належать до цивільно-правової сфери. На це звертали 
свою увагу ще видатні дореволюційні юристи-фінансисти і теоретики 
права взагалі.

Зокрема, І.ІЛнжул з цього приводу писав: “Держава набуває 
для себе кошти двояким шляхом: приватно-правовим та публічно- 
правовим способами”34. В першому випадку держава виступає не з 
атрибутами своєї державної влади, як зазначав інший видатний 
вчений в галузі фінансово-правової науки В.А.Лебедєв, а як приватна 
особа, як суб'єкт цивільного права, в другому ж випадку вона діє як 
влада розпорядчо-примусова35.Звідси у В.А.Лебедєва навіть виникла 
цікава ідея про наявність двох форм фінансового права: форми чисто 
державної, чи публічного фінансового права, і форми приватного, 
або цивільного фінансового права36.

Добування державою грошових коштів двояким чином 
відзначав також видатний російський вчений-цивіліст 
Г.Ф.Шершеневич. Він писав, що “держава може добувати доходи як 
приватний господар, і це буде галуззю цивільного права”. Але “коли 
держава вдається в добуванні коштів до своєї влади і одержує доходи 
примусовим шляхом - тут вже галузь фінансового права”37. В іншій 
своїй фундаментальній науковій розробці Г.Ф.Шершеневич
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справедливо підкреслював, що держава завжди е і залишається 
суб'єктом влади навіть в тих випадках, коли вона, будучи 
представлена казною, “прикидається приватною особою”, тобто 
суб'єктом цивільного права. “Із-за казни, - резюмував він, - постійно 
виглядає держава з усією владою і підриває приватно-правовий 
характер суб'єкта і відношення”38. Цей деформуючий вплив держави 
на цивільно-правове відношення державної позики в цілому та на 
одного із його суб'єктів якраз і ввів в оману О .І.Худякова, 
М.Д.Загряцкова39, М.А.Гурвіча40, В.В.Бесчеревних41 та ряд інших 
юристів-фінансистів під час кваліфікації правової приналежності 
цього правовідношення, проте не змінив і не міг змінити об'єктивної 
економічної природи відносин державної позики як відносин, що 
належать до сфери цивільно-правового регулювання. Тому й договір 
державної позики є не фінансово-правовим, а цивільно-правовим.

Як один із видів “фінансово-правових договорів” 
О.І.Худяков називає також “договір відомчої позики”. Він, зокрема, 
підкреслює: “Під відомочою позикою нами розуміється конструкція, 
коли міністерство, відомство чи інший орган, що очолює ту чи іншу 
державну господарюючу систему, надає із своїх фондів гроші в кредит 
підвідомчому підприємству”42. Тобто, звідси однозначно зрозуміло, 
що автор даного твердження розглядає відносини відомчої позики 
як кредитні.

Ми з цим цілком погоджуємося і можна було б далі цієї 
проблеми не розглядати, як би через декілька сторінок після цього 
О.І.Худяков не став стверджувати протилежного: “Надання 
міністерством позики виражає собою акт розподілу державного 
грошового фонду шляхом кредитування. Відносини, що при цьому 
виникають, характеризуються тим, що носять розподільний характер 
і опосередковують собою, висловлюючись мовою економічних 
понять, “рух вартості тільки в грошовій формі”. Інакше кажучи, дані 
суспільні відносини як економічна категорія є фінансовими 
відносинами”43.

Ще в одному місці цієї ж монографії О.І.Худяков знову 
зазначає: “При наданні вказаних позик виникають відносини, для 
яких характерно наступне: а) за своїм економічним змістом вони є 
кредитними (гроші надаються на умовах строковості і зворотності, 
тобто в якості позики); сторонами відносин є суб'єкти, пов'язані один 
з одним прямою адміністративною підпорядкованістю, а також 
такими відносинами, де в ролі кредитора виступає орган державного 
управління (міністерство, відомство, управління промислового
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об'єднання), що очолює певну господарську систему, а в ролі дебітора 
- підвідомче йому підприємство; в) відносини обмежені рамками даної 
господарської системи, оскільки міністерство може надавати позику 
лише підвідомчим об'єднанням, підприємствам і господарським 
організаціям; г) надання позик пов'язано з виконанням 
централізованого (в межах даної системи) фонду грошових коштів, 
що перебувають в розпорядженні центру цієї системи і призначеного 
для фінансування її потреб; д) позики носять цільовий характер і їх 
використання контролюється міністерством”44.

Такий еклектизм О.І.Худякова у визначенні економічної 
природи відносин відомчої позики зумовлений ні чим іншим, як 
намаганням, на нашу думку, надати об'єктивним суспільним 
відносинам не об'єктивно наявного, а бажаного (!) звучання при 
побудові певних теоретичних конструкцій. В дійсності ж економічна 
природа відносин відомчої позики нічим не відрізняється від відносин 
державної позики в цілому. Між ними є різниця тільки в суб'єктному 
складі учасників правовідносин. Тобто, це є не розподільні фінансово- 
економічні, а еквівалентні кредитні відносини. Звідси і договір 
відомчої позики є не фінансово-правовим, а кредитним договором. 
Називати цей договір фінансово-правовим означає не зміну його 
об'єктивної суті, а лише неадекватну кваліфікацію, що частіше всього 
на практиці веде до негативних наслідків.

Нарешті, в якості ще одного прикладу фінансово-правового 
договору О.І.Худяков називає договір державного кредитування45. Під 
державним кредитуванням в його найбільш загальному виді
О.І.Худяков розуміє “надання державою в особі своїх фінансових 
органів грошей в борг будь-яким суб'єктам (юридичним особам і 
громадянам) з фондів, що належать до складу фінансової системи цієї 
держави”46. Ми цілком поділяємо цю  його позицію.

Проте вважаємо методологічно хибним його твердження про 
те, що “кредитування в даний час... перетворюється в основний спосіб 
фінансування народного господарства”47. Тут змішані два якісно 
різних суспільних відношення як за змістом, так і за їх економічною 
природою.

Так, класичне державне кредитування - це надання з державних 
фондів грошових ресурсів будь-яким суб'єктам господарювання, в 
результатах діяльності яких держава особливо зацікавлена, на тих 
же принципах, що здійснюється і банківське кредитування. Однак 
конкретні умови державного кредитування, як правило, вигідніші 
від банківського кредиту, який переслідує передусім комерційні цілі.
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Державне кредитування буває відомчим, коли кошти 
надаються в борг з будь-якого відомчого фонду, наприклад, фонду 
Міністерства освіти України. Менш поширеною формою державного 
кредитування є бюджетний кредит, коли надає гроші в борг той або 
інший бюджет. Враховуючи правову природу та практику 
міжбюджетних правовідносин в Україні, а також те, що левова частка 
тієї частини ВВП, що перерозподіляється через бюджет, головним 
чином перерозподіляється через Державний бюджет України (до речі, 
аналогічна ситуація має місце і в інших державах) та осідає в ньому, 
слід зазначити, що, як правило, бюджетне кредитування має місце у 
взаємовідносинах між бюджетом вищого рівня, наприклад, 
центральним бюджетом держави, який виступає в ролі кредитора, і 
бюджетом нижчого рівня, наприклад, обласним чи районним, що 
виступає у ролі позичальника бюджетних коштів з метою 
збалансування прибуткової та видаткової частин останнього.

Крім того, державні кредити можуть надаватись також із 
спеціалізованих позабюджетних фондів, якщо правовий статус такого 
фонду дозволяє йому надання таких позик. Наприклад, такими 
повноваженнями в Україні наділений інноваційний фонд48.

Державні кредити мають, як правило, цільовий характер, у 
відповідності з умовами якого позичальник зобов'язаний використати 
кошти виключно на ті цілі, на які вони йому видані. Водночас державні 
кредити можуть мати і загальний характер, проте в практиці цього 
методу кредитування таке буває дуже рідко. Але в останньому випадку 
позичальник має повне право використати одержані кошти на 
власний розсуд, не погоджуючи мети та умов їх застосування з 
кредитором. В такому разі державний кредит майже повністю 
ототожнюється з банківським кредитом.

Державні кредити бувають відплатними, як звичайні 
комерційні кредити банків, і безвідплатними. У першому випадку з 
позичальника береться плата за користування кредитом. Ця плата 
найчастіше іменується процентною ставкою і виражається у відсотках 
до суми основного боргу при наданні кредиту позичальнику. Якщо 
кредит безвідплатний, то позичальник зобов'язаний повернути 
кредитору грошових коштів рівно стільки, скільки одержав їх в борг, 
Але цей факт не змінює економічної природи кредитних відносин, 
тому що і тут не має місця факт розподілу грошових фондів, що є 
головною ознакою фінансів.

В практиці людських взаємовідносин мають місце поряд із 
строковими також безстрокові кредити, що надаються за принципом
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“повернеш, коли зможеш”. У фінансовій же діяльності держави, 
особливо у її теорії, кредити завжди відзначаються строковим 
характером. Інакше надання безстрокового кредиту означало б не 
що інше, як скрите фінансування - тобто безповоротне надання коштів 
державою.

Фінансування здійснюється з іншою метою, за іншими 
принципами, має іншу економічну та правову природу, ніж 
кредитування. Економічні відносини фінансування відзначаються 
однозначно розподільним характером і є за своєю природою 
незворотніми, однобічними, на відміну від відносин кредитування.

За тривалістю строку, на який видається кредит, державні 
кредити поділяються на короткострокові (як правило, до трьох 
місяців), середньострокові (строком до одного року) і довгострокові 
(строком понад один рік), хоч градація строків може бути змінена 
законодавцем і стати іншою. Найчастіше строком повернення 
державного кредиту встановлюється конкретна календарна дата. В 
тих же випадках, коли неможливо точно передбачити дату 
завершення відповідного обсягу робіт, потрібних державі, строком 
повернення відповідного кредиту може бути наперед названий час 
завершення якоїсь господарської операції, наприклад, будівництва 
заводу, митного пропускного пункту тощо.

Однак ми погрішили б проти істини, якби не відзначили, що в 
практиці державного кредитування, наперекір теорії, фактично має 
місце безстроковий державний кредит. Яскравим прикладом його в 
минулому і нині було і є списання боргів сільського господарства по 
державних кредитах як абсолютно безнадійних. Погашені таким 
чином державні кредити перестають бути кредитами за їх 
економічною та юридичною природою, оскільки перетворюються 
за своєю суттю у скрите фінансування. За будь-яких обставин 
кредитування має зворотній характер, яким воно якісно відрізняється 
від фінансування, де виділені кошти не повертаються.

Зазначимо при цьому, що термін “фінансування” нерідко 
вживається не тільки в безпосередньо адекватному, але й в значно 
ширшому значенні, що по суті означає будь-який спосіб забезпечення 
будь-кого грошовими коштами. В літературі, навіть у науковій, 
нерідко зустрічається, наприклад, вираз “фінансування шляхом 
кредитування”49, хоч з наукової точки зору таке словосполучення 
абсурдне. Очевидно, як законодавцю, так і науковцям, практикам- 
правознавцям було б доцільно у зв'язку з цим підтримати 
неодноразові пропозиції окремих вчених і позначити той метод
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фінансової діяльності держави по розподілу грошових ресурсів 
державних фондів,який ми іменуємо фінансуванням, терміном “асигнування”.

Таким чином, і договір державного кредитування за своєю 
економічною природою і юридичним змістом є не фінансово- 
правовим, як це намагається довести О.І.Худяков, а кредитним 
договором. Тобто, для регулювання фінансових правовідносин не 
застосовується і не може застосовуватись договірний метод, оскільки 
це суперечить самій природі цих відносин. Намагання нав‘язати 
регулюванню фінансових правовідносин договірний метод означають 
поєднати в єдине ціле зміст одного та форму іншого явища і тому не 
лише хибні методологічно, але й шкідливі практично, оскільки ведуть 
не до розв'язання, а до нагромадження проблем суспільної практики.

Метод фінансово-правового регулювання - це метод владних 
приписів, що являє собою систему засобів впливу держави на учасників 
фінансово-правових відносин, які характеризуються юридичними 
фактами, з якими пов'язуються виникнення, зміна чи припинення 
фінансових правовідносин, правовим статусом їх суб'єктів та 
розподілом прав і обов'язків між ними, видами та мірою санкцій за 
порушення приписів держави і порядком їх застосування.
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Предмет та метод фінансового права, взяті у відриві від 
інших його якісних характеристик, ще не є достатніми чинниками 
для того, щоб викласти цілісну систему цієї галузі праву та 
фінансового законодавства і чітко визначити їх місце у загальній 
системі права і законодавства України. В цьому надзвичайно 
важлива роль належить також джерелам фінансового права України.

Ця проблема на загальнотеоретичному, методологічному 
рівні незрівнянно менше розроблена у фінансово-правовій науці,ніж 
категорії “предмет фінансовогго права” та “метод фінансово- 
правового регулювання”. Вона дуже відстала у своєму розвитку від 
потреб як практики фінансової діяльності, так і фінансово-правової 
теорії і перебуває на рівні розвитку, якого досягла ще майже пів 
століття тому. Одним з підтверджень цієї тези є той факт, що по суті 
у всіх нових підручниках та навчальних посібниках фінансового 
права про категорію “джерела фінансового права” лише коротко 
згадується1 або навіть не згадується взагалі2.

Більше того, в такому недорозвинутому стані, як 
стверджують фахівці3, перебуває також і загальноправова категорія 
“джерела права” в цілому. Ці дві категорії - “джерела фінансового 
права” та “джерела права в цілому” співвідносяться між собою, як 
особливе та загальне, а тому, щоб з'ясувати по суті перше, необхідно 
хоча б у загальних рисах охарактеризувати друге.

А тут має місце наступна ситуація. Для радянської 
юридичної науки, з якої виростає правова наука України, завжди 
була притаманна істотня недооцінка питання про джереда права. 
Достатньо сказати, що за весь післявоєнний радянський період було 
опубліковано лише два загальнотеоретичні дослідження з цієї 
проблеми4 та незначна кількість робіт, в яких розглядаються 
джерела права в окремих галузях і правових системах5. Одиничні 
наукові розробки цієї проблеми з'явились в наступний період6.

Визнаючи в принципі діалектичну єдність форми і змісту в 
праві, радянські вчені завжди віддавали величезну перевагу
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дослідженню його соціально-класових аспектів. Як і вся правова 
дійсність, джерела права вивчались ними з позицій протиборства 
двох протилежних соціальних систем. А оскільки соціалістичне 
право вважалось вищим і історично останнім типом права, то і 
система його джерел, природньо, вважалась найдосконалішою. 
Навпаки, буржуазне право демонструвалось як наочний приклад 
кризи законності, відступів від принципу верховенства закону і т.д.

Дослідження права країн, що розвивались, також  
здійснювалось через призму їх соціалістичної чи капіталістичної 
орієнтації. Такий полярний “чорно-білий” підхід неминуче містив в 
собі велику питому вагу елементів апологетики, оскільки у кожному 
окремо взятому випадку висновки, які не вписувались в офіційну 
концепцію, розцінювались як відхід від класових позицій. 
Абсолютизація класових аспектів права вела до приниження і навіть 
ігнорування ролі культурно-цивілізаційних факторів у праві.

І хоч стосовно решти світу визнавалась множинність 
джерел права, яка склалась в ході історичного розвитку, в умовах 
радянської правової системи, по суті, єдиним джерелом права 
визнавався нормативний акт. Тому категорія “система джерел 
права” , як правило, замінювалась категорією “система 
законодавства”, а проблема джерел права витіснялась питанням про 
співвідношення системи права і системи законодавства. Проблема 
верховенства закону перед іншими нормативними актами 
затінювалась, відсувалась на другий план, оскільки синонімічне 
вживання категорій “нормативний акт” та “законодавство в 
широкому смислі” з неминучістю вело до стирання відмінностей 
між законом і підзаконними актами, більше того, робило можливим 
не лише коректувати, вихолощувати, спотворювати волю 
законодавця, а й взагалі не рахуватися з ним, навіть діяти всупереч 
та проти його волі, якщо цього вимагав відомчий, груповий чи 
навіть “сильний” індивідуальний інтерес. Саме це зробило можливим 
здійснити від імені закону та нібито в ім'я цього ж закону порушення 
законності, прав і свобод громадян у бувшому СРСР в передвоєнні, 
воєнні та післявоєнні роки, стало причиною і наслідком водночас 
деформації вертикальної структури джерел права.

Окрім класових чинників, в якості іншої з вагомих причин 
недостатньої теоретичної розробки цієї проблеми радянськими 
юристами необхідно визнати багатозначність та нечіткість самого 
поняття “джерело права”. У зв’язку з останнім професор Кечекьян
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С.Ф. відзначав, що воно “належить до числа найбільш неясних в 
теорії права. Не лише немає поняття, але є спірним навіть сам зміст, 
в якому вживаються слова “джерела права”. Адже “джерело права” 
- це не більше, як образ, який швидше покликаний допомогти 
розумінню, ніж дати розуміння того, що позначається цим виразом”7.

Ця думка, висловлена понад півстоліття тому, в основному 
актуальний до нині. Насправді, по сьогодняшній день під джерелом 
права розуміють і матеріальні умови життя суспільства (джерело 
права в матеріальному смислі), і підстави юридичної обов‘язковості 
правової норми (джерело права у формальному, юридичному 
смислі), і матеріали, з допомогою яких ми пізнаємо право (джерела 
пізнання права). Крім того, ряд авторів виділяють ще й історичні 
джерела права, маючи при цьому на увазі внесок внутрішнього й 
іноземного права у створення тієї чи іншої системи права8.

Як бачимо, використання такого багатомірного поняття в 
якості наукової категорії дійсно пов'язане з великими труднощами, 
їх  подолання, на нашу думку та думку деяких інших вчених, можливе 
або шляхом відмови від даного поняття і заміни його іншим, 
досконалішим, або через надання йому однозначного змісту 
внаслідок свого роду “джентельменської угоди” між вченими.

У вітчизняній науці використовувались обидва ці способи. 
Наприклад, у 60-х роках деякі вчені пропонували замінити поняття 
“джерело права” поняттям “форма права”, яке, на їх думку, дозволяє 
здійснювати дослідження права значно глибше і всебічніше9. Проте 
ця пропозиція широкої підтримки не знайшла, хіба що серед 
частини фахівців загальної теорії права. В галузевих юридичних 
науках термін “джерело права” зберіг своє значення. А з часом і 
в теорії права відбулося “відновлення в правах” даного поняття10. В 
цей час намітилось міжнародне співробітництво в дослідженні 
джерел права".

Другий спосіб зводився до того, що при вживанні терміну 
“джерело права” мали на увазі лише юридичне джерело права (джерело 
права у формальному смислі). Тому значного поширення набув вираз 
“джерела (форми) права”. Окремі автори для досягнення більшої 
чіткості пропонують позначати терміном “джерела права” джерела 
права в матеріальному смислі, а юридичні джерела права (джерела 
права у формальному смислі) називати джерелами правових норм12.

Необхідно підкреслити, що у юридичній науці так і не 
вироблене загальноприйняте поняття джерела права. Найчастіше
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тут обмежуються визнанням того, що юридичне джерело права є 
“дещо, що належить до форми права”13. Під юридичним джерелом 
права розуміють форму вираження правила, яка надає йому якість 
правової норми14; той єдиний “резервуар”, у якому перебувають 
юридичні норми15; форму встановлення і вираження правових норм16 
і т.д. При цьому остання формула тлумачиться неоднозначно. Одні 
автори насамперед мають на увазі нормотворчу діяльність 
держави, інші - результат цієї діяльності (різноманітні нормативні 
акти і закони, декрети і т.д.), треті - те й інше разом, що об'єднується 
загальним поняттям “зовнішня форма права”17.

Окремі вчені відносять до джерел права у формальному 
смислі діяльність держави по встановленню правових норм чи 
адміністративні і судові прецеденти18. “Проблема джерела права, - 
відзначає Л.Р.Сюкіяйнен, - перш за все є проблема ролі держави в 
утворенні юридичних норм. Тому формальне (юридичне) джерело 
права... є по суті формою участі держави (або інших інститутів) у 
правотворенні”19.

На нашу думку, відмінності між усіма зазначеними вище 
підходами до розуміння джерела права не мають принципового 
характеру. Те, що одні автори визначають як форми встановлення 
правових норм, інші називають діяльністю держави по їх 
встановленню або судовими чи адміністративними прецедентами. 
В останньому випадку сама постановка питання - діяльність чи 
прецеденти - дає підстави для висновку про те, що під джерелом 
права мається на увазі лише формально об'єктивована діяльність, 
інакше кажучи, нормативний акт. Адже “норма права, - як зазначає 
Зіве С.Л., - не існує і не може існувати поза джерелом права - 
оболонкою буття правової норми”20. З іншого боку, форма буття 
права є той же результат правотворчості, розглянутий під іншим 
кутом зору. “Об'єктивований в документальному виді акт 
правотворчості, - зазначає С.С.Алексєєв,- є юридичним джерелом 
відповідних юридичних норм і одночасно (виділено мною - П.П.) 
формою їх юридично офіційного буття, існування”21.

Не протиставляється “діяльність” та “результат діяльності” 
при визначенні джерела права і в зарубіжній літературі. Наприклад, 
англійський вчений К.Еллен визначає джерело права як діяльність, 
з допомогою якої норми поведінки набувають характеру права, 
стаючи при цьому об'єктивно визначеними, постійними і, головне, 
обов'язковими22.
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В.I.Сергеевич ще у минулому столітті писав, що “під 
джерелом права можна розуміти ті сили, які творять право. З цієї 
точки зору джерелом права буде, наприклад, законодавство як сила, 
що творить закон. Але під джерелом права можна розуміти і продукт 
цієї сили, в даному випадку сам закон”23.

В.Є.Чіркін вважає, що в деяких традиційних правових 
системах країн, що розвиваються, поняття “джерело права” і “форма 
права” не співпадають. Так, у звичаєвому праві африканських 
племен в якості форми права виступають, як правило, усні звичаї, 
які перетворюються в правові норми внаслідок санкціонуючої 
діяльності держави, яка, таким чином, і є джерелом права. В 
мусульманському праві формою права є мусульманська доктрина, 
викладена в працях найкрупніших арабських богословів, а джерелом 
права - діяльність судів по застосуванню цих книг.

Разом з тим слід зазначити, що при розгляді закону 
відмінність понять джерела і форми права має незрівняно менше 
значення, оскільки діяльність відповідних державних органів по 
виданню законів шляхом референдуму складає особливе поняття 
законодавчого процесу. Цю форму нормотворчості, на думку
В.Є.Чіркіна, не прийнято характеризувати, як джерело права24.

Остання теза, на нашу думку, спірна, оскільки поняття 
“правотворчий процес” і “юридичне джерело права” в певному 
ракурсі перехрещуються або накладаються одне на інше. Насправді, 
при всіх відмінностях в підходах переважної більшості уже згаданих 
нами вчених до проблеми джерела права під ним розуміється 
діяльність або результат діяльності органів держави по творенню 
правових норм. З певної стадії цієї діяльності, а саме з моменту 
набуття чинності актом правотворчості останній набуває якості 
юридичного джерела права. Тому поняття “джерело права” ніби само 
по собі передбачає наявність правотворчого процесу. Особливий 
порядок прийняття законів є невід'ємною складовою частиною їх 
характеристики, як джерел права.

Своєрідна точка зору була висловлена Г.В.Швековим, який 
розумів під зовнішньою формою права “не тільки офіційні форми 
вираження права, але й усе те, в чому проявляє себе право ззовні, як 
таке, як явище”. Сюди він відносив і юридичну техніку, і юридичні 
поняття, і презумпції і т.д.25. Тобто, в даному випадку очевидно, 
що автор свідомо чи мимоволі змішує поняття юридичного джерела 
права та інших категорій теорії права.
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На сучасному етапі, коли право виступає в якості 
загальнолюдської цінності, ми вважаємо, що саме в джерелах права 
- формі, як правило, нейтральній до свого соціального змісту - чи не 
найбільше і найвиразніше проявляються загальносоціальні риси 
права, ті загальні закономірності та специфічні особливості, які 
характерні праву в цілому та окремим його галузям.

Однією з найважливіших методологічних вимог до 
дослідження джерел права було і залишається поєднання 
історичного та логічного підходів. Це дозволяє побачити і всебічно 
зрозуміти наявний о б ‘єктивний прямий зв‘язок та 
взаємозумовленість розвитку праворозуміння і форм вираження 
права. І як логічний наступний крок з цього факту зробити 
висновок не лише про недоцільність, але й про недопустимість 
механічного перенесення зарубіжних як правового змісту, так і 
правових форм на українську дійсність.

Таким чином, поняття юридичного джерела права, яке 
склалось у вітчизняній та європейській правових системах, 
передбачає взаємозв'язок правової норми з державою. Як 
зазначають теоретики права, воно "спрацьовує" не у всіх 
випадках26. Тому з точки зору загальної теорії права, очевидно, 
необхідно виробити різнорівневе розуміння джерела права - як 
загальне поняття, так і визначення, що застосовується в межах 
того чи іншого типу права, правової системи чи навіть окремої 
галузі права. У вітчизняній юридичній науці таких спроб ще не 
робилось.

В російській юридичній науці, наприклад, одну з таких 
спроб здійснив Г.І .Муромцев, який, зокрема, пише, що “під 
джерелом права необхідно розуміти зумовлений характером 
праворозуміння даного суспільства спосіб признання соціальних 
норм в якості обов'язкових”27. При цьому він виходив з того, що 
оскільки право відрізняється від інших соціальних регуляторів своїм 
загальнообов'язковим характером, то і джерелом правових норм, 
очевидно, повинно бути саме те, що надає йому цю 
загальнообов'язковість.

З огляду на все вище викладене найважливішим джерелом 
фінансового права України є її Основний Закон - Конституція 
України. Конституція України має найвищу юридичну силу. “Закони 
та інші нормативно-правові акти, - як зазначається у статті 8 
Основного Закону, - приймаються на основі Конституції України і
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повинні відповідати їй”28. Причому норми Конституції України є 
нормами прямої дії.

Така ключова роль Основного Закону серед джерел 
фінансового права — не специфіка України, а типове явище 
для багатьох країн. Так, сьогодні під верховенством закону 
в більшості цивілізованих країн світу розуміють насамперед 
верховенство конституції29. Конституцію визначають як центр30, 
ядро правової системи31, джерело держави32 і т.д.

В Конституції України насамперед знайшли своє втілення 
принципи фінансової діяльності держави, загальногалузеві 
принципи фінансового права, а також ключові принципи ряду 
найважливіших інститутів фінансового права - бюджетного права, 
податкового прав та деяких інших33. Причому слід підкреслити, що 
ці положення не тому є принципами, що вони внесені у Конституцію 
України, а тому вони й внесені до неї, що є принципами апріорі.

Радянська правова доктрина, відзначаючи важливу роль 
принципів права у правотворчості та правозастосуванні, водночас 
не визнавала за ним статусу джерела права в буквальному розумінні 
слова. Це аргументувалось тим, що принципи права не мають 
власної форми вираження, а володіють формою того акту, 
складовою частиною змісту якого вони є. Вузьконормативне 
розуміння права заперечувало саму можливість існування 
надпозитивних принципів права, які були б критерієм легітимності 
законодавства і могли б застосовуватись судами у випадку наявності 
в ньому певних пробілів. Не міняло ситуації допущення аналогії 
права, тобто можливості розгляду справи, виходячи із загальних 
начал і смислу законодавства. Справа в тому, що за умов 
ототожнення права і закону, яке мало місце у радянський період, 
загальні начала (тобто принципи права. - П .П .) і смисл 
законодавства належало виводити тільки із самого законодавства, 
а не з абстрактної “вищої ідеї”.

Взагалі ж в основних правових системах минулого і 
нинішнього можна виділити щонайменше три різних підходи до 
проблеми принципів права: традиційний (зокрема, ісламський), 
романо-германський та англосаксонський. В традиційних правових 
системах поняття “принципи права” як таке ще не склалось, хоч у 
них є комплекс основоположних ідей, які фактично і є принципами 
права. Наприклад, як такі у мусульманському праві визнають 
вічність, незмінність, універсальність і незаперечність божественних
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норм шаріату. Але оскільки суспільство, відносини всередині якого 
покликаний регулювати шаріат, перебуває в безперервному русі та 
змінах, то розвиток мусульманського права, по суті, полягав у 
розробці способів і прийомів відступу від цих основ при 
формальному збереженні їх непорушності. Саме відмінності у мірі 
допустимості та “техніці” таких відступів і лежать в основі 
розмежування корану на різні течії і школи (тлумачення). Сьогодні 
в ряді країн мусульманського Сходу - Єгипті, Пакистані і т.д. - 
шаріат та його принципи проголошені основним джерелом 
законодавства34.

В країнах романо-германської правової сім'ї, зокрема, у 
Франції, “загальні принципи права” склались як джерело 
адміністративного права. Ця галузь на відміну від приватного права 
залишилась некодифікованою, і на неї поширюється концепція 
безпробільності права. Тут законодавець утримався від закріплення 
в законі принципів адміністративного права. Одночасно у цій сфері 
внаслідок її великого динамізму майже не застосовується звичай. А 
тому принципи адміністративного права вироблялись 
адміністративними судами в процесі розгляду справ. Важливу роль 
зіграв адміністративний прецедент.

Внаслідок цього французька Державна рада - вища 
інстанція в системі адміністративних судів - сформулювала поняття 
загальних принципів права. Застосовуючи їх, Державна рада 
нерідко підкреслює, що джерелом, використаним при розв'язанні 
справи, є справедливість. По суті, це означає вирішення справи на 
основі розуму. На думку Р.Давида, загальні принципи 
відображають “підпорядкування права вимогам справедливості в 
тому виді, як остання розуміється у відповідну епоху та у відповідний 
момент”35.

З часом принципи права набувають у Франції 
універсального значення і найрельєфніше проявляються в галузі 
основних прав людини. Не випадково тут їх пізніше стала 
застосовувати і Конституційна рада. Відповідно змінилася і роль 
принципів у правовій системі в цілому. Поступово вони стали 
розглядатись як свого роду вище право. Така еволюція означала, по 
суті, відродження природньо-правової теорії з одночасним 
поширенням ідеї про пробільність права на всю правову систему. 
Доповнювати і реформувати цю пробільність стали без прямої 
допомоги законодавства, на основі вказаного “вищого права”36.
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У ФРН становленню аналогічного підходу сприяла 
необхідність позбавитися від обов'язкового слідування приписам 
антигуманного фашистського законодавства. Вона виникла і 
особливо сильно проявилася після другої світової війни. Тут судами 
були вироблені принципи охорони таємниці і пропорційності. 
Основний Закон ФРН закріпив положення, згідно якого судді 
зобов'язані “законом і правом” (стаття 20, § 3). В рішеннях 
федерального Верховного суду країни також неодноразово  
відзначалось, що право ширше законодавства. Причому судді 
зобов'язувались ним звертатись до надпозитивної справедливості як 
основи для вирішення справи не лише у випадках пробілів, але й 
коли буквальне тлумачення норм закону веде до неприйнятного 
рішення, наприклад, іде врозріз із намірами законодавця. Таке 
праворозуміння майже одностайно підтримується в німецькій 
юридичній літературі. Дискутуються лише межі повноважень 
суддів37.

В деяких інших країнах романо-германської правової сім'ї 
загальні принципи права прямо закріплюються в законі в якості 
джерела права. Наприклад, звертатися до загальних принципів права 
у випадку пробілів у законодавстві приписується суддям в цивільних 
кодексах Австрії, Греції, Іспанії, Італії, Єгипту38.

В країнах англосаксонського права поняття загальних 
принципів права історично не склалось. Тут у випадку пробілів 
справи споконвіку вирішувались на основі розуму. Пізніше на зміну 
цьому принципу англійськими судами було вироблене поняття 
природньої справедливості. Причому в англійській судовій практиці 
справедливість має двояке призначення. Так, в судах канцлера 
справедливість (equity) була засобом коректування рішення судів 
загального права у випадку їх оскарження, а принципи природньої 
справедливості (principles of natural justice) складають основу для 
вирішення справ у випадку пробілів. В англійських колоніальних 
судах принципи “природнього правосуддя, справедливості і доброї 
совісті” були критерієм застосування місцевого права, а по суті 
засобом впровадження англійського права в колоніальні правові 
системи.

На нашу думку, розуміння принципів права, що склалося в 
цивілізованих країнах світу, було б доречним поширити і в Україні. 
І хоч принципам права не завжди притаманні достатня чіткість і 
стабільність змісту, в нинішніх умовах переходу до ринкової
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економіки, коли реформування правової системи нерідко відстає від 
потреб практики, принципи права могли б стати засобом її 
коректування, сприяти усуненню пробілів в праві, в тому числі й 
фінансовому праві України.

Окрім принципів фінансового права в цілому та окремих 
його інститутів зокрема, Конституція України визначає також 
компетенцію кожної з гілок влади у сфері фінансової діяльності 
держави.Зокрема, до повноважень Верховної Ради України 
віднесено: 1 Затвердження Державного бюджету України та внесення 
змін до нього; контроль за виконанням Державного бюджету 
України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання; 2) 
затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а 
також про одержання Україною від іноземних держав, банків і 
міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених 
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх 
використанням; 3) призначення на посади та звільнення з посад 
Голови та інших членів Рахункової палати Верховної Ради України; 
4) призначення на посаду та звільнення з посади Голови 
Національного, банку України за поданням Президента України; 5) 
призначення та звільнення половини складу Ради Національного 
банку України39.

Також відноситься до виключної компетенції Верховної 
Ради України, оскільки встановлюється тільки законами України: 
бюджетна система України в цілому; система оподаткування, 
податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, 
грош ового, 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 типи40.

Президент України: підписує закони, прийняті Верховною 
Радою України; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою 
України законів із наступним поверенням їх на повторний розгляд 
Верховної Ради України; призначає за згодою Верховної Ради 
України Прем'єр-Міністра України, припиняє повноваження 
Презм'єр-Міністра України та приймає рішення про його відставку; 
призначає за поданням Прем'єр-Міністра України членів Кабінету 
Міністрів України, керівників інших центральних органів
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виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 
та припиняє їх повноваження на цих посадах; призначає половину 
складу Ради Національного банку України; за поданням Прем'єр- 
Міністра України утворює,реорганізовує та ліквідовує міністерства 
та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, 
передбачених на утримання органів виконавчої влади; скасовує акти 
Кабінету міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної 
Республіки Крим; створює у межах коштів, передбачених у 
Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень 
консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби41.

Кабінет Міністрів України: 1) забезпечує проведення 
фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики 
у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, 
науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і 
природокористування; 2) розробляє і здійснює загальнодержавні 
програми економічного, науково-технічного, соціального і 
культурного розвитку України; 3) 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; 4) організовує і 
забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, 
митної справи; 5) спрямовує і координує роботу міністерств, інших 
органів виконавчої влади42.

Окрім Конституції України, важливим джерелом  
фінансового права України є ціла низка законів України, 
покликаних безпосередньо регулювати фінансову діяльність 
держави. Це зумовлено тим, що у відповідності зі статею 92 
Конституції України, як зазначалося вище, 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 боргу; порядок випуску та 
обігу державних цінних паперів, їх види і типи”43.

Насамперед серед цієї групи законів необхідно назвати 
Закон України “Про бюджетну систему України”, який визначає і 
закріплює основи бюджетного процесу, загальні принципи 
складання, розгляду проектів бюджетів, затвердження та виконання
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бюджетів, розмежування компетенції органів державної влади, що 
беруть участь у бюджетному процесі, а також щорічні закони 
України про Державний бюджет України. Про роль останніх в 
забезпеченні суспільного прогресу в Конституції України зазначено 
наступне: “Виключно законом про Державний бюджет України 
визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби,розмір і цільове спрямування цих видатків”44.

Погляди фіхівців-науковців з приводу правової природи 
бюджетного закону розходяться. Деякі науковці вважають, що при 
всій політичній, соціальній та економічній важливості бюджету закон 
про нього не володіє якостями, які роблять його законодавчим 
актом переважаючого значення або навіть повноцінним рядовим 
законом. Ця точка зору поширена насамперед серед західних 
фахівців. Вони вважають, що він не відповідає вимогам, які 
пред'являються до закону, а є формальною, обрядовою грамотою, 
що черпає свій правовий зміст та визначення з інших актів, які видані 
законодавчим органом до нього45.

Тобто, на їх думку, закон про бюджет не є насправді 
законом. Бюджет знаходить свою законну основу в інших 
нормативних актах, а не в законі про бюджет. Десятки тисяч 
розпоряджень, наказів, рішень та тисячі інших законів є підставою 
бюджетних видатків та доходів, а не власне закон про бюджет. Статті 
Конституції про органи влади та управління, штатні розклади, 
тарифні сітки, накази про призначення службовців, укази про 
створення нових міністерств і відомств, адміністративних та 
територіальних утворень та багато іншого - ось що є підставою для 
виділення бюджетних коштів. Будь-яка діяльність державних 
органів, а іноді і бездіяльність породжує бюджетні видатки: 
встановлення дипломатичних відносин, прийом іноземного діяча, 
просвоєння почесного звання, нагородження орденом, пошук 
злочинця, зміна найменування міста або вулиці, відкриття або 
знесення пам'ятника, будівництво школи або лікарні та інше.

Випробовуванням на приналежність до законодавчого 
масиву бюджетного закону також може бути його непорушність, 
точніше, неможливість його порушення як закону. А будь-який 
закон, як відомо, піддається порушенню. Наслідком вчиненого 
правопорушення є відповідне покарання. Бюджетний закон 
зазначеної якості немає - його неможливо порушити навіть у випадку 
найзліснішого умислу. На думку прихильників вищевказаної позиції,
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ні фізична, ні юридична особа не можуть скоїти діяння, яке могло б 
бути кваліфіковане як посягання на закон про бюджет на такий-то 
рік - ні як цивільно-правове порушення, ні як кримінально-правове 
діяння46.

Звичайно, цьому твердженню можна заперечити, як це 
роблять окремі автори, вказуючи на такі поширені правопорушення, 
як приховування доходів, ухилення від сплати податків юридичними 
і фізичними особами, перевитрати коштів бюджетними установами 
і організаціями. Проте знову ж таки величина податку, належного 
до сплати, визначається не законом про бюджет, а відповідним 
законом про податки. Так само перевитрати коштів ведуть до 
порушення фінансово-правових норм відповідного правового акту 
про бюджетні норми та нормативи (штатів, тарифів, норм видатків 
за різними статтями тощо), але не приписів власне бюджету. Будь- 
яке фінансове правопорушення є відхиленням від визначених 
законами доходів та видатків, точніше - порушенням відповідних 
нормативних актів про видатки і доходи, а не знову ж таки закону 
про бюджет на відповідний рік.

І хоч бюджетний закон є виразником доходів та видатків, 
які планується здійснити протягом певного часу, як правило, року, 
прихильники цієї точки зору вважають, що бюджетний закон тільки 
зв'язує зобов'язання щодо залучення та витрачання коштів, тобто 
що бюджетні нормативи звичайно передують формальному закону 
про бюджет47. Власне кажучи, ця точка зору загалом зводиться до 
того, що бюджет являє собою тільки розпис доходів і видатків, є 
загальним фінансовим планом і сам по собі не містить правових 
норм.

Щоб усунути певні протиріччя між тим, що бюджет є 
загальним планом доходів і видатків, і тим, що він також  
затверджується вищим законодавчим органом та формально набуває 
статусу закону, було висунуто теорію про визначення бюджету у 
двох зрізах: у матеріальному та формальному розумінні слова. У 
матеріальному розумінні бюджет став трактуватися як “кошторис 
усіх фінансових потреб держави і всіх фінансових ресурсів, 
необхідних для покриття цих потреб”48.

З формальної точки зору бюджет - це законодавчий акт, 
який затверджує вищий законодавчий орган, але він не містить 
ніяких правоположень і не створює правовідносин. Так чи інакше, 
вважають, наприклад, німецькі вчені Лабанд і Гнейст, неприйняття
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бюджету парламентом не знімає з уряду обов'язків щодо управління 
державою, в тому числі й у галузі фінансування. Для цього, 
наголошується ними, є чинне законодавство, яке встановлює 
порядок стягнення податків, неподаткових обов'язкових платежів 
тощо. “Метою обговорення і затвердження закону про бюджет, - на 
їх погляд, - є встановлення згоди між урядом та парламентом з 
приводу необхідності і доцільності видатків тА ЇХ розміру”49.

Точка зору, як бачимо, не однозначна. Проте аргументи, 
які наводяться в її захист, дають підставу деяким вченим- 
правознавцям, фінансистам та юристам-приклИДникам не визнавати 
за законом про бюджет правотворчостКнормативного та 
зобов'язуючого значення. Для цього, як свідчить світовий та власний 
досвід, мають місце певні підстави, але така теорія має багато вад і 
припустима тільки з прив'язкою до певного ч£су> місця і обставин.

Друга фундаментальна теорія щодо бюджетного закону 
займає домінуюче місце серед національних учених та фахівців і 
набула великого поширення ще за часів існув ання СРСР та навіть 
царської Росії. Зокрема, російський державознавець 
М.І.Лазаревський зазначав: “невірно, що бюджет включає в себе 
цифри, а не юридичні норми, тому сам факт включення в бюджет 
тієї чи іншої цифри є вже повноваженням уряДУ на стягнення того 
чи іншого доходу або проведення того чи інціо#'0 видатку; бюджет є 
також планом, приписом і повноваженням. Т<?му у випадках, коли 
парламент відмовляє уряду в затвердженні бюджету, управління 
залишається без плану і без юридичної основи* Для всіх державних 
доходів і видатків”50.

Професор С.І.Іловайський у підручнику з фінансового 
права писав, що у представницьких державах бюджет набуває 
форми закону, який включає не тільки бюдже-т. як розпис доходів і 
видатків, а й правові норми51. Основний пост"Улат, який знайшов 
своє вираження і в нашому національному за конодавстві, звучить 
наступним чином: Державний бюджет як правова категорія являє 
собою закон України, прийнятий органом законодавчої влади, а 
місцеві бюджети - органами влади місцевого самоврядування. Вони 
є водночас основними фінансовими планами формування і 
використання фондів коштів для держави в цілому або певної її 
території52.

На нашу думку, правове призначення« бюджету полягає в 
тому, що він надає органам влади, які ійого затверджують,
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можливість вищого постійного керівництва в галузі фінансової 
діяльності держави, контролю виконавчих та розпорядчих органів 
держави, які складають і виконують бюджет.

Звичайно, доходи на території держави збираються, а потім 
витрачаються на основі постійно чинних правових актів, які самі 
по собі не є достатніми засобами контролю за діяльністю органів 
управління, оскільки надходження коштів і їх витрачання завжди 
пристосовуються до умов часу. Завдяки бюджету фінансова 
діяльність органів управління набуває характеру виконання 
тимчасових, періодичних правових норм. Залучення доходів і їх 
витрачання стає правомірним, а наслідки ведення фінансової 
діяльності періодизуються. Цим самим полегшується наступний 
контроль за законністю та доцільністю дій органів управління.

Оскільки виконання функцій держави нерозривно пов'язане 
з фінансами, то через бюджет, який затверджується 
представницьким органом, стає можливим здійснювати контроль 
за діями не тільки фінансових, а усіх інших державних органів влади. 
В цьому й полягає,на нашу думку, головне правове призначення 
бюджету. Реалізація цього правового призначення бюджету в повній 
мірі можлива лише в тому разі, коли представницький орган є 
справжнім орагном державної влади, який наділений виключним 
правом затвердження бюджету, після чого останній набуває форми 
закону.

Формою вираження бюджетно-правових норм і є бюджетне 
законодавство. Воно дуже обширне і розгалужене, оскільки 
покликане регулювати чисельні суспільні взаємозв'язки і 
відносини. Його обсяг та характер багато в чому зумовлені також 
специфікою фінансової діяльності, яка потребує детальної 
регламентації. Державні фінанси можуть зберігати стійкість та 
міцність лише при точному та послідовному регулюванні фінансових 
відносин, при скрупульозній впорядкованості бюджетної роботи та 
фінансової дисципліни. Необхідність у цьому настільки очевидна, 
що у всіх країнах світу бюджетне законодавство є однією з найбільш 
розвинутих, деталізованих галузей законодавства, хоча й у ньому, 
особливо в Україні, на сьогоднішній день ще залишається чимало 
невпорядкованих відносин та прогалин.

Зазначену нами вище другу теорію щодо правової природи 
закону про державний бюджет поділяє і наш національний 
законодавець. Зокрема, у статті 1 Закону України “Про бюджетну
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систему України” бюджет визначається як план утворення і 
використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які 
здійснюються органами державної влади України, органами влади 
Автономної Республіки Крим та місцевими органами державної 
влади53. Погоджуючись в цілому із наведеним визначенням бюджету, 
водночас зауважимо, що, нашу думку, у цьому формулюванні 
наведено лише його економічну характеристику як фонду коштів і 
як плану.

Стаття 1 Закону України “Про бюджетну систему України” 
не дає визначення бюджету з правового боку. Таке визначення 
вміщене в частині 2 статті 5 цього ж Закону, де, зокрема, сказано: 
“Державний бюджет України затверджується законом України”54.

На підставі статтей 1 і 5 Закону України “Про бюджетну 
систему України” можна зробити висновок, що бюджет України є 
основним фінансовим планом по створенню і використанню 
централізованого фонду коштів, який затверджується законом 
вищого представницького органу держави і внаслідок цього сам стає 
законом.

Таким чином, питання про те, чи є закон про бюджет 
законом у матеріальному розумінні, тобто таким, що містить в собі 
правові норми і породжує правовідносини, яке має принциповий 
характер, знімається само по собі. Ця правова теорія домінуюча в 
українській правовій думці. Вона знайшла своє відображення не 
лише в нормативних актах, але й у підходах до визначення того чи 
іншого поняття, що стосуються бюджету, у практиці національного 
законодавства з бюджетних питань в цілому, в тому числі й з питань 
законодавчої техніки.

Значно чисельнішу від попередньої групи законів, які є 
безпосереднім джерелом фінансового права України, становлять 
закони України про податки та неподаткові обов'язкові платежі. 
Це, насамперед, Закони України “Про систему оподаткування”, 
“Про прибутковий податок з громадян та осіб без громадянства”, 
“Про податок на добавлену вартість”, “Про оподаткування доходів 
підприємств і організацій” , “Про оподаткування прибутку 
підприємств”, “Про деякі питання оподаткування підакцизних 
товарів”, “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові 
вироби”, “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі 
товари (продукцію)”, “Про державне мито” та ряд інших. В цих 
законах містяться правові норми, на підставі яких акумулюються
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кошти в Державний бюджет України та позабю джетні 
централізовані і децентралізовані фонди грошових ресурсів 
держави.

Великий масив фінансово-правових норм міститься в 
Законах України “Про банки і банківську діяльність”, “Про цінні 
папери і фондову біржу”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про захист 
іноземних інвестицій в Україні”, “Про державний внутрішній борг 
України”, “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників 
податків та інших обов'язкових платежів”, “Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні”. В них зосереджено 
левову частку процесуальних фінансово-правових норм української 
держави, а також важливі матеріальні фінансово-правові норми.

Цілий ряд законів України регламентують правовий статус 
і діяльність органів фінансового контролю української держави та 
сам фінансовий контроль держави безпосередньо. Це, зокрема, 
наступні Закони України: “Про державну податкову службу в 
Україні”, “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, 
“Про Рахункову палату Верховної Ради України”, “Про 
аудиторську діяльність”.

Всім законам України, що регулюють фінансову діяльність 
держави та є одним з основних джерел її фінансового права, 
притаманні наступні характерні риси, які надають їм вищої 
юридичної сили та забезпечують верховенство в системі усіх 
нормативно-правових актів:

по-перше, закони приймаються виключно Верховною  
Радою України - вищим представницьким та законодавчим органом 
держави або шляхом народного голосування - референдуму. 
Причому з окремих питань фінансової діяльності держави, а саме 
щодо законопроектів з питань податків та бюджету, згідно 
Конституції України, референдум не допускається55;

по-друге, закони спрямовані на регулювання 
найважливіших суспільних відносин у сфері фінансової діяльності 
держави;

по-третє, закони України з питань фінансової діяльності 
держави завжди відзначаються нормативним характером і 
розраховані на багатократне вживання;

по-четверте, цим законам властива чітка структурованість 
матеріалу;

по-п‘яте, закони України з питань фінансової діяльності
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держави приймаються в особливому порядку, встановленому 
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України;

по-шосте, закони згідно Конституції України підлягають 
обов‘язковому оприлюдненню у порядку, встановленому самим 
законом та обов'язкові для виконання всіма громадянами, 
посадовими особами, державними органами і громадськими 
організаціями;

по-сьоме, закони можуть бути змінені або відмінені 
повністю тільки в особливому порядку, аналогічному порядку їх 
прийняття;

по-восьме, ставки, механізм справляння податків і зборів 
(обов'язкових платежів) і пільг щодо оподаткування не можуть 
встановлюватися і змінюватись іншими законами України, крім 
законів про оподаткування;

по-дев‘яте, податки і збори (обов ‘язкові платежі), 
справляння яких не передбачено Законом України “Про систему 
оподаткування”, сплаті не підлягають;

по-десяте, зміни і доповнення до Закону України “Про 
систему оподаткуванян”, інших Законів України про оподаткування 
стосовно пільг, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), 
механізму їх сплати вносяться до цього Закону, інших законів про 
оподаткування, як передбачив законодавець, не пізніше, ніж за шість 
місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності
3 його початком56;

по-одинадцяте, будь-які податки і збори (обов'язкові 
платежі), які запроваджуються законами України, мають бути 
включені до Закону України “Про систему оподаткування”. Всі інші 
закони України про оподаткування мають відповідати принципам, 
закладеним у цьому Законі.

Великий масив норм фінансового права міститься в указах 
і розпорядженнях Президента України. У відповідності зі статтею 
106 Конституції України Президент України видає укази і 
розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території 
України, “на основі та на виконання Конституції і законів України”57, 
а тому вони однозначно належать, на нашу думку, до підзаконних 
актів.

Винятком з цього загального правила є те, що згідно пункту
4 Перехідних положень Конституції України Президенту України 
протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України
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надано право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і 
скріплені підписом Прем'єр-Міністра України укази з економічних 
питань, не врегульованих законами з одночасним поданням 
відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, 
встановленому статею 95 Конституції України58.

Такий указ Президента України набирає чинності, якщо 
протягом тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту 
(за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не 
прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю 
від її конституційного складу, і діє до набрання чинності законом, 
прийнятим Верховною Радою України з цих питань. Тобто, по суті, 
Президент України на певний період, а саме протягом трьох років 
після набрання чинності Конституцією України, ще й наділений 
правом встановлювати своїми указами норми законодавчого рівня.

Однак підкреслимо ще раз, що тут ми маємо випадок, 
ніскільки не аналогічний ситуаціям в деяких країнах, наприклад, в 
Російській Федерації, де акти Президента країни не повинні 
суперечити її законам, але й водночас видаються не “на основі і в 
ім'я виконання закону”, а існують ніби паралельно, тобто не є строго 
підзаконними актами. В Україні це явище є не більше як тимчасовою 
формою заповнення прогалин в законодавстві.

Важливим джерелом фінансового права України є 
підзаконні нормативно-правові акти уряду України, міністерств, 
відомств, інших органів виконавчої влади, особливо органів, що 
безпосередньо здійснюють фінансову діяльність держави - 
Міністерства фінансів України, НБУ, Державної податкової 
адміністрації та їх підрозділів на місцях.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції на 
основі та на виконання Конституції, законів України, указів 
Президента України видає постанови і розпорядження, які є 
обов'язковими до виконання. Його нормативно-правові акти 
підлягають реєстрації в порядку, передбаченому законом. У випадку 
протиріччя постанов і розпоряджень уряду законам України чи актам 
Президента України вони можуть бути скасовані Президентом 
України.

Найбільша кількість конкретних фінансово-правових норм 
міститься в підзаконних нормативно-правових актах фінансово- 
кредитних органів держави - Мінфіну, НБУ, Державної податкової 
адміністрації. Деякі нормативні акти в залежності від змісту
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фінансових відносин, що належать регулюванню, видаються цими 
органами спільно з іншими органами державної влади та управління 
- Держкомстатом України, Митним комітетом України тощо. 
Причому зв'язок нормативно-правових актів усіх цих органів із 
законами, як правило, опосередкований нормативно-правовими 
актами уряду України.

Відомчі акти головним чином містять норми, які 
розвивають, конкретизують та доповнюють правові приписи законів 
та постанов уряду. Нормативно-правові акти міністерств і відомств 
є актами спеціальної компетенції і , як правило, поширюють свою 
дію лише на підпорядковані об'єкти,хоч інколи вони носять 
міжгалузевий і навіть загальний характер.

Форма відомчих нормативно-правових актів різноманітна: 
накази, постанови, інструкції, тощо. Специфіка кожного виду 
нормативно-правового акту зумовлена особливостями його змісту 
та порядку прийняття. В міністерствах найбільш поширеним видом 
нормативно-правового акту є наказ, який видається міністром, що 
діє на основі єдиноначалія і містить обов'язкові нормативні чи 
індивідуальні приписи.

Колегіальні органи приймають постанови. Вони 
вирішують питання міжгалузевого, координаційного характеру і 
часто бувають обов'язковими для різних міністерств, відомств та 
організацій.

Інструкції з питань нормативного регламентування 
фінансової діяльності держави, як свідчить досвід, затверджуються 
наказом міністра або постановою колегіального органу і, відповідно, 
мають однакову юридичну силу з актами, що видаються цими 
органами. Інструкції, як це видно із практики фінансової діяльності 
держави - це завжди нормативні акти, якими встановлюється порядок 
виконання інших нормативно- правових актів або здійснення 
функцій відповідними органами, їх структурними підрозділами чи 
посадовими особами.

Інструктивний характер носять і такі нормативні акти, як 
“порядок”, “правила”, “положення”, “типові положення”, “основні 
положення”, “положення про порядок здійснення...”, “методичні 
вказівки” і т.д. На нашу думку, з метою уніфікації нормативно- 
правових актів міністерств і відомств подібні нормативні акти було 
б доцільно об'єднати в один вид актів - інструкції.

З метою посилення захисту прав, свобод і законних інтересів
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суб'єктів фінансової діяльності держави, вдосконалення правового 
регулювання і забезпечення відповідності законодавству  
нормативних актів, що видаються міністерствами і відомствами, 
Конституцією України встановлена їх обов'язкова реєстрація в 
Мінюсті України.

Указом Президента України від 3 жовтня 1992 р. “Про 
державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших 
органів державної виконавчої влади” та відповідним Положенням 
Кабміну України, затвердженим його постановою від 28 грудня 1992 
р. № 731 зі змінами від 15 червня 1994 р. було визначено, що 
нормативні акти відповідних органів, що зачіпають права, свободи 
і законні інтереси громадян чи такі, що носять міжгалузевий 
характер і пройшли державну реєстрацію в Мінюсті України 
протягом 10 днів, а якщо вони великі за обсягом, то протягом 15 
днів, підлягають обов'язковому оприлюдненню, якщо інше не 
передбачено законом.

Акти, що не пройшли державну реєстрацію, а також 
зареєстровані, але не опубліковані в чинному порядку, не тягнуть 
за собою правових наслідків, як такі, що не набули чинності і тому 
не можуть врегульовувати з допомогою правових норм відповідні 
суспільні відносини, застосування будь-яких санкцій до громадян, 
посадових осіб і організацій за невиконання приписів, що містяться 
в них. На щойно вказані акти не слід посилатися при вирішенні 
спірних питань.

Указ Президента України “Про порядок офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними 
чинності” № 503 від 10 червня 1997 р. розвиває та конкретизує ряд 
положень попереднього указу, а насамперед покликаний 
врегульовувати у відповідності з чинним законодавством  
надзвичайно важливу ланку правотворчості в Україні. Проте він 
був дуже неоднозначно сприйнятий парламентом, засобами масової 
інформації, юридичною громадськістю. Тому вважаємо за необхідне 
проаналізувати його детальніше.

Чи мав Президент України право регулювати своїм указом 
означене коло питань ? У вступній частині указу Президент послався 
на ряд статей Конституції України, згідно з якими він і видав даний 
указ. Зокрема, у частині 2 статті 94 Конституції України сказано, 
що “Президент України протягом п'ятнадцяти днів після одержання 
закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює
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його, або повертає Закон зі своїми вмотивованими і 
сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для 
повторного розгляду”59.

У частині 4 цієї ж статті вказується, що коли “під час 
повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою 
України не менш як двома третинами від її конституційного складу, 
Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно 
оприлюднити протягом десяти днів”60. Ця норма дає, на нашу думку, 
певні підстави для тлумачення її таким чином, що в даному випадку 
і порядок офіційного оприлюднення законів має визначати 
Президент.

Але в указі згадується також стаття 57 Конституції України, 
в частині 2 якої сказано: “Закони та інші нормативно-правові акти, 
що визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до 
відома населення у порядку, встановленому законом”61. Отже, 
порядок доведення до відома населення (або офіційного 
оприлюднення - ці слова синонімічні) зазначеної групи нормативно- 
правових актів має регулюватися саме законом, а не указом 
президента України.

Як бачимо, ці норми Конституції України не повністю 
узгоджуються між собою  як за змістом, так і за вживаною 
термінологією, і взагалі, є недостатньо чіткими і зрозумілими. Зі 
статті 57 Конституції України випливає, що порядок доведення до 
відома населення певної групи нормативно-правових актів, які не 
визначають прав і обов'язків громадян, може визначатися іншим 
актом, в т.ч. і указом Президента України. У частинах 2 та 5 статті 
94 йдеться про офіційне оприлюднення Президентом України всіх 
законів, незалежно від їх змісту, і взагалі не вказується, яким 
нормативно-правовим актом має визначатися порядок офіційного 
оприлюднення законів. Але зазначимо, що в цих нормах ідеться 
лише про закони, а не загалом про всі нормативно-правові акти.

За умови такої невизначеності та змістовної 
неузгодженості наведених конституційних норм не випадковим є 
посилання в даному указі ще на одну статтю Конституції України - 
статтю 102. Вона містить норму, яка, на думку авторів указу, 
пов'язує статті 57 та 94 Конституції України. У частині 2 статті 102 
зазначається, що “Президент України є гарантом державного 
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина”62. На
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нашу думку, наведена тут згадка про права та свободи людини і 
громадянина зовсім недоречна. Цілком очевидно, що тут має місце 
лише зовнішня подібність змістовного вживання термінів, а не 
самого змісту.

Порівняння наведених нормативних положень дозволяє 
стверджувати, що вони досить суперечливі і є підставою для різних 
тлумачень щодо питання, хто і яким актом має визначати порядок 
офіційного оприлюднення або доведення до відома населення 
нормативно-правових актів. Принагідно зазначимо, що для 
остаточного 3‘ясування цього питання законодавцю достатньо було 
лише ввести норму, що порядок офіційного оприлюднення закону 
та інших нормативно-правових актів визначається законом (або 
указом Президента), і все було б визначено і зрозуміло.

Однак поки що ситуація така, що у статті 92 Конституції 
України серед питань, які регулюються виключно законами, порядок 
офіційного оприлюднення законів та інших нормативно-правових 
актів не вказаний.

Є ще один правовий акт, який визначає порядок 
опублікування і набрання чинності законами та іншими актами, 
прийнятими Верховною Радою України - це Регламент Верховної 
Ради України. Прийнятий до ухвалення Конституції України, він 
згідно з пунктом 1 Перехідних положень до неї є чинним у частині, 
що не суперечить Основному Закону. Згідно зі статтею 6.10.5 
Регламенту “Закон України набирає чинності відповідно до 
положень, встановлених Конституцією України. Порядок 
опублікування і набрання чинності іншими актами, прийнятими 
Верховною Радою та її органами, встановлюється законом”63.

Таким чином, стаття 94, а також стаття 92 Конституції 
України дають підстави Президенту для прийняття згаданого указу. 
Водночас він суперечить статті 57 Конституції України, оскільки не 
містить відповідних обмежень щодо змісту нормативно-правових 
актів, які оприлюднюються. Зазначимо, що з точки зору теорії права 
порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
набрання ними чинності стосується прав і інтересів усіх громадян 
держави і має бути предметом саме законодавчого регулювання. Те, 
що цього не було зазначено в Конституції України, є одним із 
суттєвих прорахунків нашого парламенту. Дана колізія має бути 
розв‘язана з прийняттям Законів України “Про закони і законодавчу 
діяльність” та “Про нормативно-правові акти”.
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Загалом же система відомчих нормативно-правових актів 
в цілому та з питань фінансової діяльності дежави зокрема все ще 
залишається недостатньо впорядкованою. З метою її вдосконалення, 
на нашу думку, було б доцільно встановити як загальнообов'язкові 
наступні правила:

1. При підготовці та прийнятті відповідного нормативно- 
правового акту насамперед слід враховувати принцип діяльності 
органу, що його видає:

- в органах, які здійснюють свою діяльність на основі 
єдиноначальністю, доцільно видавати накази. Наказ видається в 
імперативній формі і виключно суб'єктом правотворчості;

- колегіальні центральні органи державної виконавчої 
влади і управління, які вирішують питання міжгалузевого 
характеру, мали б видавати тільки постанови.

2. Форма нормативного акту повиннф відповідати його 
змісту:

- інструкції має встановлювати порядок виконання іншого 
нормативного акту чи регулювати діяльність самого органу 
управління, його структурних підрозділів, посадових осіб, 
підпорядкованих організацій і т.д.;

- статут повинен містити лише норми, що визначають 
компетенцію того чи іншого органу управління;

- роз'яснення (тлумачення) - це особливий вид нормативно- 
правового акту, який повинен видаватися лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством, та визначати порядок 
застосування актів міністерств і відомств, а також законів і постанов 
уряду;

- необхідно дотримуватись стандартних організаційно- 
правових способів прийняття нормативних актів;

- накази, постанови, інструкції - основні види відомчих 
нормативно-правових актів - повинні мати самостійне значення;

- статути, норми технічного, методичного характеру, 
стандарти, нормативи затверджуються актами основних видів 
нормативно-правових документів і в цьому розумінні є актами 
організаційно залежними;

- некоректно за формою і неправильно по суті надавати 
нормативним приписам таких форм, як листи, вказівки, 
розпорядження, оскільки це форми актів індивідуального, 
інформаційного, разового характеру.
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На ефективності нормотворчості органів виконавчої 
влади і якості нормативно-правових актів, що видаються ними, 
негативно позначається відсутність в Україні законів “Про 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 
України”, “Про нормотворчу діяльність органів виконавчої 
влади” та “Про нормативно-правові акти”. І якщо законопроекти 
з перших двох проблем ще продовжують створювались навіть на 
протилежних концептуальних засадах і потрібного рівня 
взаєморозуміння зацікавлених суспільних сил в цьому ще не 
досягнуто, то з концепцією Закону України “Про нормативно- 
правові акти” вже досягнута необхідна ясність та взаєморозуміння 
сторін.

Такий закон, на нашу думку, повинен містити загальну 
характеристику нормативних актів; перелік їх видів з одночасною 
вказівкою найважливіших та характерних рис, якими визначається 
специфіка актів кожного виду; коло суб'єктів (органів і посадових 
осіб), уповноважених видавати відповідні акти; порядок підготовки 
і опублікування актів; відповідальність конкретних винуватців за 
неналежне здійснення нормотворчої діяльності. Це дозволить, на 
наше глибоке переконання, впорядкувати правотворчий процес і 
систему нормативно-правових актів в Україні.

Таким чином, джерелами фінансового права України є його 
принципи, відповідні норми Конституції України, закони України 
“Про бюджетну систему України” та щорічні закони про Державний 
бюджет України, про податки та неподаткові обов'язкові платежі, 
про органи, що опосередковано чи безпосередньо здійснюють 
фінансову діяльність держави та їх нормативно-правові акти.
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А.А. Нечай, канд. юр, наук, Київський 
університет ім.Тараса Шевченка

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
ВИДАТКІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ 

(НА ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ КАНАДИ).

Вступ: чому досвід Канади є корисним для України. Вивчення 
досвіду Канади в питаннях правового регулювання фінансування 
бюджетних видатків є цікавим для України з декількох причин. 
Перша причина - це існування в Україні та Канаді схожих проблем 
щодо балансування бюджетних доходів і видатків та існування 
цікавого канадського досвіду у фінансуванні бюджетних видатків в 
умовах бюджетного дефіциту.

Хоча за даними ООН Канада вважається країною з дуже 
високим рівнем життя, починаючи з 1982 року вона існує з досить 
високим рівнем дефіциту бюджету та високим процентом державного 
боргу. Так, дефіцит бюджету та державний борг Канади становив (у 
відсотках до валового внутрішнього продукту):

роки дефіцит бюджету (% до ВВП) держ. борг (% до ВВП)

1982-84 8 - 8,5% 45- 50%
1992-94 6 %  6 8 - 71 -%

У 1990-х роках, на думку фахівців-економістів та урядовців 
Канади, фінансове становище країни стало критичним: країна досягла 
таких рівнів бюджетного дефіциту та державного боргу, при яких 
подальше фінансування великих соціальних видатків (задля під-тримки 
високого рівня соціальної забезпеченості населення) за рахунок 
збільшення боргу та дефіциту бюджету стало неможливим та 
небезпечним з точки зору збалансованих економіки та державних фінансів. 
Тому в 1994-96 роках Канада розпочала фіскальні реформи, направлені 
на скорочення бюджетного дефіциту та державного боргу за рахунок 
скорочення державних видатків і без збільшення податкового 
тиску (тобто без збільшення існуючих податкових ставок та без 
введения нових податків). За даними 1996-97 фінансового року, 
дефіцит федерального бюджету дорівнював 4,8%, а державний 
борг - приблизно 72% від ВВП. Фіскальні реформи
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Канади розлочалися з прийняття у 1994-95 роках законодавчих актів, 
які закріплювали план реформування фінансової системи Канади. У 
відповідності з цим планом, дефіцит федерального бюджету повинен 
бути зменшений до 3% від ВВП за показниками 1997-98 фінансового 
року (фінансовий рік Канади починається 1 квітня и закінчується 31 
березня).

Проведення програми скорочення бюджетного дефіциту 
змусило Канаду переглянути правові основи фінансування видатків 
соціальної сфери, а також правові акти, що врегульовують 
ефективність використання бюджетних коштів, встановлюють 
нормативи фінансування бюджетних видатків в різних сферах 
діяльності держави. Як наслідок проведения фіскальної реформи, 
Канада розпочала реформу пенсійної системи, системи медичного 
та соціального забезпечення з метою більш ефективного 
використання бюджетних коштів.

Проблема подолання дефіциту бюджету стояла не тальки пе
ред країною в цілому, але й перед її провінціями (Канада - федера
тивна країна, до складу якої входить 10 автономних провінцій). Се
ред провінцій, Альберта першою розпочала проведення програми 
скорочення дефіциту бюджету й першою досягла позитивних 
результатів: станом на початок 1997 фіскального року Альберта мала 
повністю збалансований бюджет.

І. Правові основи канадської програми скорочення дефіциту 
бюджету (на прикладі провінції Альберта)

Альберта є найбагатшою провінцією Канади. Багата на 
нафту, газ та сірку, провінція експортує більше ЗО % свого валового 
внутрішнього продукту. Через те, що економіка правінції 
орієнтована на експорт, її уряд вважає за необхідне тримати низький 
рівень податкового тиску (принаймі, не вищий, ніж у сусідів): 
Альберта має найнижчі у Канаді провінційні податки, що створює 
зацікавленість бізнесменів у емігруванні на територію цієї провінції 
з метою розвитку малого та середнього бізнесу. Результатом такої 
податкової політики провінції стало найшвидше у Канаді економічне 
зростання, яке дорівнювало приблизно 4-5% щороку протягом 
останніх 5 років.

Вперше питания негативного впливу на розвиток провінції 
її бюджетного дефіциту постало у 1986-87 роках. Спад світових цін 
на нафту і газ - основний експорт Альберти - створив наростання
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бюджетного дефіциту протягом 1986-1992 років такими темпами, що 
Альберті не вистачило резервних фондів для покриття перевищення 
бюджетних видатків над доходами. У той же час почав зростати 
внутрішній і зовнішній борг провінції, так само як і 
загальноканадський державний борг. У 1993 році новий Прем’єр- 
міністр Альберти оголосив курс на подолання економічної кризи і 
дефіциту бюджету провінції.

Програма збалансування бюджету і подолання його дефіциту 
була розрахована на 4 роки - з 1993 по 1997 рр. Фіскальна реформа 
провінції базувалась на чотирьох законодавчих актах провінції, що 
закріплювали наступні принципи підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів:

1) скорочення дефіциту бюджету не за рахунок підвищення 
існуючих податків або введення нових, а за рахунок 
поступового планового скорочення видатків бюджету 
правінції: на 20% від рівня 1993 року протягом чотирьох 
років;

2) ліквідація всіх позабюджетних фондів й перехід до планування 
державних доходів і звітності виконання державних витрат 
на основі єдиного консолідованого бюджету і єдиної системи 
звітності;

3) проведення дерегуляції з метою: спрощення функціонування 
малого та середнього бізнесу; передача значної частини 
“рутинних” обов”язків виконавчих органів “на плечі” малого 
та середнього бізнесу (як-то видача ліцензій водіям тощо). 
Девізом дерегуляції став вислів: “сидячи в човні з бізнесом, 
Уряд повинен не грезти, а показувати курс, куди пливти”; 
упорядкування державного кредитування, фінансової 
підтримки та дотацій державним та недержавним 
підприємствам;

4) фіскальна реформа повинна проводитись таким чином, щоб 
кожна особа, що проживає в Альберті, зробила свій 
пропорційний внесок в скорочення видатків провінції. Цей 
принцип означав: справедливим є таке скорочення видатків 
бюджету, при якому “недодається” асигнувань кожному 
жителю, але трішечки й пропорційно доходам кожної особи 
закрема.
Зрозуміло, що забезпечення виконання цих принципів було 

можливим лише шляхом прийняття чітких, прозорих законодавчих
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актів, а також правового закріплення механізму реалізації программ 
подолання бюджетного дефіциту.

Скорочення дефіциту бюджету за рахунок поступового 
планового зменшення видатків провінції проводилося у 
відповідності з провінційним законом “Про скорочення дефіциту 
бюджету”, прийнятим у 1993 році. Цей закон мав на меті забезпечити 
скорочення бюджетних видатків на 20 % від рівня 1993 року протягом 
4 років. Закон містив у собі норми, які встановлювали рівень 
бюджетного дефіциту на наступні чотири роки від року прийняття 
закону. Так, стаття 2 закону визначала:

“ - у 1993-94 фіскальному році видатки не повині перевищувати 
доходи більше, ніж на 2 500 000 000 канадських доларів;
- у 1994-95 фіскальному році видатки не повинні перевищувати 
доходи більше, ніж на 1 800 000 000 канадських доларів;
- у 1995-96 фіскальному році видатки не повинні перевищувати 
доходи біше, ніж на 800 000 000 канадських доларів;
- у 1996-97 фіскальному році перевищення видатків над дохода
ми повинно дорівнювати нулю”.
Стаття 3 закону встановлювала, що “у разі, якщо реальний 

дефіцит за результатами 1993-94 фіскального року виявиться 
більшим, ніж дозволено у статті закону 2, тоді дефіцит, дозволений 
для 1994-95 року, повинен бути зменшений на різницю між реальним 
та запланованим дефіцитом бюджету 1993-94 року та новий рівень 
підрахованого таким чином бюджетного дефіциту на 1994-95 рік 
повинен вважатися законодавчо дозволеним рівнем дефіциту на цей 
фіскальний рік. Та ж процедура повинна повторитися у випадку, 
коли реальний бюджетний дефіцит на 1994-95, 1995-96 та 1996-97 
роки перевищить рівні, встановлені цим законом”.

Пізніше, у 1995 році, цей закон було скореговано у відповідності 
з прискореними темпами подолання бюджетної кризи. Останнє було 
пов’язано із значним підвищенням у 1993-94 роках світових цін на 
енергоносії (газ та нафту), експорт яких становить більше, ніж 50% 
всього експорту Альберти, що відчутно збільшило доходи провінції. 
Але замість припинення программ скорочення видатків бюджету, 
уряд вирішив не тільки “достроково” виконати її, але й розробити 
та прийняти програму скорочення провінційних консолідованих 
боргів. Для цього у 1995 року був прийнятий закон “Про 
балансування бюджету та покриття боргів”. Цей закон: 1) зафіксував 
рівень консолідованих державних провінційних боргів,
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встановлених незалежною аудиторською перевіркою фінансового 
стану провінції, у розмірі 6 223 000 000 канадських доларів; 2) 
встановив, що Міністерство фінансів Альберти повинно зменшити 
провінційні борги без збільшення податкового тиску й за рахунок 
скорочення державних провінційних видатків наступним чином:

• наприкінці 2000 - 01 фіскального року рівень боргу не 
повинен перевищувати 4 050 000 000 канадських доларів;

• наприкінці 2005 - 06 фіскального року і 800 000 000 
канадських доларів;

• наприкінці 2006 - 07 фіскального року і 350 000 000 
канадських доларів;

■ наприкінці 2007 - 08 фіскального року - 900 000 000 
канадських доларів;

■ наприкінці 2008 - 09 фіскального року - 450 000 000 
канадських доларів;

■ наприкінці 2009 - 10 фіскального року рівень боргу повинен 
дорюнювати нулю;

3) зо б о в ’язав М іністерство фінансів щорічно виділяти при 
плануванні бюджету на наступний рік не менше 100 000 000 
канадських доларів на покриття провінційного консолідованого 
боргу, аж доки рівень боргу не буде дорівнювати нулю;

4) встановив, що якщо до моменту повного погашення державного 
консолідованого провінційного боргу доходи будь-якого 
фіскального року перевищать видатки,'Міністерство фінансів 
повинно використати різницю на покриття консолідованого боргу.

Ліквідація всіх позабюджетних фондів, перехід до планування 
державних доходів і виконання видатків на основі єдиного 
консолідованого бюджету і єдиної системи звітності проводилася 
шляхом прийняття у 1993 році провінційного закону “Про державно 
фінансове планування та звітність”. Згідно з цим законом, провінція 
ліквідувала всі позабюджетні фонди міністерств, відомств, державних 
департаментів і створила систему консолідованого фіскального 
планування та консолідованої звітності про витрачання 
провінційних коштів. У відповідності з цим законом, консолідований 
план провінційних надходжень складається на кожен фіскальний рік 
і містить у собі такі показники: а) визначення загального обсягу 
надходжень і відповідний їх розпис за джерелами; б) визначення 
загального обсягу видатків і відповідний їх розпис за категоріями;
в) консолідовані провінційні загальні надходження та видатки;
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загальна сума інвестицій (капіталовкладень), включаючи розпис за 
категоріями капіталовкладень; г) консолідовані плановані 
заощадження; д) сума загального провінційного боргу і розпис за 
категоріями боргових зобов’язань (пасивів) та фінансових активів; 
е) потреби у позичках; є) будь-яка інша інформація, яку Міністерство 
фінансів вважає необхідною відобразити у консолідованому 
фіскальному плані.

Крім того, консолідований фіскальний план має наступні 
спеціальні розділи: і)  розділ, що вадображає найважливіші 
економічні припущення, які Міністерство фінансів робило при 
підготовці плану (включаючи припущення у проведенні необхідних 
змін у фінансуванні уряду та урядових програм протягом року, на 
який цей план складається), а також відображає передбачувані 
економічні умови на планований фіскальний рік;
2) розділ, що вміщує консолідований бізнес-план уряду щодо 
розвитку провінції. Цей бізнес-план розробляється на рік, що 
планується та не менш, як на наступних за ним два фіскальних роки, 
і включати в себе:

• цілі, які Уряд вважає найважливішими по кожній ключевій галузі 
провінційної економіки;
• критерії, які використовуються при оцінці результатів виконання 
дій, запланованих урядом по кожній ключовій галузі економіки 
провінції;
• бажані результати, заплановані урядом по кожній ключовій 
галузі економіки провінції;
• підсумковий огляд бізнес-плану, розписаний по кожному 
міністерству правінції окремо.

Також цим законом встановлюється, що у випадках, коли у 
Міністерства фінансів є альтернативні припущення (оцінки) щодо 
майбутніх показників консолідованого бюджету наступного плано
вого року, воно зобов’язано розробити і подати в Асамблею 
(провінційний Парламент) декілька версій консолідованого бюджету 
на наступний фіскальній рік, базуючись та прораховуючи всі 
можливі альтернативні припущення та вірогідні оцінки щодо 
майбутніх економічних показників.

Встановлюючи єдину систему звітування про виконання бю
джету, закон “Про державне фінансове планування та звітність” 
вимагає підготовку та обнародування консолідованих звітів за 
результатами: перших 3-х місяців виконання; перших 6-ти місяців
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виконання; 9-ти місяців виконання бюджету та за результатами 
повного фіскального року - головний консолідований річний звіт 
про виконання консолідованого бюджету, який публікується не 
пізніше ЗО червня (протягом трьох місяців з моменту закінчення 
фіскального року).

Головний консолідований річний звіт про виконання 
консолідованого бюджету повинен містити у собі: а) визначення 
консолідованого фінансового стану провінції на кінець фінансового 
року, про який звітує уряд; б) порівняльний аналіз реальних 
результатів виконання державного бюджету та бажаних результатів, 
що були заплановані урядом на початку року і зафіксовані в 
консолідованому бюджетному плані та бізнес-плані уряду; в) 
аналітичний огляд Міністерства фінансів тих результатів, які були 
досягнуті в ключових галузях економіки провінції (з порівнянням 
запланованих результатів й поясненням розходжень, якщо вони є);
г) будь-яку іншу інформацію, яку Міністерство фінансів вважає 
необхідною відобразити у консолідованому річному звіті про 
виконання бюджету.

Крім консолідованого бюджету, урядового бізнес-плану та 
консолідованих звітів про виконання бюджету, які готуються 
Міністерством фінансів, закон встановлює вимогу до кожного 
окремого Міністерства: кожне міністерство готує свій бінес-план на 
кожний фінансовий рік за формою та у термщи, встановлені Радою 
Мністерства фінансів. Ці бізнес-плани міністерств повинні включати 
в себе: а) всю інформацію міністерства, яка включається у 
консолідований бюджет провінції та урядовий бізнес-план; б) огляд 
доходів та видатків, планованих для цього міністерства (включаючи 
всі його підрозділи та підпорядковані йому підприємства, якщо для 
них планується державне фінансування); в) будь-яка інша інформація, 
яку Рада Міністерства фінансів або само міністерство вважає 
необхідною опублікувати.

Міністерства також готують та подають у Асамблею  
провінції щорічні звіти про виконання бюджету міністерства у 
терміни, встановлені законодавством провінції. Ці звіти повинні 
містити у собі: інформацію такого ж типу, що встановлена для 
щорічного консолідованого звіту; фінансове становище кожного 
департаменту міністерства та підпорядкованих йому державних 
підприємств; підсумковий огляд загальних видатків міністерства по 
кожній статті видатків міністерства; будь-яку іншу інформацію, яку
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Рада М іністерства фінансів або само М іністерство вважає 
необхідною опублікувати.

2. Проведення дерегуляції як засіб скорочення видатків бюджету.
Підраховуючи й вишукуючи шляхи скорочення провінційних 

державних видатків, уряд провінції повинен був як ніколи ефективно 
використовувати свої кошти. Крім того, фіскальна реформа мала на 
меті дати поштовх розвитку бізнесу, в першу чергу малого та 
середнього, задля створення нових рабочих місць. Адже існування 
великої кількості безробітних вимагає додаткових державних 
соціальних витрат - для виплати допомог по безробіттю. В результаті 
проведення дерегуляції у провінції було мінімізовано кількість 
ліцензованих видів діяльності, а також видів підприємницької 
діяльності, які потребують отримання дозволів, купівлі патентів тощо, 
спрощено процедуру створення підприємств малого та середнього 
бізнесу. Переконавшись у неефективності використання фінансової 
підтримки, що надавалася державним та недержавним підприємствам 
у вигляді пільгових державних кредитів, уряд провінції повністю 
відмовився від політики надання пільгових кредитів. Як з’ясувалося 
за результатами урядової перевірки, пільгові кредити найчастіше 
надавалися не тим підприємствам, які могли ефективно використати 
отримані кошти для розширення обсягів виробленої продукції, 
переходу на повну самоокупність та високий рівень отримуваних 
прибутків, а таким, що “майже вмирали” і тому потребували 
державної пільгової допомоги, щоб протриматись ще деякий час пе
ред остаточним банкрутством.

З метою проведення дерегуляції, в Альберті було прийнято 
досить велику кількість поправок до чинного законодавства.

3. Принцип фіскальної реформи “кожен житель повинен 
зробити свій внесок”

Розуміючи, що фіскальна реформа може бути дуже непопу
лярною серед населення (через необхідність реального скорочення 
соціальних видатків провінції майже на 20%) й зустріти великий 
громадський опір, уряд провінції вирішив проводити реформу таким 
чином, щоб кожей громадянин, який проживає в Альберті, зробив 
“свій внесок” в скорочення видатків провінції, в залежності від рівня 
власних доходів. Інакше кажучи, скорочення видатків планувалося 
проводити, “забираючи” у кожного жителя незначну частку
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соціальних послуг з урахуванням рівня доходів (тобто можливості 
платити за ці послуги самостойно), й не робити скорочення за рахунок 
лише деяких категорій громадян, забираючи в них дуже багато и без 
урахування мажливості самостійно сплатити за ті чи інші соціальні 
послуги. При цьому, уряд повинен був “почати з себе”.

Так, першим кроком у проведенні фискально!'реформи стало 
прийняття закону, згідно з яким зарплата всіх урядовців, а також 
працівників бюджетних підприємств, організацій й установ 
знижувалась на 5 %. Крім того, члени парламенту втрачали 
спеціальні “персональні пенсії”, які існували в Канаді для кожного 
громадянина, який був обраний у Парламент чи Асамблею, й 
виплачувалася йому все життя після закінчення повноважень як 
народного обранця. Видатки на виплату таких персональних пенсій 
екс-парламентарям не становили велику статтю витрат бюджету, але 
необхідність скасування цих привілеїв мала велике политичне 
значення для проведення фіскальної реформи.

Після цього Альберта скасувала всі пільги громадянам, які 
видавалися без урахування дійсного рівня їх доходів. Таким чином, в 
результаті проведення фіскальної реформи, Альберта повністю 
перейшла на цільову соціальну допомогу, що видається у вигляді пільг 
або прямих виплат лише громадянам з низьким рівнем доходів. Багато 
з цих виплат видаються громадянам лише після заповнення ними 
щорічних обов’язкових декларацій про доходи. Це дає можливість не 
тільки видавати грошові компенсації в суворій залежності від рівня 
доходу, але и стимулює громадян сплачувати податки.

Висновки
В результаті проведення фіскальноїреформи у 1997 році Аль

берта має повністю збалансований бюджет й скорочує провінційний 
консолідований борг. Сьогоді досвід Альберти по проведенню фіс
кальної реформи вивчається багатьма країнами, Міжнародним 
Валютним Фондом та іншими міжнародними організаціями з метою 
можливого його запровадження в інших країнах світу. Розроблені 
правові механізми контролю за бюджетним плануванням та 
виконанням бюджету, досвід щодо створення правової бази 
консолідованих урядових бізнес-планів, без сумніву, є цікавим і для 
України.
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АДВОКАТУРА НА БУКОВИНІ В ПЕРІОД ї ї  ВХОДЖЕННЯ
ДО АВСТРІЇ

Розвиток адвокатури на Буковині в розглядуваний період 
(1774 — 1918 рр.) йшов у загальному руслі еволюції адвокатури в 
Габсбургській державі. Тому його вивчення мусить опиратись на 
загальноавстрійське законодавство про адвокатуру, на аналіз її 
загальноавстрійських історико-правових досліджень1. Водночас 
процес становлення і утвердження адвокатури на Буковині мав свої 
характерні риси, що зумовлювались історичними, національними, 
соціально-економічними особливостями краю. У статті зроблена 
спроба розкрити обидва ці аспекти.

Адвокатура як захист в суді існувала в Австрії вже у XVI ст. 
Вже тоді в окремих землях до судових захисників висувались зовсім 
сучасні вимоги: іспити, перевірки. З 1638 р. для них була запроваджена 
2-річна службова підготовка, а пізніше і оплата за присвоєння 
адвокатського звання, яка досягала 2500 флоринів2.

Влаштування адвокатури на Буковині започаткував перший 
її австрійський військовий намісник генерал Г.Сплені, який, 
розробляючи план “формування судових інстанцій”, передбачав 
прикріплення до генерального консула краю двох адвокатів, один з 
яких мав виконувати функції державного звинувача, а другий.— 
захисника3.

Загальноавстрійська організація адвокатури, її права і 
обов‘язки вперше були визначені йозефінським положенням 1781р. про 
загальний судовий устрій. Адвокатура була тісно пов'язана із судом, 
їх розглядали разом як два необхідні відділи єдиного судового 
порядку. Допущені до виконання адвокатських обов'язків особи 
отримували цісарське призначення. Так було до 1820 р., коли 
призначення адвокатів було передане вищим земельним судам4.

На початку XIX ст. розрізнялися такі розряди адвокатів: 
двірцеві і судові адвокати у Відні; судові адвокати у крупних центрах 
— Лінці, Зальцбурзі, Граці; земельні адвокати у головних містах 
провінцій; двірцево-військові адвокати у Відні; гірничо-судові 
адвокати та інші.

Першим австрійським законом, який стосувався виключно
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адвокатури і поширювався на всю монархію, стало видане 16 липня 
1849 р. тимчасове положення про адвокатський порядок. Це був 
практичний наслідок революції 1848 р. Тоді Верховна судова палата 
висловилась за свободу адвокатури.

Головним нововведенням стало створення адвокатських палат 
із визначеним обсягом повноважень. Вони утворювались всіма без 
винятку адвокатами, що мали практику в окрузі вищого земельного 
суду. До компетенції палат, крім чисто технічних функцій, які має в 
своєму арсеналі юридична особа (вибори президента, вибори та 
затвердження постійних комісій і т.п.), входили також розгляд апеляцій 
тимчасово відсторонених або увільнених від обов'язків адвокатів, 
призначення ревізорів адвокатської діяльності, нагляд за дотриманням 
честі і гідності установи. Думка палати мала враховуватись і при 
вирішенні питання про допуск до адвокатської діяльності, але, як 
вияснилось після набрання положенням чинності, адвокати так і не 
отримали вирішального впливу на призначення майбутніх адвокатів. 
Це право залишалось за міністерством юстиції.

Незмінними залишились вимоги до кандидатів, що 
претендували на право займатися адвокатською діяльністю: австрійське 
громадянство, визначений вік, незаплямована репутація, ступінь 
доктора права, отримана у вищих навчальних закладах Австрії. До 
іспиту на заміщення посади адвоката допускалися особи, які пройшли 
юридичну практику в суді чи прокуратурі протягом 3 років після 
отримання наукового ступеня (або 5 років — без ступеня). До складу 
екзаменаційної комісії входили президент певної палати і два адвокати 
із числа членів палати. Доступ до іспиту мали судді, представники 
державних установ. Після складення іспиту претендент приносив клятву 
і не пізніш як через 3 місяці після цього приступав до фактичної 
діяльності (якщо ні, то рішення про призначення втрачало силу).

Дисциплінарний нагляд за адвокатською діяльністю  
покладався на апеляційний суд. До його компетенції входило 
звільнення адвокатів, застосування штрафних санкцій, оголошення 
доган і т.п. Правда, при застосуванні заходів адміністративного 
покарання апеляційний суд повинен був враховувати думку палати 
адвокатів стосовно кожної конкретної справи5.

Важливу роль у формуванні адвокатури відіграло 
розпорядження міністерства юстиції від 7 серпня 1850 р., яке 
регулювало деталі складання адвокатського іспиту. Воно зробило цей 
іспит у крайових судах обов'язковим для всіх коронних земель. Допуск 
до іспиту залежав від 4-річної судової практики, яка була розділена
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на дві частини: півтора року кандидат повинен був працювати в 
земельному чи повітовому суді, а наступні два з половиною 
практикуватися у адвоката чи в прокуратурі. Іспит теж мав два етапи: 
спочатку усний, а потім — письмовий. Кандидат показував свої знання 
з цивільного і кримінального законодавства, мистецтва ведення 
справи в суді, складанні документів. Особа, що не склала іспит з двох 
спроб, до третьої не допускалась4.

На користь адвокатури було і реформування правового 
навчання, започатковане розпорядженням міністерства культів і освіти 
від ЗО липня 1850 р. А кримінально-процесуальний порядок від 17 січня 
1850 р. вніс у кримінальне судочинство принцип гласності, ввів суд 
присяжних. Цей акт вперше надав адвокатам можливість 
позаполітичної діяльності, що не могло не вести до подальшого 
зростання професіоналізму.

Прогресивні реформи в адвокатурі припинилися з початком 
періоду австрійського неоабсолютизму. Вже у 1853 р. був ліквідований 
суд присяжних, обмежилось право оскарження, суттєво звузились 
можливості захисту.

В судочинстві розцвів формалізм. Ось як писав про це відомий 
французький юрист Жюль Ле-Берк‘є: “В Австрії формалізм заступив 
місце правосуддя До такої міри, що відправлення останнього нагадує 
собою рух взводу солдат. Теорія доказів там має в собі щось 
алгебраїчне. Для того, щоб скласти повний доказ, потрібно зв‘язати 
разом до двадцяти різних умов. Але до цієї вищої точки судової істини 
лежить ще ціла серія напівдоказів і других напівдоказів, механізм яких 
теж доволі складний. Вслід за напівдоказами йдуть припущення, 
непозначені в законі. Подібні закони ставлять на шляху вільного 
захисту ... майже непереборні перешкоди. Що стосується адвокатів, 
то там вони не більш як прості чиновники, уповноважені і патентовані 
урядом, число яких зарані визначено”7.

Обмеження прав адвокатури супроводжувалося спробами 
соціального утиску адвокатів. Кримінально-процесуальний порядок 
1853 р. відродив давно застаріле правило, що забороняло перед 
прийняттям справи узгоджувати гонорар і брати аванс.

Розвиток адвокатури сповільнився. За даними члена 
верховного суду у Штутгарті п.Фабера у 1859 в Австрії було 566 
адвокатів і стряпчих (осіб, допущених до адвокатської практики в 
судах) на 12.813.263 чол. населення (1857 рік). Отже, один адвокат 
приходився на 22.638 душ населення. Здавалось би, така пропорція 
мала забезпечувати процвітаючий економічний стан адвокатів. Однак
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все було навпаки. В Англії і Франції, де один адвокат приходився 
відповідно на 1.480 (1861 р.) і 5.100 чол. (1856 р.) становище адвокатів 
було незмірно кращим8. Крім того, числа існуючих адвокатських місць 
було явно недостатньо для задоволення потреб населення. Щодо 
тодішнього стану адвокатури на Буковині, то опублікований у 1855 
р. загальноавстрійський покажчик адвокатів і нотарів називав лише 
6 прізвищ адвокатів краю (К.Каетан, Й.Гнойський, Й.Прункул, 
Й.Вольфельд, А.Кохановський, Й.Фехнер)9.

Урядові дії щодо обмеження прав адвокатури не могли не 
викликати адекватної відповіді. Рух за “повернення” свободи адвокатурі 
став повсемісним і охопив всіх адвокатів, які не хотіли бути відсунутими 
на другий план. З 1862 р. вони отримали можливість використовувати 
для цього і трибуну державної ради, яка розпочала свою роботу.

Підсумком цієї боротьби стала поява постійного положення 
про адвокатуру від 6 липня 1868 р., що діяло фактично до кінця 
існування Габсбургської монархії*.

В першу чергу це положення ліквідувало ненависне право 
міністерства юстиції на призначення. Кожен міг стати адвокатом після 
виконання всіх встановлених законом вимог. Вони були викладені у 
§§ 1-7: австрійське громадянство, правоздатність і дієздатність, 
юридична освіта і 7-річна юридична практика. Звання доктора права 
і успішний адвокатський іспит не належали до числа обов‘язкових 
вимог. Вони могли бути замінені, наприклад, п‘ятирічним 
перебуванням на посаді радника суду (цим міг бути замінений і 
семирічний практичний правовий стаж)10. Всякий, хто відповідав цим 
вимогам, міг добиватися свого занесення до списку однієї з 
адвокатських палат.

Тепер адвокат ставав представником вільної незалежної 
професії. Він не був зобов'язаний надавати всю інформацію 
цивільному суду; він міг не доводити справу до кінця, а розірвати 
контракт; він мав право передати ведення дорученої йому справи 
іншому адвокату або відбуваючому у нього практику кандидату 
(відповідаючи, правда, перед клієнтом за дії свого заступника); йому 
не треба було ні в кого просити відпустку, а тільки потурбуватися 
про відпускні гарантії; були скасовані заборони на попередню угоду і 
отримання авансу. Внаслідок цього адвокати отримали змогу вільно 
укладати угоди з клієнтами в межах, визначених цивільним 
законодавством про договір заробітної плати.

Адвокати отримали також свободу вибору і зміни місця 
знаходження резиденції. В підтвердження того, що адвокат повинен
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бути повністю незалежним від уряду, йому заооронялося управлі 
організацією, що виплачувала державний податок, і ведеї 
нотаріальної практики.

Уявлення про динаміку доходів адвокатів дає статисті 
австрійського міністерства фінансів. У 1903 р. середній адвокатсь 
дохід у Відні склав 6.000 флоринів, а в цілому по Австрії — 4. 
флоринів. Фактично середній професійний адвокатський дохід де 
рівня службового доходу повітового суд ді. Але диференціація дохс 
внутрі адвокатського стану була помітною. Так, 4 з них мали мінії
— 600 флоринів, 621 — між 600 і 1200 фл., 736 — між 1200 і 1800 < 
1932 — між 1800 і 3600 фл., 971 — між 3.600 і 6.000 фл., 149 — до 7. 
фл., 103 — до 8.000 флоринів, 141 — до 10.000 фл., 74 — до 12.0001 

68 — до 15.000 фл., 43 — до 20.000 фл., 39 — до 30.000 фл., 12 -
40.000 фл., 5 — до 50.000 фл., 7 — до 70.000 фл., З — до 100.000 фл
— більше 100.000 фл.12

У 1908 р. загальний адвокатський дохід від професії ск
30.160.000 крон. Але крім нього адвокати мали і доходи 
капіталовкладень, від земельних володінь, від будівель. Отож сере; 
дохід у Відні склав 14.000 крон, Брюнні— 13.000 крон, у Трієсті, Пр 
Лінці, Львові і Чернівцях — 9-10 тис. крон, Інсбруці і Зальцбурз 
8.000, Кракові — 6.000 крон13.

Тарифи розподілялися на 3 класи. До першого належав Віл 
і столичний поліцейський округ; до другого — всі округи вищих су 
а пізніше і курорти Карлсбад, Марієнбад, Меран, Баден, Іи 
Гмунден; до третього — всі інші населені пункти провінцій. Виділя; 
тарифи на гонорар від угоди, на компенсацію дорожних виплат 
відстань, на маніпуляційні доходи. Нарахування винагор 
здійснювалося за тарифами місця проживання адвоката і лин 
випадках, коли угода здійснювалась при посередництві адвока 
іншої місцевості, використовувався клас тарифів останнього14.

Після 1 січня 1869 р. (тобто введення постійного положе 
про адвокатуру в дію) наступив кінець “numerus clausus” — строї 
визначення чисельності адвокатури, що привело до її швидкого р< 
як у центрі, так і у провінціях. Причому число адвокатів рс 
набагато швидше, ніж населення. Тільки з 1898 р. по 1914 
адвокатський корпус Австрії зріс із 4.009 до 5.297 чол. У 1900 р. б 
4.297 адвокатів на 26.150.708 жителів країни (на одного адво* 
приходилось 6.085 жителів), а у 1910 — 5.245 адвокатів на 28.567 
жителів (тобто 1 адвокат — на 5.446 жителів)15.

Ця тенденція повною мірою проявлялась і на Буковині. У 1
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р. один адвокат приходився тут на 23.710 чол. населення, у 1880 — на 
19.172, у 1890— на 10.776, у 1905 — на 6.188, у 1913 — на 3.738 чол.

Така тенденція приводила багатьох практиків до думки, що 
адвокатський корпус переповнений. На адвокатських з'їздах не раз 
відзначалось, що на одного адвоката мае приходитесь 10 тис. жителів, 
інакше середній заробіток адвокатів буде постійно знижуватись. І все 
ж ріст адвокатури продовжувався, а побоювання щодо його негативних 
наслідків не справджувались, причому як з економічної, так і з 
моральної та наукової точки зору. Серед адвокатів ставало все більше 
докторів права. Адвокатів обирали депутатами державної ради, сейму, 
їм довіряли управління місцевими інститутами самоврядування.

Приведемо ще деякі дані про розвиток адвокатського корпусу 
Буковини. Станом на 20 вересня 1869 р. тут діяли 22 адвокати (20 — у 
Чернівцях і 2 — у Сучаві), 18 з яких були докторами права1*. На 1 
жовтня 1879 р. в краї налічувалось 29 адвокатів (із них 28 мали ступінь 
доктора права). 21 адвокат працював у Чернівцях, 4 — у Сучаві, 2 — 
у Вижниці і 2 — Радівцях17. Ще через 10 років число адвокатів краю 
досягло 60, із них у Чернівцях було 32, у Сучаві — 8, у Садгорі — 1, у 
Сереті — 3, у Вижниці — 4, у Сторожинці — 2, у Радівцях — 4, у 
Кимполунзі — 2, у Дорна-Ватрі — 2, у Гурагуморі — 218.

В кінці XIX — на поч. XX ст. буковинська адвокатура 
розвивалася особливо бурхливо. З 1890 по 1905 рік її чисельність 
подвоїлась досягла 118 чол. (із них 115 докторів права). У Чернівцях 
працювало 60 адвокатів, у Сучаві — 15, у Вижниці, Радівцях, Сереті і 
Сторожинці — по 6, у Кимполунзі — 5, у Садгорі — 3, у Вашківцях, 
Г урагуморі, Дорна-Ватрі, Заставні, Кіцмані і Путилі — по 2, у Боянах, 
Селятині, Солці і Станівцях — по 1

На 1 грудня передвоєнного 1913 р. тільки у Чернівцях 
налічувалось 105 адвокатів. Ще 25 адвокатів було у Сучаві, 14 — у 
Радівцях, 12 — у Сереті, по 10 — у Сторожинці і Гурагуморі, 7 — у 
Вижниці, 5 - у  Дорна-Ватрі, по 4 — у Кіцмані, Садгорі і Заставні, по 
З — у Вашківцях і Селятині, по 2 — у Путилі, Станівцях і Солці, по 
одному — у Боянах і Чудині. Загалом на цей час на Буковині було 214 
адвокатів20, із них 179 євреїв, 21 румун, 5 українців, 5 німців і 4 поляки21.

Адвокатський порядок 1868 р. ввів і значну автономію 
адвокатської організації, підвищив рівень самоврядування в ній. З 1872 
р. почали проводитись всеавстрійські з'їзди адвокатів. На початку XX 
ст. були створені постійні делегації, що являли собою спільну колегію 
всіх адвокатських палат. Вона не тільки постійно представляла 
інтереси адвокатури, а й сприяла росту її авторитету.
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Розширилось коло повноважень адвокатських палат, д  
обов‘язків увійшло ведення списків адвокатів і кандидатів у адвої 
своїх районів, участь у вирішенні спорів між членами палат, і 
видавали консультативні заключення про співрозмірн 
адвокатських гонорарів.

Указом міністерства юстиції від 18 жовтня 1901 р. 
затверджений розпорядок буковинської адвокатської палати22, 
складався із 23 параграфів і визначав порядок проведення зіб] 
палати, виборів президента і членів президії, порядок внесен 
розгляду питань, прийняття рішень.

Пленарні засідання адвокатської палати поділялио 
чергові (звичайні) і позачергові (надзвичайні). Чергові засідг 
проводилися 4 рази на рік, по можливості, у березні, червні, вер 
і грудні. Позачергові по необхідності скликалися президією пал 
Вони могли відбутися також на вимогу 1/5 всіх членів палати а 
разі виникнення питання про відмову у внесенні до списку адвок 
(§§ 1-2).

День і година кожного чергового пленарного зібрання, і 
порядок денний повідомлялись президентом як мінімум за 8 дн 
позачергового— за 3 дні. Зміна порядку денного могла відбутися і  
за рішенням палати. Всі засідання велись протокольно (§§ 5, ї 
Протокол містив перелік присутніх, порядок обговорення, пропоз 
рішення, результати голосування (§ 23).

Пропозиції щодо питань для розгляду передаваї 
президенту палати, президії або спеціально створеній комісії 
попереднього розгляду пропозицій. Пропозиція вносилась на розі 
якщо її підтримували 10 членів палати (§§ 9-10). Пропозиція, яка < 
відхилена або не потрапила до порядку денного з інших причин, і 
бути знову розглянута не пізніше, як через 6 місяців (§ 19).

Рішення палати приймалися абсолютною більшістю гол 
Головуючий мав право голосу лише при рівності голосів, але у виб 
брав участь нарівні з усіма іншими членами (§ 22). Особливо важ 
рішення на вимогу 10 чол. могли прийматися поіменним голосуваї 
(§ 20). Член палати, персональна справа якого розглядалас 
засіданні, мав право не бути присутнім (§21).

Свій внутрішній розпорядок мала президія край 
адвокатської палати. Він теж був затверджений міністерством юс 
18 жовтня 1901 р. і складався з 18 параграфів23.

У відповідності з ним до президії входили президент, два 
заступники і сім членів. Керівництво справами президії, головув
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на її засіданнях, зовнішнє представництво президії здійснювалось 
президентом або його заступниками (§ 1).

Президентами і їх заступниками обиралися найавторитетніші 
адвокати краю .  Так, у 1869 р. президентом палати був Антон 
Кохановський (заст. Йозеф Ротт); у 1879 р. — Йозеф Ротт (заст. Йозеф 
Фехнер); у І 889 — Йозеф Ротт (заст. Макс Гольденберг); у 1904 р. — 
Генріх Кіслер (1-й заст. — Якоб Вахтель, 2-й заст. — Едуард Райс); у 
1914 р. — Якоб Ауслендер (1-й заст. Якоб Кесслер, 2-й заст. Мозес 
Оберлендер).

Засідання проводились щомісяця. До числа поточних справ, 
які на них вирішувались, належали питання про скликання чергових 
пленарних засідань палати, про замовлення безплатних і платних 
представників у цивільних і кримінальних справах, про визначення 
представників палати при формуванні службового списку присяжних, 
про список палати, про дисциплінарні штрафи, про зовнішні зносини 
палати, кореспонденція (§ 2).

Про кожне засідання всі члени президії письмово сповіщались 
президентом за 24 години до засідання. Президент був зобов'язаний 
скликати президію на вимогу 3-х її членів (§§ 3-4). Для підготовки 
складних і особливо значних справ президент був уповноважений 
використовувати членів президії як референтів (§ 5).

Рішення президії приймалися більшістю голосів. Головуючий 
брав участь у голосуванні лише при рівності голосів (§ 8). Для кожного 
засідання президент призначав одного члена президії для ведення 
протоколу (§ 10).

Для ведення канцелярських сп р а в  п р ези д ії  призначався  
секретар із числа кандидатів у депутати (§ 13). Кожен документ, що 
виходив із президії, підписувався президентом чи його заступником і 
затверджувався печаткою (“Президія буковинської адвокатської 
палати”).

Щорічно президія звітувала про свою діяльність на одному із 
чергових пленарних зібрань палати (§ 18).

1 квітня 1872 р. в Австрії був прийнятий адвокатський 
дисциплінарний статут. Він передбачав створення у кожній 
адвокатській палаті дисциплінарної ради, яка обиралася на 3 роки із 
числа членів палати. У своїй діяльності дисциплінарна рада керувалася 
дисциплінарним адвокатським статутом і власним регламентом, 
затверджуваним міністерством юстиції.

У 1879 р. до складу дисциплінарної ради буковинської 
адвокатської палати входило 8 чоловік (президент, 4 члени ради і 3 їх
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заступники); у 1889 р. — 13 (президент, його заступник, 7 членів 
і 4 їх заступники; у 1905 р. — 21 (президент, 2 заступники, 12 ч. 
ради і 6 їх заступників). Президентами дисциплінарної ради 
Й.Ротт, Г.Кіслер, Б.Функенштайн, М.Штернберг та ін. У сі 
дисциплінарної ради окремо виділялась і посада прокурора па. 
який мав спочатку одного, а потім двох заступників.

Діяльність дисциплінарної ради здійснювалась 
добровільних засадах, зарплата за неї не виплачувалась.

Провадження у дисциплінарній раді складалося із так зва 
попереднього розслідування, яке встановлювало наявність підста 
дисциплінарних заходів до звинуваченого,і , в разі потреби, ус 
обговорення справи. Рада могла проводити усний чи письмовий д 
звинуваченого, очні ставки, заслуховувати свідків та компетен 
осіб.

Види покарань і порядок їх застосування визнала 
дисциплінарним статутом. Проступки в ньому були розділені н 
групи. До першої входили порушення професійних обов‘язків, 
другої— поведінка, що порочила честь і гідність адвокатського с 
В рішенні дисциплінарної ради мусило вказуватись, в якій саме об 
адвокат вчинив проступок. Передбачались такі покара 
дисциплінарна догана, штраф до 300 фл. (пізніше — до 600 к 
тимчасове усунення з посади на строк до 1 року (для кандидат 
продовження тривалості практики на той же строк) і виключеь 
списку адвокатів. Виключеному із списку адвокатів надавалось п 
через три роки клопотати про поновлення у списку, але адвокач 
палата могла відхилити це клопотання. Правда, ця відмова могла і 
у свою чергу, оскаржена до вищого суду.

Вид покарання визначався дисциплінарною радою в кож 
конкретному випадку. Якщо ж мова йшла про правопорушенні 
належали до компетенції загального кримінального суд; 
дисциплінарна рада зобов'язана була передати справу йому24.

Законом від 16 листопада 1906 р. дисциплінарний стату- 
дещо доповнений. Особливо важливим було скасування положенн 
те, що грошові штрафи з адвокатів повинні йти у місцевий фонд бі, 
Це завжди дуже негативно сприймалось адвокатами, тому що т 
чином община довідувалась про дисциплінарне покарання і пода 
робота, особливо у маленьких містах, ставала, по суті, неможли 
Відтепер адвокатська палата могла використовувати “штрафні гр 
для підтримки адвокатів, що потрапили в нужду, для допо 
адвокатським вдовам і сиротам. Більше сприяння отримала ствс
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ще у 80-і pp. XIX ст. у Чернівцях спілка підтримки канцеляристів 
адвокатури (Advokaturs — Kanzlisten — Unterstütsungsverein), яка 
надавала різноманітну допомогу хворим і тимчасово нетрудо- 
влаштованим канцелярським службовцям адвокатури25.

Такі основні підсумки розвитку адвокатури на Буковині в 
розглядуваний період. Як видно із приведених у статті даних, це був 
чисельний, добре організований, відносно автономний і авторитетний 
інститут. Досвід його організації і функціонування заслуговує як 
глибокого вивчення, так і практичного використання.
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25 .Siebenter Jahres - Bericht des Ausschusses des Advokaturskanzlisten. 
- Unterstützungs - Vereines in Czernowitz erstattet an die VII. 
ordentliche General - Versammlung am 8. April 1888. - Czernowitz,
1888.-S . 3-4.
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М.В.Никифорак, докторант, 
Чернівецький державний 
університет ім.Ю.Федьковича

З ІСТОРІЇ НОТАРІАТУ НА БУКОВИНІ 
(ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧ. XX СТ.)

В означений період нотаріальна служба набула на Буковині 
чи не більшого розвитку, ніж адвокатура. Бо (так говорять ще й нині), 
якщо адвокати розглядались лише як юристи, то нотаріуси - ще й як 
юристи. Хоча, як і адвокатура, нотаріат був інститутом 
представництва інтересів, правовою професією.

Як інститут попереднього судочинства нотаріат був 
запроваджений у коронних австрійських землях цісарським патентом 
від 29 вересня 1850 р.* і розглядався, за словами тодішнього міністра 
юстиції, як необхідний елемент нового судового порядку. До 
введення нотаріату спричинився загальний ріст культури, необхідно 
було звернути увагу на важливість формальностей при укладенні 
правових угод, гарантувати правильність висновків, полегшити 
дотримання як правових вимог, так і інтересів сторін. Безсумнівним 
був і вплив французького законодавства про нотаріат, згідно з яким 
цей інститут об’єднував у собі весь обсяг безспірної юрисдикції.

Починаючи з 1850 р., протягом 20 років тричі проводилось 
законодавче регулювання нотаріату.

11 жовтня 1854 р. вийшла постанова міністерства юстиції про 
практику та професійні іспити кандидатів у нотарі (Vorschrifte Über 
Notariatsprüfung), а 21 травня 1855 р. цісарський патент затвердив 
новий нотаріальний порядок (запроваджений з 1 серпня 1855 р.)2.

У відповідності із цим патентом нотарі у своїх судових 
округах використовувались як судові комісари. В цій ролі вони 
засвідчували випадки смерті, спадкування, сирітські справи, давали 
судові оцінки у спірних справах про рухоме і нерухоме майно і т.п.3.

Положення цього нотаріального порядку були 
конкретизовані постановою міністерства юстиції від 7 травня 1860 
р. “Про використання нотарів як судових комісарів” та патентом 
про дисциплінарну відповідальність судових чиновників від 21 
травня 1868 р.

Нотаріальний порядок 1855 р. виявився недостатнім, тому з 
ініціативи державної ради (рішенням від 22 січня 1869 р.) розпочалась
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розробка нового. Ця реформа мала остаточно дати відповідь на З 
корінні питання.

1. Чи необхідний нотаріат як самостійний інститут 
(дискутувались можливості його об’єднання з адвокатурою або 
судом)?

2. Які завдання він повинен мати в системі правосуддя?
3. Яка організація забезпечувала б виконання цих завдань?
Новий нотаріальний порядок був введений в дію патентом

25 липня 1871 р. На Буковині цей закон реально розпочав діяти з 1 
жовтня 1888 р.

Лише із запровадженням нотаріального порядку 1871 р. 
нотаріат почав діяти як самостійна, незалежна від судів установа. 
На відміну від суду, нотаріат був поставлений всередину народу, хоча 
й розглядався як необхідна умова досконалого судового порядку.

Нотарі призначалися державою і публічно уповноважувались 
укладати і видавати грамоти про правові тлумачення і правові угоди, 
про справи, що породжували права, зберігати довірені їм документи, 
приймати гроші і цінні папери для передачі третім особам (§ 1). Всі 
нотаріальні грамоти (нотаріальні акти, нотаріальні протоколи, 
нотаріальні посвідчення) визнавались дійсними тільки при 
дотриманні всіх передбачених законом формальностей.

Нотарі призначались міністром юстиції із числа 
кваліфікованих кандидатів. Необхідними умовами для зайняття 
посади були: досягнення 24-річного віку, державна правова освіта і 
складені теоретичні іспити або ступінь доктора права, успішно 
складені адвокатський, нотаріальний або судовий іспити, 4-річна 
правова практика (адвокатура, суд, фінансова прокуратура), два з 
яких мусила складати практична нотаріальна робота, знання 
крайових мов (§ 6).

Повноваження нотаря поширювались на округ суду першої 
інстанції, в який він отримував призначення (§ 8).

Число нотарів обмежувалося. їх  кількість в кожному окрузі 
суду першої інстанції визначалася міністром юстиції (§ 9).
З 1885 р. міністерство юстиції публікувало покажчик нотарів (разом 
з адвокатами). На початку 1909 р. в Нижній Австрії було 140 нотарів 
(у Відні - 67), у Верхній Австрії - 53, Зальцбурзі - 19, Чехії - 247, 
Моравії - 93, Сілезії - 26, Штирії - 74, Каринтії - ЗО, Крайні - 34, Тіролі 
і Форарльберзі - 71, Галичині - 211, Буковині - 21, Далмації - 37, 
Трієсті, Герці і Градисці - 42 (всього - 1098).
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На Буковині один нотар приходився на 38.100 чол. населення, 
в Галичині - на 38.036, в Чехії - на 27.407, у Верхній Австрії - на 16.094, 
у Зальцбурзі - на 11.312, а загалом по Австрії - на 26.0226.

Для заміщення вакантної посади нотаря оголошувався 
конкурс (§ 10). Його оголошення належало до компетенції місцевої 
нотаріальної палати. З питань заміщення посад нотарів, умов 
проведення конкурсів, складання кваліфікаційних табелів 
кандидатів у нотарі 31 жовтня 1887 р. та 8 листопада 1895 р. вийшли 
укази міністерства юстиції Австрії7.

Новопризначений нотар повинен був внести заставу (§ 13), 
виробити свою печатку. На ній мали бути: австрійський орел, ім’я 
та прізвище нотаря, назва краю і місця посади крайовою мовою (або 
крайовими мовами).

Після внесення застави і схвалення печатки нотар складав 
встановленого змісту присягу (§  15). В разі зміни місця посади 
повторного прийняття присяги не вимагалося (§ 17).

Окремий розділ (III) закону 1871 р. визначав розмір застави 
для нотарів. Для Відня вона складала 8.000 флоринів, для міст із 
населенням не менше 30.000 чол. - 5.000 фл., для міст, в яких був суд 
першої інстанції - 2.000 фл., для інших місць - 1.000.фл. (§ 22). Застава 
вносилась грошима або цінними паперами.

Всякий нотаріальний акт повинен був під загрозою втрати 
сили публічної грамоти містити в собі: вказівку на місце, рік, місяць 
і день вчинення нотаріальної дії, ім’я та прізвище нотаря, імена та 
прізвища сторін, присутніх свідків, зміст справи, примітку про 
ознайомлення сторін з актом, підписи сторін, підпис і печатку нотаря 
(§  68).

Кожен нотар міг приймати до своєї канцелярії помічників. 
Вони визнавались нотаріальними помічниками лише після внесення 
до списків нотаріальної палати (§ 117). Кожна нотаріальна палата 
вела список всіх нотаріальних кандидатів свого округу. Бути 
записаним міг лише той кандидат, який склав принаймні два 
теоретичні іспити (між ними - судовий) або мав ступінь доктора 
права.

Практика нотаря мусила бути єдиною. Не дозволялося 
поєднувати її ні з адвокатською, ні з судовою діяльністю, з 
державною чи приватною службою (§ 118).

В разі відпустки, смерті, усунення з посади і виключення із 
списку нотаріальної палати замість вибулого призначався заступник
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(субститут). Ним міг бути поставлений тільки нотар того ж округу, 
до якого належала звільнена вакансія, або нотаріальний кандидат, 
що відповідав усім вимогам. Допоки тривало заміщення 
(субституція) заміщуваному нотареві заборонялося самому вчиняти 
нотаріальні дії (§§  119, 123).

Нотаріальний порядок 1871 р. передбачав і певну автономію 
нотаріальної організації. Нотарі судових округів або краю 
утворювали нотаріальні колегії (§ 124). Нотаріальні колегії з числом 
більше 15 чл. утворювали нотаріальні палати (§ 125).

Нотаріальна палата складалася із голови і 4-х членів, якщо в 
нотаріальній колегії було менше 25 чол., і з 6 членів, - якщо в її складі 
було більше 25 чол. (§ 127). Голова і члени палати обиралися 
нотарями - членами колегії на три роки таємним голосуванням (§ 
128). Голові належав вирішальний голос при розгляді спірних справ 
(§138).

До функцій нотаріальної колегії належали:
— вибори голови і членів нотаріальної палати;
— вироблення пропозицій щодо устрою і діяльності 

нотаріату;
— розгляд планів роботи і звітів нотаріальної палати;
— вироблення регламенту діяльності, який затверджувався 

міністром юстиції (§ 134).
Нотаріальна палата здійснювала нагляд за поведінкою і 

діловодством нотарів і кандидатів у нотарі, розглядала спори між 
ними, їх проступки, виконувала функції своєрідного суду честі для 
нотарів (§ 135).

Загальний же нагляд за діяльністю нотаріальних колегій 
здійснювали голови (президенти) судів першої і другої інстанції (§ 
154).

На нотаря, який своєю поведінкою зганьбив своє звання, 
нотаріальна палата накладала дисциплінарне стягнення. До числа 
стягнень належали: письмові догани, штрафи (до 500 фл.) і тимчасове 
позбавлення посади на строк до одного року, позбавлення посади 
(§ 158).

Нотарі не отримували платню як державні чиновники. їх 
доходи базувались на визначених законом гонорарах. Угоди про 
оплату нотаріальних послуг зверх встановлених тарифів суворо 
заборонялись (§ 171).

З нотаріального закону 1871 р., власне, і розпочав свою
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активну діяльність нотаріат на Буковині. Станом на 20 вересня 1869 
р. тут діялло 6 нотарів, в т.ч. у Чернівцях - 3 (М.Мілллер, К.Векслер,
О.Моргенбессер), у Сереті -1 (Й.Сильвестр), у Сучаві -1 (А.Прункул) 
і у Вижниці - 1 (Й.Рудковський). Сьома вакансія у Кимполунзі була 
незаміщена8.

Через 10 р. (на 1 жовтня 1879 р.) на Буковині було вже 12 
нотарів, із них у Чернівцях - 3, Сереті, Сучаві, Радівцях, Вижниці, 
Сторожинці, Кіцмані, Кимполунзі, Садгорі, Станівцях - по одному. 
В краї діяла нотаріальна палата. Її головою, а також директором 
нотаріального архіву був радник крайового суду Адольф Рель. Окрім 
нього до складу нотаріальної палати входили ще два радники 
крайового суду (Юліан Тромпетер, Венцель Ястржебський) і два 
нотарі (Олександр Моргенбессер і Карл Векслер). Обов’язки 
секретаря палати виконував Едуард Грабовецький9.

До 1890 р. число буковинських нотарів зросло до 17. Нові 
вакансії появились у Дорна-Ватрі, Гурагуморі, Путилі, Солці, 
Заставні. До складу нотаріальної палати тепер входили вже 
виключно професійні нотарі (голова - чернівецький нотар Карл 
Векслер)10.

У 1905 р. на Буковині діяв вже 21 нотар. У Чернівцях їх було 
З, у Сучаві - 2, а у всіх інших судових округах - по одному (нові посади 
появились у Селятині, Вашківцях, Боянах). Нотаріальну палату з 8 
чол. очолював Карл Мацилінський (нотар із Серета)11. Така 
чисельність нотаріату залишилась майже -незмінною до кінця 
перебування Буковини у складі Австро-Угорщини. У 1914 р. тут було 
22 нотарі. Не змінилась і організація їх діяльності.

1. Chiari J. Handbuch des Österreichischen Notariates. - Wien, 
1852. - S. III.

2. Gumplowicz L. Das Österreichische Staatsrecht (Verfassungs 
- und Verwaltungsrecht). Ein Lehr - und Handbuch. - Wien, 1907. - S. 
143-144.

3. Notariatsordnung und Gesetz Über die notarialle Errichtung 
einiger Rechtsgeschäffte vom 25. Jjuli 1871, samt den ergänzen den 
Gesetzen und allen darauf bezüglichen Verordnungen (Dreizehnte, 
vermehrte und ergänzte Auflage. - Wien, 1910. - S. 118.
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4.Denkschrift zur Reform des Notariates in Österreich (Vom 
Ausschüsse des Vereines der Notare vom Österreich ob und unter der 
Ens dann Salzburg. - Wien, 1869. - S. 5, 8, 14.

5. Handbuch zur neuen Österreichischen Notariatsordnung mit 
Formularien versehen von Julius Schimkowsky. Erste Abteilung. 
Historischer und vergleichender Theil. - Wien, 1871. - S. 61.

6. Notariatsordnung und Gesetz Über die notarialle Errichtung 
einiger Rechtsgeschäffte vom 25. Jjuli 1871. - S. 18.

7. Ib id .-S . 19-23.
8. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr 1870. - Czernowitz, 

1869. - S. 126.
9. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr 1880. - Czernowitz, 

1879. - S. 137-138.
10. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr 1890. - Czernowitz,

1889.-S . 14.
11. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr 1905. - Czernowitz, 

1904.-S . 23-24.



КРУГЛАШОВ А.М.,
Чернівецький держуніверситет 
ім. Ю.Федьковича

ПОЛІТИЧНА СВОБОДА - ОСНОВА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ 
ПОГЛЯДІВ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

Кожна нова держава, що постає до незалежного існування, змушена 
вирішувати широкий комплекс політичних і правових проблем, 
визначати шляхи свого розвитку і ставлення до цінностей демократії, 
свободи, прав людини і громадянина. Не становить винятку і Україна. 
Для неї все ще нагальними залишаються проблеми реального розвитку 
засад правової держави, які щойно знайшли відповідне затвердження 
у Конституції України. Але й після завершення формування правового 
поля сучасної демократичної держави набагато значнішої енергії і часу 
вимагатимуть зусилля з розвитку засад і інституцій громадянського 
суспільства, в якому державний чинник повинен бути збалансований 
відповідним статусом громадянина та дійсними можливостями для 
діяльності громадянських асоціацій та суспільних інституцій.

Така важка і конфліктна робота в суспільстві та державі, обтяжених 
важкою політичною і ідеологічною спадковістю, за умов збереження 
небезпеки відновлення того чи іншого різновиду антидемократичної 
влади - вимагає особливої уваги до теоретичного усвідомлення 
проблем державного і суспільного розвитку. Між цим на особливе 
ставлення заслуговує і доробок видатних мислителів минулого, які 
зверталися до проблем державно-правового розвитку України. У 
цьому відношенні зберігає певну актуальність теоретична спадщина 
М.П. Драгоманова ( 1841-1895 рр.).

В його творчості найбільш повно розглянуте ключове завдання 
побудови правової держави і створення громадянського суспільства - 
встановлення та забезпечення політичної свободи, прав людини і 
громадянина. У всебічній розробці цієї проблеми Драгоманов займає 
оригінальне і справді почесне місце серед мислителів України XIX ст.

Звернення Драгоманова до питання про політичну свободу 
обумовлене його активною участю в українському національному та 
всеросійському визвольному русі у 1860-х - першій половині 1890-х 
років. За цей час погляди Драгоманова зазнавали суттєвих змін і 
коректив, що й донині ставить у складне становище дослідників його 
творчості, особливо , коли вони намагаються підійти до вивчення її з 
погляду того чи іншого “монізму”. Незважаючи на окремі зміни,
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центральним елементом державно-правової концепції Драгоманова 
була проблема політичної свободи та її складових.

Перші серйозні роздуми вченого та громадського діяча над цим 
питанням зустрічаємо в його, насамперед, політичній публіцистиці, 
присвяченій здійсненню реформ у Росії в 1860-х - 1870-х роках. Тут, у 
цілому, Драгоманов виступає з ліберальних і загально-демократичних 
позицій, визначаючи необхідність встановлення в Росії основ 
політичної свободи, в тому її обсязі, в якому вона існувала у більшості 
європейських країн. Публікації Драгоманова до його від”їзду в 
еміграцію ще не виходять за межі загальних вимог російської та 
української опозиції і в більшості своїй присвячені злободенним 
проблемам життя українського та російського суспільства в 
пореформенний час.

Набагато чіткішого та виразнішого вигляду набувають публікації 
Драгоманова, в яких він торкається державно- правової тематики, з 
часу його еміграції. Там він виконує роль, за виразом І. Лисяка- 
Рудницького “амбасадора української справи”1 перед Європою. Саме 
там, у Женеві, Драгоманов видає низку праць, які визначають його 
державно- політичний ідеал, окреслюють ставлення до принципових 
проблем українського суспільства, сучасного і майбутнього Російської 
та Австро-Угорської імперій. Він без цензурних обмежень 
висловлюється з цих питань, розглядаючи їх з точки зору інтересів 
української нації. Драгоманов відстежує ці інтереси не лише у 
політичному контексті двох імперій, що володіли українськими 
землями, але й в історичних, соціально-культурних рамках розвитку 
європейської цивілізації.

Головний програмовий документ, який визначив державно- правові 
погляди Драгоманова у перші ж роки його емігрантської діяльності - 
“Переднє слово до “Громади”. В цьому творі, оглядаючи історичне 
минуле і аналізуючи сучасне становище українців, Драгоманов 
пропонує до розгляду національної інтелігенції програму організації 
та розвитку національно-визвольного руху. Серед інших поточних 
завдань він визначає стратегічну ціль українства, яка, на його думку, 
полягала не в боротьбі за утворення власної національної держави у 
тому вигляді, в якому такі держави існували в тогочасному світі, а 
формування принципово нового типу федеративної держави України 
- “товариства товариств, спілки громад”2.

Центральним елементом такої федеративної концепції держави 
було визнання абсолютної цінності свободи особистості, необхідності 
забезпечення прав людини і громадянина:” 3 цього ясно, що справді

91



вільними можуть бути тільки маленькі держави, або ліпше сказати, 
громади, товариства. Справді вільною може бути спілка товариств, 
котрі просто, чи через виборних людей, для кожної справи, 
обертаються до других товариств, з котрими їм найближче, найлегче, 
найпожиточніше бути спільними, за потрібними їм справами, отдаючи 
їм поміч за поміч”3. Демонструючи наполегливе прагнення зменшити 
державний вплив на суспільство до мінімуму, Драгоманов визначає 
кінцеву мету свого проекту:” От дійти до того, щоб спілки людські, 
великі й малі, котрі по волі посходились до вільної праці й помочі у 
вільні товариства,- це й єсть та ціль, до котрої добиваються люде, й 
котра зовсім не подібна до теперішніх держав, своїх чи чужих, 
виборних чи не виборних. Ціль та зветься безначальство: своя воля 
кожному й вільне громадянство й товариство людей і товариств”4 .

Отже, підсумовуючи те, що українцям не вдалося через суму 
зовнішніх і внутрішніх причин та обставин створити свою незалежну 
державу, хоч вони і були надзвичайно близькими до цього, а також 
визнаючи повністю незадовільним державний устрій Росії та Австро- 
Угорщини, Драгоманов у своїй програмі заперечував і сприйнятність 
для українців будь-якої з відомих тоді моделей державного устрою. 
Натомість він пропонує, одночасно відзначаючи” Все це речі не легкі 
й не близькі”5, щоб українці боролись за утворення такої політичної 
спільноти, в якій був би мінімум державності, а максимум 
громадянства і вільної самоорганізації.

Такий майже анархічний ідеал, хоча і визнаний задалеким і не 
легким для його здійснення, міг бути зрозумілим і як вияв західно
європейських політичних впливів на Драгоманова ( передусім вчення 
Прудона), а також як природна реакція на той державний гніт, що від 
нього страждала Україна. Можна було би погодитися і з 
справедливістю закидів Драгоманова на адресу тогочасних держав. 
Проте і тоді, і понад сто років пізніше драгомановський ідеал “ 
безначальственної федерації” залишається абстракцією. Тим більше 
він не мав шансів стати основою політичної програми нації, 
позбавленої не те , щоб ідеальної, але й елементарної політичної 
свободи. Втім відзначимо, що висловивши таке розуміння кінцевої 
мети боротьби українців, надалі Драгоманов вже не повертався до 
повторів на програмовому рівні таких міркувань, а намагався 
опрацювати питання реальної тактики і стратегії боротьби за 
національне та соціальне визволення співвітчизників. У цьому 
відношенні його теоретична діяльність , також не позбавлена 
суперечностей, була результативнішою.
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Загалом, програма, видрукована у першому числі “Громади”, 
підтвердила вибір пріоритетів Драгоманова: вільна людина та 
суспільство перед державою та її примусом. Таким чином, 
сформульовані ним поняття особистої та суспільної свободи виходили 
за межі політичних відносин, переставали бути власне політичними, 
а набували якостей суспільної моделі поведінки, що не регулюється 
правом і державою. Адже “безначальственне”, “громадівське” 
суспільство, окреслене Драгомановим у його першій політичній 
програмі, регулювалося відносинами добровільного та взаємного 
погодження інтересів, а про межі допустимого і засоби протидії 
антисоціальній поведінці окремої людини в колективі, окремих 
колективів відносно цілого сусільства - про це мови не йшло. Напевне 
з тих же самих причин, які зумовили драгомановське порівняння 
стремління до побудови суспільства “знизу-вгору” на засадах вільної 
федерації з намаганнями звести до “0” тертя в механізмах6. Тому 
пізніше Драгоманов не повертався до спроб конструювання суспільно- 
політичного аналогу “вічного двигуна”. Але він залишився відданим 
своїй принциповій позиції - обстоюванню необхідності здобуття 
якнайширшої свободи і для українців, і для інших народів, 
зацікавлених у демонтажі політичної системи Російської імперії.

Наприкінці 1870-х років балканська криза, російсько-турецька 
війна викликали у суспільстві очікування перемін, надії на те, що 
країна, яка прагне допомогти слов”янам звільнитися , не може не 
визволитися сама від того, що споріднює її з Турецькою імперією. 
Поділяв ці настрої або намагався скористатися ними як засобом 
тиску на уряд для хоча б мінімальних політичних реформ і 
Драгоманов. У працях, в яких розглядаються можливі сценарії 
розвитку подій у Росії в разі перемоги опозиції, Драгоманов- 
донедавна прихильник Прудона, постає в іншій якості - активного 
прихильника конституційних реформ. Здійснення таких реформ він 
визнавав єдино можливим шляхом попередження революційного 
розв”язання конфлікту самодержавства з суспільством. “Тільки ця 
політична свобода, всенародне, земське представництво, з контролем 
над діями виконавчої влади, з недоторканою свободою особи, слова, 
зібрань, об’єднань і може забезпечити хоч якусь згоду діяльності уряду 
з національними інтересами та суспільною думкою”7, - відзначав 
Драгоманов.

Ці вимоги не надто відрізнялися від загальних уявлень опозиційних 
сил Росії про найвагоміші завдання реформ. Особливістю 
Драгоманова було те, зокрема, що він наполягав на необхідності як
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впровадження загально-демократичних прав і свобод, так і 
на’“Проголошенні та захисті повної релегійної свободи та 
недоторканості кожної національності, що входить до складу Росії”8. 
Такі свободи стануть дієвими, вважав громадський діяч, коли 
вищеперераховані права будуть:’’Доповнені підлеглістю чиновників 
загальному суду, до якого повинен отримати можливість викликати 
кожний, чиї інтереси порушить чиновник своїми діями та 
розпорядженнями”9. Тут таки ж Драгоманов зазначав, що заходи з 
впровадження всіх цих прав є “самими меншими з реформ 
політичних”.

Наполягання вченого і громадського діяча на всебічному 
впровадженні і гарантуванні демократичних свобод, прав особистості, 
національних прав вимагає певного пояснення. Не тільки загально- 
філософська його позиція, але і розуміння ним перспектив розвитку 
Росії потребували визначення політичної поведінки українців у разі 
початку дійсних політичних реформ у цій країні. Драгоманов не 
сумнівався в тому, що навіть успішне прийняття конституції в Росії та 
утворення загально-державного парламенту, обраного демократично, 
не усуне загрозу національним інтересам України, позаяк приведе до 
політичної гегемонії великорусів, освяченої на цей раз не 
самодержавством, а демократичними традиціями та нормами10. Тому 
у своєму проекті здійснення реформ він відзначав особливу 
необхідність роз - витку місцевого і регіонального самоврядування, 
до компетенції якого належала б як уся національно-культурна сфера 
та організація господарського життя на місцях, так і запровадження 
особливих законних гарантій прав людини і громадянина, 
забезпечення повноти політичної свободи.

Щ одо місцевого та краевого самоврядування ( у цей час 
Драгоманов виділяв дві області, на які мала бути реорганізована 
тогочасна підросійська Україна - Україна Лівобережна і Україна 
Правобережна), то тут важливо відзначити, що нову демократичну 
державу на уламках Російської імперії він пропонував збудувати 
тільки шляхом волевиявлення новоутворених “областей”, яким самим 
належало визначити, чи будуть вони входити в нову союзну державу, 
чи ні". І, якщо б місцеві парламенти ухвалили б рішення про входження 
в такий союз, належало неухильно розширювати права людини та 
громадянина у новій державі. На цей час він так формулює завдання 
українців у боротьбі за політичну та національну свободу: “Ми 
розуміємо цю свободу... між іншим, з визнанням національносте як 
одного з особистих прав, а місцевого самоврядування як рамок, в яких
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представники кожної національносте могли б порядкувати своїми 
справами, задовольняючи і свої національні потреби”12. У разі 
виконання таких умов Драгоманов не бачив необхідності для виходу 
України за межі нової федеративної держави, без них вважав таке 
входження недостойним крові, пролитої українцями за свою свободу. 
Правда, справу державного сепаратизму він оцінював як вкрай 
складну, принаймні набагато складнішу, аніж успішну боротьбу за 
реконструкцію Росії та Австро-Угорщини на федеративно- 
демократичних засадах13.

Політична свобода і розвиток місцевого самоврядування як 
найважливішого її гаранта були для Драгоманова до останніх років 
його життя тим мінімумом ви м о г, в ід  я к о го  він не погоджався 
відмовлятися за будь-яких компромісів з потенційними союзниками. 
Свою позицію він пояснював так:” Нарешті те, що саме суттєве в 
політичній свободі: недоторканість особи, свобода її національносте, 
слова, совісті,- свобода зібрань, товариств, місцеве самоврядування,- 
ми вважаємо так само суттєво необхідними як кісень у повітрі, а на 
певній ступені його розрідження зовсім не можна “наплювати” навіть 
на малу дозу його”14. Постійне, невтомне наголошення на потребі 
першочергового здобуття політичної свободи в Росії та боротьби за 
її розширення в Австро-Угорщині викликало нерозуміння у багатьох 
його співввітчизників, схильних бачити інші, чи то національно- 
культурні, чи політичні завдання перед українством.

Драгоманов розтлумачував, що без політичної свободи все 
українофільство, національний рух в Росії “зостанеться археологією 
та дилетанством”15 і наполягав на потребі виборення в першу чергу 
політичної свободи, на основі якої тільки й можливий поступ українців 
як нації, наступна боротьба за остаточне звільнення України. Через 
політичну свободу, відзначав він, посилаючися на історичний досвід 
і тогочасну політичну практику, можна реалізувати освітні, культурні, 
навіть соціально-економічні прагнення українського народу.

Боротьбу за політичну свободу Драгоманов розглядав і як засіб 
протидії централізаційним тенденціям і в самому опозиційному, 
революційному русі Росії. Він чітко усвідомлював, що російські 
революціонери, в разі їх перемоги, накинуть Росії силоміць таку ж 
політичну організацію, модель державного управління, якою 
відзначалася внутрішня структура російських революційних гуртків, 
отже, фактично диктатуру.Такий розвиток подій ніяк не влаштовував 
Драгоманова. Його боротьба з “російським якобінством”, з 
революціонер-централізаторами привела до розриву між ним і
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практично усіма революційними гуртками в Росії. Застереження 
Драгоманова про можливі наслідки втілення в життя гасел і 
організаційних принципів російських революціонерів виявилися 
дійсно пророчими.

Під час полеміки з революційними гуртками Драгоманов 
висловив цікаві погляди, які характеризують його філософію  
держави і права, показують, на яку правову концепцію легітимності 
влади він орієнтувався. Насамперед, він полемізував з апологетами 
концепції народного суверенітету в тому її вигляді, в якому вона 
поширювалася представниками революційного підпілля в Росії. Так, 
виступаючи за ліквідацію царату, революціонери чи не одностайно 
пропонували замінити його “самодержавством народу”. Драгоманов 
відзначав небезпеку перетворення цього захоплюючого гасла в 
практичний політичний курс у після-революційній державі. Він 
роз”яснював:” Ця остання ( народна воля.- А.К.) на практиці може 
бути нічим іншим, як лише волею більшості, а в державах великих 
відмінних від древніх держав общинних кантональних чи 
багатонаціональних,- нічим іншим як волею більшості представників 
більшості народонаселення. Очевидно, що самодержавство такої 
“волі” тим більше часто може входити у суперечність з інтересами 
значної частини населення і суттєвими правами осіб, груп, областей 
і навіть націй. Додамо, що самодержавство народне,- пряме ( в 
общинах і кантонах),- і представницьке,- не виключає установлення 
диктатури,- на котру переносяться права народного  
самодержавства,... - і тим ясніше побачимо усю різницю понять 
“народна воля” і “політична свобода”16. Отже, ще задовго до 
революційних подій у Росії, Драгоманов зміг передбачити наслідки 
небезпечної підміни понять, а точніше - хибного розуміння концепції 
“народного суверенітету”. Він виявив загрозу некритичного і 
однобокого сприйняття цієї концепції, дійшов висновків про основні 
політичні наслідки правління від імені “волі більшості”, якщо 
остання не обмежена владою закону, що гарантує певні й недоторкані 
права меншості, чи то національної, чи політичної.

Спроби досягти в теорії загального збалансування інтересів людини 
і суспільства, суспільства та його інститутів з державою та її органами 
Драгоманов здійснює під час роботи в газеті “Вольное Слово” та 
написання конституційного проекту - програми українського 
політичного товариства “Вільна Спілка”. Саме тоді Драгоманов 
ревізує, або уточнює свою попередню ідеалістичну концепцію 
створення “небувалої держави” - Української Спілки Спілок, в якій
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майже з однаковими підставами можна побачити і першу маніфестацію 
ідеї української самостійної державності17 і вияв анархізму18. Програму 
“Вільна Спілка - Вольный Союз” можна розглядати як вищий прояв 
драгомановського конституціоналізму, його вагомий внесок у теорію 
держави і права, який справді надав Драгоманову право на непересічне 
місце в історії російської та української державно-правової думки19.

Центральні принципи, на яких Драгоманов пропонує вибудовувати 
нову структуру державного устрою Росії - як союзної держави, 
залишаються ті ж , що і в попередніх його працях: політична свобода, 
права людини й громадянина, широке місцеве самоврядування, 
федералізм. Звернемо увагу на найповніший перелік змісту політичної 
свободи, що визначив автор “Вільної Спілки”. Серед інших, він вніс 
до проекту конституції й такі права громадян нової федеративної 
держави, як право на ношення зброї, право громадянського та карного 
позову до посадових осіб і установ за незаконне порушення інтересів 
особи, право супротиву незаконним діям чиновників тощо20. Проект 
передбачав також, що всі права людини і громадянина не можуть бути 
обмежені інакше, як на законних підставах і тільки на час зовнішньої 
війни, але й в такому випадку громадянин не може бути засудженим 
військовим чи іншим надзвичайним судом21.

Повноту громадянських, політичних прав, на думку автора 
проекту, мала забезпечити і виборча система. У відповідністю з своїми 
уявленнями про “народну”, “вільну” державу, Драгоманов 
пропонував, щоб згідно виборчого закону: ’’Обрані могли 
представляти не тільки мешканців усіх місцевостей, але й , по змозі, і 
представників усіх родів занять, а також , не лише більшість, але й 
меншість”22. Це демонструє наполегливе бажання Драгоманова 
доповнити політичну свободу , права людини і громадянина 
комплексом соціально-економічних прав і можливостей, які надаються 
і гарантуються державою. Відповідно розумінню єдності політичних 
і громадянських прав, Драгоманов не уявляв можливостей дійсної 
політичної свободи, участі громадян у вирішенні державних справ без 
системи соціально-економічних гарантій з боку держави. 
Усвідомлюючи необхідність внести до проекту тільки такі права, які 
могли бути забезпечені державою на тому реальному рівні соціально- 
економічного розвитку, Драгоманов не прагнув до надмірного 
розширення цих базових соціально-економічних прав. Проілюструємо 
його підхід на прикладі права на здобуття освіти. Він відзначав.” 
Доступність навчання - початкового для бідних людей дарово або з 
допомогою, або, в разі потреби, з повним утриманням учня на
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громадський кошт, при цьому більш здібні учні таким же чином 
утримувалися б і у середніх, і у вищих школах”23.

Загалом, “Вільна Спілка” мала небагато подібності з тим широким 
проектом соціально-економічних і політичних перетворень, який був 
виголошений Драгомановим у “Передньому слові до “Громади”. 
Своїм передбачуваним критикам з “лівого табору” Драгоманов 
пояснював, коментуючи економічний блок прав у своєму проекті: 
“Впровадження вищеокреслених заходів становить найменші з 
обов'язків, що беруть на себе члени “Вільної Спілки” з впровадження 
в Росії основ політичної свободи, члени ж, що вважатимуть ці заходи 
недостатніми, можуть, після цього впровадження, без порушення свого 
слова, вийти з товариства, для дії на власний розсуд”24.

Тобто, набуття широких політичних, громадянських прав 
Драгоманов розглядав як перший необхідний крок на шляху до 
економічного, соціального , політичного і культурного прогресу всіх 
націй, які б утворили нову державу. Тільки через здобуття політичної 
свободи він вважав за можливе йти далі в розв’язанні інших проблем 
української нації. Підсумовуючи завдання товариства “Вільна 
Спілка”, програма якого й була проектом конституції для нової 
держави, Драгоманов виділив дві основні цілі його діяльності. Перша 
- загально-громадянська:” а) Права людини і громадянина,- як 
необхідна умова особистої гідності та розвитку; б) самоврядування,- 
як основа руху до соціальної справедливості”, а друга мета - 
специфічно -національна:” Політична свобода,- як засіб повернення 
української нації в родину націй культурних”25.

Цим самим автор проекту підкреслював універсальну цінність 
політичної свободи, в яку вкладав найширший зміст і за допомогою 
якої сподівався домогтися реалізації українських інтересів і прагнень. 
Насамкінець він сподівався через виборення політичної свободи 
повернути Україні втрачене у період “пропащого часу” перебування 
під Москвою і належне їй місце серед інших вільних європейських 
націй. Така політична філософія конституційного проекту 
Драгоманова не була штучною, вигаданою в кабінеті схемою. Традиції 
демократії, боротьби за свободу, у тому числі за права особистості 
так чи інакше були властиві Україні й в минулому. Завдання, на погляд 
Драгоманова, полягало в тому, щоби актуалізувати ці давні, загублені 
під чужинецькими режимами традиції. Зробити це належало через 
відновлення історичної, правової свідомості українців і на основі “цих 
спогадів підвести їх до сучасних понять про свободу і рівність у 
освічених народів”26.
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Визнання важливої ролі державно-правових традицій, 
правосвідомості українців як надзвичайно важливого фактору, без 
урахування якого не можлива ніяка політична діяльність, вигідно 
відрізняє державно-правові погляди Драгоманова. Розмірковуючи над 
причинами втрати в минулому шансу на утворення самостійної 
української держави, він робив вірний висновок, що така втрата була 
пов”язана і з особливостями соціальної структури українського 
суспільства, з тим, що ідея державності належала панівним класам, а 
“народні низи” ставилися до неї байдуже27. Щоб уникнути повторень 
такого розриву між устремліннями “провідних верств” і “простолюду”, 
вчений і громадський діяч закликав інтелігенцію повернутися до 
народу з тим, щоб розвинути у нього сучасну національну свідомість, 
а також державно-політичні ідеї. Це, на його думку, можливо зробити 
лише за допомогою таких ідей, які б відповідали щоденним бажанням 
народних мас, українського селянства насамперед. Ось тому 
інтегральне поняття “політичної свободи”, широких соціально- 
економічних прав характерні для його творчості. Соціально- 
економічні прагнення “народу”, підняті до висоти усвідомлення 
необхідності політичної свободи і прав людини в решті решт не могли 
не дати нації надійні орієнтири з боротьбі з поневолювачами, в 
подоланні соціальних, духовних і регіональних розламів українського 
суспільства.

Драгоманов вважав за можливе для того часу задовольнитися 
федералістською моделлю держави для вільної України. Проте така 
модель влаштовувала його не лише з міркувань про не відповідність 
потужності українських самостійницьких прагнень силі протидії двох 
імперій, що панували над Україною. Федералістська концепція 
державності України задовольняла його настільки, наскільки така 
держава могла здійснити всі основні прагнення і потреби українців.

Відзначимо, що після невдалого завершення спроб організації 
товариства “Вільна Спілка”, Драгоманов зневірюється у дієздатності 
ліберальної та демократичної опозиції в Росії та концентрує свої 
зусилля на організації українського руху на більш сприятливому для 
нього грунті - в Галичині та Буковині. Багато енергії він витрачає на 
спроби організувати прогресивну партію, яка була б у змозі об”єднати 
національні політичні сили в Галичині та Буковині для того, щоб потім 
поширити свій вплив на Велику Україну. Поруч з цією роботою, 
Драгоманов не залишає державно-правову теоретичну діяльність, 
приділяючи увагу правовому просвітництву, аналізу політико- 
правових відносин в Європі з тим, щоби кращі досягнення
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європейської думки і державного будівництва могли 
використовуватися в Україні.

Серед праць, які мали на меті проаналізувати державно-політичну 
історію українського народу, інших європейських націй, треба 
виділити такі, як “Про віча”28, “ Старі хартії вольности”29. Обидві 
сповна відбивають стрижневу ідею, з точки зору якої Драгоманов 
оцінював політичну еволюцію Європи та України зокрема. Ця ідея 
полягала в тому, що розвиток людства відбувався від стану підлеглості 
людини зовнішньому примусу до все більшого поширення свободи в 
суспільстві та державі. Досліджуючи розвиток права, Драгоманов 
приходить до висновку про неминучість перемоги вільної держави для 
вільної людини і вважав, що тільки ті політичні та соціальні спільноти 
мають шанс на майбутність, що здатні здійснювати перетворення, які 
відповідають цій магістральній тенденції розширення змісту та сфери 
дії свободи. Зауважимо, що Драгоманов розглядав цю тенденцію як 
провідну, але не єдину, що визначала всю складність європейської 
політичної історії. Праця “Старі хартії вольности” лишилася не 
закінченою, але і в такому вигляді вона справила значне враження на 
сучасників.

Драгомановська концепція політичної свободи справді становить 
основу державно-правових поглядів Драгоманова. Він сам не визнавав 
себе за достатньо компетентну людину у питаннях держави і права, 
але праці, що написані ним справляють, на загал, протилежне 
скромним самооцінкам їх автора враження. Принаймні, вони  стали 
помітним явищем для свого часу і мали значний вплив і на наступні 
покоління українців.

Не будучи професійним юристом, а ученим-істориком та 
етнографом, долею обставин змушеним стати одним з політичних 
провідників українства, Драгоманов не залишив бездоганно цілісної 
академічної концепції держави і права. Проте його політичні праці 
н о си л и  програмовий характер для формування національного 
державного ідеалу, вплинули на ідейні орієнтири українських партій, 
які брали безпосередню участь у спробах державного будівництва в 
1917-1920-х рр. Драгоманов аналізував перспективи політико- 
правового розвитку України в умовах її бездержавності, гірше того, 
розчленування нації, коли зв”язки між австрійською та російською 
Україною тільки починали набирати систематичного характеру. 
Провідним мотивом його звернень до перспектив державно-правового 
стану нації був мотив заперечення існуючих реалій, імпульс боротьби 
проти них. Це накладало відбиток на державно-правові погляди
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Драгоманова. Акцент робився на пошуках засобів звільнення 
українців, на створенні гарантій проти рецедивів їх національного та 
соціального гноблення, на захисті негативних політичних прав. Отже, 
питання про збалансування політичних прав і обов'язків, прав 
громадянина і компетенції держави у Драгоманова висвітлюється з 
явним ухилом у бік максимального обмеження державного чинника, 
державної регуляції та примусу.

Крім цього, далеко не повністю відповідає реаліям XX ст. 
переконання в універсальності федеративного принципу для розвитку 
внутрішньо-державних і міждержавних стосунків. Все це накладає 
певні обмеження на розгляд теоретичної спадщини Драгоманова як 
вповні актуальної. Але ці та інші застереження не повинні заважати 
усвідомленню того, що сам Драгоманов справедливо визнається одим 
із видатних теоретиків української правової та політичної думки, 
людиною, що зробила поважний внесок у творення традицій 
національного конституціоналізму, в розробку фундаментальних 
проблем державності України. До того ж, не буде перебільшенням 
висновок, що створена Драгомановим державно-правова концепція 
за своїм змістом відповідає загально-світовій тенденції осмислення і 
розв'язання проблем громадянського суспільства, яке передбачає 
безперевне вдосконалення людини та її взаємин з суспільством і 
державою. Саме такий напрямок ідейних пошуків відзначає напругу 
інтелектуальних зусиль Драгоманова, а його праця становить одну з 
надійних теоретичних підстав для розвитку національної традиції 
боротьби за цивілізовану, демократичну, правову державу. З цієї 
ретроспективи і помилки, і теоретичні здобутки Драгоманова 
залишаються актуальними для дослідження і наукової дискусії.
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ДО ПИТАННЯ ПРО НАЗВИ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ПАРЛАМЕНТІВ

Інститут парламенту має багатовікову історію: його 
попередниками були представницькі органи в Стародавній Греції та 
Стародавньому Римі, сословно-представницькі установи 
середньовіччя. Виникнення парламенту пов'язують з подіями XIII ст. 
в Англії, коли влада короля була обмежена зборами феодальних 
магнатів, вищого духовенства, представників графств (головним 
чином міст)1. Пізніше подібні представницькі установи виникли у 
Франції, Іспанії, Польщі та інших країнах, які потім перетворились в 
парламентські установи сучасного типу. Вважається, що парламент 
як загальнонаціональний представницький орган реального значення 
набув після буржуазних революцій ХУІІ-ХУІІІ століть: утворений 
виборчим корпусом (електоратом), він знаходиться у верхів'я системи 
державних органів , посідає поміж них привілейоване становище.

Власне слово “парламент” уперше вживається в Англії на зламі 
ХІІІ-ХГУ ст.ст. Про значення цього слова в середні віки немає спільної 
думки. Відомий російський дослідник — проф. О.В.Гутнова, 
наприклад, схиляється до думки, що на самому початку парламентом 
іменувалась вузька королівська рада і тільки із розширенням її складу 
та повноважнь парламентом стає представницька нарада з державних 
справ, що скликається регулярно2.

При всій своєрідності форм правління сьогодні майже у всіх 
країнах існують політичні інститути, влада яких походить від того, 
що їх члени є представниками суспільства. Збірно їх іменують 
“парламентами” (англ. parliament, нім. parlament, фр. parlement, іт. 
parlamento, польське parlament < лат. “parlare” — говорити), що 
позначає органи, де говорять, розмовляють.

Цим самим, на нашу думку, окреслюється найсуттєвіша ознака 
парламентської установи — бути форумом для обговорення справ.

Зазначимо, що в науковій літературі використовується ще один
103



універсальний термін для позначення органів національного 
представництва, а саме — легіслатура3 / лат. lex (legis) закон + latus 
встановлений). Цей термін увійшов у вжиток в Англії в ХУІІ ст. в ході 
конфлікту між королем і парламентом з приводу того, кому належить 
законодавча влада, а згодом, у ХУІІІ ст., укоренився в Америці для 
позначення представницьких зборів, які були під контролем 
колоністів4. Під такою назвою діють сьогодні законодавчі органи в 
деяких штатах США, а також в окремих державах. Доречно 
зауважити, що в конституційному праві термін “легіслатура” 
трактується ще як строк повноважень, а також період діяльності 
обраного представницького органу5.

Натомість поняття “парламент” має більш широке 
тлумачення. У Великобританії, наприклад, коли йде мова про 
парламент як вищого законодавчого органу, мають на увазі не тільки 
обидві палати парламенту — палату громад і палату лордів, але й 
монарха, оскільки тільки єдність усіх згаданих елементів утворює в 
юридичному розумінні те, що іменують парламентом. Інакше термін 
“парламент” застосовують для позначення обох палат парламенту, 
проте частіше під парламентом розуміють його основну частину — 
палату громад. Члени палати громад звуться “членами парламенту”. 
Уряд несе відповідальність тільки перед палатою громад і ця 
відповідальність іменується “парламентською”6. Подібне ж 
тлумачення цього терміну можна зустріти і в Конституції Канади, в 
якій зафіксована така постанова: “Для Канади буде застосовано один 
Парламент, який складається з Королеви, верхньої палати, що зветься 
Сенатом, і Палати громад”/7. У такому ж значенні використовується 
дане поняття для позначення вищого законодавчого органу і в інших 
державах Британської Співдружності.

Часом буває досить складно відокремити законодавчу 
функцію представницького органу від функції представництва. 
Практика свідчить, що найлегше це можна зробити стосовно до країн 
з жорсткою системою розподілу влад, де представницький орган діє 
як активний законотворчий інститут (наприклад, США), на відміну 
від вищого законодавчого органу в парламентарних державах, де 
найбільш сильною стороною парламентської установи є її 
представницька діяльність. Звернемось до конституційної теорії та 
практики окремих постсоціалістичних держав. Якщо Конституція 
Російської Федерації 1993 р. визначає парламент як представницький 
і законодавчий орган Росії (ст. 94), а Конституція Молдови 1994 р. 
вищим представницьким органом народу і єдиною законодавчою
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владою держави (ст. 60), то Конституція Чеської Республіки 1992 р. у 
ст. 15 фіксує постанову про те, що Парламентові належить тільки 
законодавча влада у державі, а Конституція Латвійської Республіки 
1922 р. з поправками 1993 і 1994 p.p. встановлює в ст. 64, що 
Законодавча влада належить Сеймові (тобто Парламенту)8.

Співставимо тепер сказане вище ще з одним аспектом згаданої 
проблеми. Офіційно для позначення вищих органів представницької 
та законодавчої влади використовуються різні назви. Проведений нами 
аналіз на підставі вивчення конституцій, конституційних законів та 
інших джерел енциклопедичного характеру держав світу9 показує, що 
термін “парламент” вживається у 40 країнах; “народні (національні) 
збори” як назва парламентської установи розповсюджені у 37 країнах 
(Габон, Єгипет, Болгарія, Малаві та ін.); “Федеральні збори” — в 
Російській Федерації, Швейцарії та на Канарських Островах; 
“Асамблея” — в 15 країнах (Гондурас, Португалія, Панама та ін.); 
“Державні збори” — в Естонії, Македонії, Угорщині та Шрі-Ланки; 
“Верховна (національна) Рада” — в 14 країнах (Азербайджан, 
Казахстан, Україна, Словакія тощо); “Палата зборів (депутатів або 
представників)” — в і ї  країнах (Люксембург, Мальта, Марокко та ін.); 
“Конгрес” — в 16 країнах (Аргентина, Бразилія, США та ін.). У 19 
країнах назви вищих предстаницьких установ є індивідуальними: Сабор 
(Хорватія); Фолькетинг (Данія), Едускунта (Фінляндія), “Альтинг” 
(Ісландія), Кнесет (Ізраїль), Ландтаг (Лихтенштейн); Генеральні кортеси 
(Іспанія), Риксдаг (Швеція); Генеральні штати (Нідерланди); 
Федеральна легіслатура (Пакистан); Стортинг (Норвегія); Національна 
Законодавча Рада (Заїр); Скупщина (Словенія); Союзна Скупщина 
(Югославія); Сейм (Литва, Латвія); Рада представників (Ефіопія); 
Конституційні збори (Камбоджа). Цікаво, що в державі Маршальські 
Острови однопалатний парламент іменують “Сенатом”.

Окремо слід сказати про назви парламентських установ Австрії 
та ФРН. В Австрії немає спільної назви, а вживаються назви палат: 
“Національна Рада”, “Федеральна Рада”. У ФРН під парламентом 
розуміють тільки нижню палату — Бундестаг. Стосовно другої палати 
—- Бундесрат, то в цій країні вона є органом представництва земель. 
Таким же органом вважається і Федеральна Рада в Австрії.

Не можна не звернути увагу і на той факт, що в наш час — час 
глибоких демократичних перетворень, у 6 державах (Ботсвана, Бруней, 
Катар, Оман, Саудівська Аравія і Чад) діють тільки т.зв. 
“консультатівні” парламенти, а у 12 країнах (Бахрейн, Бурунді, Гана, 
Гвінея, Лесото, Ліберія, Малі, Руанда, С'єрра-Леоне, Судан, Того,
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Уганда) парламенти або розпущені або замінені різними військовими 
органами типу “Рада національного порятунку”. На завершення цього 
термінологічного аналізу варто підкреслити, що є країни, де 
законодавчі функції виконують своєрідні надпарламентські органи 
(Індонезія, Лівія). Так, в Індонезії Вищим органом держави є Народний 
консультативний конгрес (1000 осіб), проте законодавчу функцію 
здійснює парламент — Рада народних представників (500 осіб). Отже, 
парламент є складовою частиною вищого органу держави10.

Різні й найменування в двопалатних парламентах. Назвемо 
тільки деякі, що використовуються для позначення палат: палата громад і 
палата лордів (Великобританія); палата представників і сенат (СІНА); 
Національна Асамблея і Сенат (Франція); Конгрес депутатів і сенат 
(Італія); Державна Дума і Рада Федерації (Росія); Конгрес депутатів і сенат 
(Іспанія); Віче громадян і Віче республік (Югославія); Палата представ
ників і Палата провінцій (Хорватія). Нарешті, в деяких країнах Африки та 
Океанії в парламенті є палати вождів (Ботсвана), проте вони володіють 
тільки дорадчими повноваженнями з певних питань (звичаї, культура).

Проте необхідно зауважити, що далеко не завжди за назвою 
представницького органу можна визначити його місце в системі 
державної влади. Наприклад, в Парламенті Намібії нижня палата 
іменується Національною асамблеєю, а верхня палата — 
Національною радою (на противагу Австрії та Швейцарії); в 
Швейцарії Федеральною (союзною) радою іменується не палата 
парламенту, а уряд. З іншого боку, усі перелічені назви прямо 
віддзеркалюють одну з головних прикмет представництва — 
колегіальний характер відповідних державних органів. Парламенти 
деяких країн зберегли історичні назви, які мали ще станово- 
представницькі установи часів феодалізму (парламенти Іспанії, 
Нідерландів, Великобританії-), інші ж уособлюють історичні традиції 
своїх країн (Верховна Рада в Україні, безумовно, успадкувала традиції 
Козацької, Центральної Ради; Державна Дума в Росії-). По-третє, не 
слід перебільшувати оригінальність таких офіційних назв 
представницьких органів, як “фолькетинг”,’’альтинг”, “стортинг”, 
“риксдаг”, “сейм”, “кнесет”, “скупщина” або “меджліс”. Вони є ніщо 
іншим, як транскрипцією національних державно-правових термінів, 
що в перекладі українською мовою означає “народні збори”. Тому 
всі вони мають значення офіційних термінів, якими називають органи 
держави, що мають представницький характер.

Отже, в усіх розглянутих випадках йдеться про парламент як 
вищий представницький орган держави, що утворюється обов'язково
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із застосуванням процедури виборів, діє на колегіальних засадах і має 
за головну функцію законодавчу діяльність. Стосовно ж поняття 
парламенту, то воно передусім має значення узагальнюючого і саме 
як таке використовується у даному контексті.

Проте, необхідно враховувати, що наукове, конституційно- 
правове поняття парламенту не вичерпується тільки характеристикою 
вищого представницького органу, але має більш складний зміст. На 
думку російського державознавця — проф. В.Є.Чиркіна, парламент є 
поєднанням декількох якостей. “Сучасний парламент, — пише він, — 
це вищий орган народного представництва, що виражає суверенну волю 
народу, покликаний регулювати найважливіші суспільні відносини 
головним чином шляхом прийняття законів, здійснення контролю за 
діяльністю органів виконавчої влади та вищих посадових осіб”11. 
Звичайно, у парламента є і багато інших повноважень. Він формує інші 
вищі органи держави (наприклад, обирає президента в деяких країнах, 
утворює уряд, призначає конституційний суд), ратифіковує міжнародні 
договори, виконує квазісудові функції (участь в процедурі “імпічмент”). 
За традицією парламент є місцем вибору та апробації представників 
державного керівництва, укладання політичних угод і створення партій, 
засобом стимулювання або запобігання соціальних дій та змін, форумом 
для демонстрації протилежних думок або утвердження легітимності 
режиму. Як бачимо, парламент має більш широкі повноаження, ніж 
будь-який інший державний орган.

Звичайно, в реальному житті “ідеального” парламенту не існує. 
Довгий час взірцем був британський парламент, модель якого 
рецептують англомовні країни. У наш час найбільшою “законодавчою 
могутністю” володіє конгрес СІЛА. Після другої світової війни нові 
варіанти парламентів з'явились в Італії, ФРН, а також в Японії, на 
сьогодні вони набули “сучасні форми”. В свою чергу заснування нових 
організаційних структур парламенту та інших допоміжних органів 
дозволяє виробити і постійно застосувати правила, процедури і моделі 
поведінки, які дозволяють представницькому органу 
пристосовуватись до нових форм політичних реалій. Одним словом, 
відбувається безперервне вдосконалення інституту парламенту.

Для правильного застосування вже апробованих 
конституційною практикою та й нових парламентських інститутів 
необхідний їх всебічний аналіз, потрібно з'ясувати їх характер, 
властиві їм особливості, зв'язки з іншими органами державної влади. 
У цьому зв'язку важливого значення набуває питання про 
класифікацію парламентів.
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В науковій літературі з порівняльних досліджень парламентів12 
склалась досить вдала типологія видів парламентів. їх прийнято 
класифікувати за такими критеріями: 1) за юридичним статусом; 2) в 
залежності від системи правління; 3) за структурою; 4) за обсягом 
законодавчих повноважень; 5) за функціональною ознакою; 6) в 
залежності від прийняття рішень в галузі внутрішньої та зовнішньої 
політики; 7) в залежності від політичної системи.

Сучасна наука виходить із того, що конституційний статус 
парламенту обумовлений багатьма факторами. В їх числі — особливості 
історії політичних інститутів країни,її конституційного ладу, закріплені 
в основних законах принципи, партійна система, соціально-економічні 
та політичні умови тощо. Конституції створюють, як показує аналіз 
основних законів, юридичні умови для функціонування парламентської 
системи. Зокрема, конституційно-правовий статус парламенту в будь- 
якій країні зумовлюється дією основних принципів конституції, які 
закладають підвалини для розвитку і зміцнення демократичної держави 
(наприклад, в ст.ст. 5,6 Конституції України проголошуються принципи 
народного суверенітету та розподілу державної влади на законодавчу, 
виконавчу та судову).

Відмінності в правових принципах, які обумовлюють систему 
взаємин вищих органів держави, відіграють вирішальну роль при 
визначенні юридичного статусу вищого органу представницької 
влади. Розглядаючи парламенти під цим кутом зору, можна говорити 
про існування чотирьох основних моделей їх організації. Перша 
модель характеризує правовий статус парламенту в країніх, які 
проголосили основою конституційного ладу принцип 
парламентського правління. В таких країнах існують інститути 
політичної відповідальності уряду та розпуску парламенту — головні 
ознаки цієї форми правління. Парламент відіграє важливу роль у 
формуванні уряду. До такої моделі слід віднести парламенти 
Великобританії, більшості країн Співдружності, Австрії, Італії, ФРН, 
Болгарії, Молдови, Угорщини та ін.). Друга модель репрезентує 
конституційний статус вищого представницького і законодавчого 
органу в країнах з президентською формою правління, що заклали в 
підвалини організації державної влади принцип жорсткого розподілу 
влад. Класичний приклад — США, де система стримувань і противаг 
точно відображає передбачене конституцією співвідношення трьох 
гілок влади — законодавчої, виконавчої, судової. В країні відсутній 
інститут розпуску парламентської установи, проте президенту 
належить право відкладного вето, яке в свою чергу може бути
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подолано конгресом. Деякі призначення президента вимагають 
узгодження з сенатом. Конгрес не може відправити президента у 
відставку, але має право ухвалити рішення про відсторонення 
президента від посади у порядку імпічменту. Такий правовий статус є 
характерним для парламентів більшості країн Латинської Америки 
(Бразилія, Венесуела, Мексика, Панама та ін.). Третю модель 
утворюють парламенти в країнах із змішаною формою правління, що 
поєднують елементи президентської та парламентської системи. 
Статус органів представництва відрізняється своєрідністю. Хоча в цих 
країнах і проголошується інститут парламентської відповідальності 
уряду, проте президенту належать важливі повноваження, пов‘язані 
з функціонуванням парламенту, зокрема, правом його розпуску. 
Класичним прикладом такої моделі може слугувати Франція. До цієї 
ж групи слід віднести країни, що звільнилися, і які прагнуть до 
французької моделі, звичайно ж, Україну, Росію, Казахстан та ін. 
Четверту модель складають предстаницькі установи держав 
“радянського зразка” (в сучасних умовах — соціалістичні країни: 
В‘єтнам, КНР, КНДР, Куба). Функціонування державного механізму 
тут будується на принципах єдності державної влади, повновладдя 
рад і керівної ролі комуністичної партії. Призначення вищого 
законодавчого органу зводиться до формального схвалення 
прийнятих вищими партійними органами політичних рішень.

Нарешті, особливе становище посідають т.зв. консультативні 
парламенти. Як слушно підкреслюється в державознавчій літературі13, 
їх не можна віднести до будь-якої з названих моделей, оскільки вони є 
тільки дорадчими установами. Такі “парламентські” інститути 
передбачені конституціями Бахрейну, Брунея, Катару, Кувейту, 
Об’єднаних Арабських Еміратів та інших держав.

Сучасна державознавча доктрина значно розширила підходи 
до розгляду конституційних проблем, використовуючи для аналізу 
взаємин основних конституційно-правових інститутів більш широку 
категорію — систему правління, замість поняття “форма правління”. 
Нова категорія враховує нові явища та інститути (системи політичних 
партій, посилення значення виборів і масового електорату, зміни в 
статусі депутата, виняткова важлива роль засобів масової інформації, 
легалізація опозиції тощо), що дозволяє говорити про парламентаризм 
у широкому розумінні цього слова, розглядаючи роль парламенту в 
політичній системі, в його взаєминах із суспільством та іншими 
інститутами. Під цим кутом зору можна виділити декілька груп країн. 
До першої відносяться розвинуті демократичні держави. В деяких з них
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(наприклад, Великобританія, США, Франція) предстаницькі установи 
функціонують без перерви протягом багатьох століть. В інших країнах 
(Німеччина, Італія) парламенти ліквідувалися та потім відновляли свою 
діяльність. Усім країнам цієї групи притаманні демократичні традиції: 
парламент тут відіграє помітну роль в політичному житті. Другу групу 
утворюють країни, що розвиваються, в яких становлення незалежної і 
самостійної державної влади супроводжувалось створенням нової 
конституційної системи, включаючи і загальнонаціональний виборний 
орган представництва. В них спостерігається надзвичайно строкатий 
конгломерат моделей організації парламентських установ. Хояа в цих 
країнах уведені інститути парламентської відповідальності уряду, 
розподілу влад, верховенства парламенту, проте парламент не володіє 
повноваженнями, властивими вищому органу представницької та 
законодавчої влади. До цієї групи відносять, зокрема Індію, Філіппини 
та ін. країни. В літературі вірно вказується, що проблема 
парламентаризму в таких країнах — це передовсім проблема 
демократичних перетворень. Третя група— це посттоталітарні держави. 
До речі, ця група також складає цілий конгломерат. З одного боку, 
країни Східної Європи, окремим з яких (Угорщина, Польща, Чехія, 
Румунія) відомі багато форм парламенської демократії, а з іншого — 
країни СНД (Україна, Росія та ін.). Осонвні проблеми парламентаризму 
пов'язані з труднощами становлення стабільної партійної системи, 
нерозвиностю політичної культури, відсутністю необхідного рівня 
суспільної злагоди, тобто умов, в яких може ефективно діяти 
демократичний парламент.

Найбільш загальна і традиційна класифікація парламентів, як 
відомо, будується на їх поділі на однопалатні та двопалатні. За нашими 
підрахунками, із 193 незалежної держави, що існує в 1997 році на 
політичній карті світу, двопалатні парламенти створені тільки в 61 
країні. Домінантною ж тенденцією залишається — однопалатна 
система (у 131 країнах, оскільки у Афганістані не утворено вищого 
представницького органу). Доречним буде в цьому зв‘язку вказати на 
те, що в демократичних країнах, незалежно від форми державного 
устрою, парламенти є двопалатні. У науковій літературі прихильність 
до тієї чи іншої структури парламенту пояснюється конкретними 
умовами його історії та традиціями. Разом із тим, наведена 
класифікація не відображає своєрідності структур представницьких 
органів. Деякі парламенти настільки не звичні за своєю структурою, 
що тільки з певними застереженнями можуть бути віднесені до тієї чи 
іншої групи. Наприклад, М.О.Могунова вважає дискусійним питання



про структуру норвежського стортингу і парламенту Ісландії14. А на 
думку відомого фахівця з конституційного права Німеччини 
Ю.П.Ур'яса15, бундесрат, згідно з конституцією, не є другою палатою, 
а непарламентською корпорацією.

Питання про переваги та недоліки двопалатної та 
однопалатної парламентської структури — предмет довготривалої 
дискусії, а тому вимагає більш детального розгляду, що виходить за 
межі нашого дослідження.

Як загальнонаціональний представницький орган, парламент 
володіє верховною законодавчою владою. Це єдиний орган в державі, 
який правомочний приймати акти вищої юридичної сили. В залежності 
від обсягу законодавчих повноважень усі парламенти як законодавчі 
органи можна поділити на дві групи. До першої групи входять 
легіслатури з необмеженою сферою законодавчих повноважень, до 
другої — ті, що видають закони тільки з певного кола питань. 
Найбільш яскравий приклад суверенного парламенту — 
Великобританія, де парламенту надано право приймати закони з будь- 
якого питання. В той же час легіслатури другої групи (Франція, Конго, 
Мадагаскар) конституційно обмежені у сфері законодавства.

До несуверених легіслатур можуть бути віднесені парламенти 
тих країн, в яких є органи конституційного нагляду (наприклад, Росія, 
Україна, ФРН та ін.).

У державознавчій доктрині побутовуе в цілому вірна думка 
про те, що функції парламентів досить сильно варіюються. 
Американський політолог М.Мезі16 вже наприкінці 70-х p.p. XX ст. 
запропонував класифікацію, згідно з якою існують дві законодавчі 
моделі — активна і представницька. Відповідно до першої моделі роль 
законотворчого органу полягає в тому, щоб ініціювати, обговорювати 
і прийняти ухвали щодо будь-яких державних заходів. До цієї моделі 
він відносить конгрес США і частково — конгреси Філіппин, Чилі, 
Коста-Рики. При представницькій ж моделі (до неї він відносить 
більшість парламентів континентальної Європи і демократичних країн, 
що розвиваються) парламент виконує дві функції: формування політики 
для виконавчої гілки влади і вироблення політики для законотворчого 
інституту. В такому разі парламент виступає посередником між 
населенням і політиками. Однак з часом в науковій літературі із 
врахуванням відмінностей в характері функцій, що здійснюються 
легіслатурами, було запропоновано поділ парламентів на активні, 
реактивні, маргінальні, мінімальні17. До активних відносять ті, які 
відіграють важливу роль у прийнятті законів або в формуванні та
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відставці уряду (як приклад — Конгрес СІЛА). Реактивними іменують 
парламенти країн, в яких домінує виконавча влада, проте вони 
зберігають значний вплив і контроль над урядом (Великобританія, 
Австрія, Канада). Маргінальними є представницькі органи, які 
контролюються виконавчою владою в такій мірі, що їх внесок в 
формуванні політики є незначним. Мінімальні парламенти — це органи, 
які зберігаються для того, щоб забезпечити легітимність режиму.

Близькою до цієї класифікації є типологія парламентів в 
залежності віл прийняття ними рішень в галузі в н у т р і ш н ь о ї  та 
зовнішньої політики. Автори такої класифікації18 виділяють п'ять 
основних типів з такими характеристиками: 1) активний парламент 
(здатний змінити політику, має сильну підтримку мас та еліти); 2) 
уразливий парламент (традиційно великі повноваження, які поступово 
обмежуються виконавчою владою); 3) реагуючий парламент (виявляє 
неформальний вплив, проте рідко використовує свої офіційні 
повноваження у тому випадку, якщо виконавча влада виступає проти); 
4) маргінальний парламент (формальні обмеження у питаннях 
бюджету і законотворчості; інші повноваження здійснюються шляхом 
неофіційних переговорів із главою виконавчої влади); 5) мінімальний 
(слабкий) парламент (не має повноважень щодо зміни бюджету або 
пропонувати закони).

В зарубіжній державознавчій літературі 90-х p.p. XX ст.19 
пропонується класифікація парламентів і в залежності від політичної 
системи, в межах якої вони діють. Згідно з нею всі парламенти 
поділяються на ті, що функціонують у відкритих політичних системах 
(читай _ демократичних — наше А.Г.), і ті, що знаходяться в закритих 
системах (тут взагалі не існує легіслатури, оскільки закони 
приймаються вузьким колом осіб типу військової хунти).

Таким чином, сучасний світ характеризується глибокими 
відмінностями в функціонуванні вищих представницьких і законодавчих 
органів. За час їх існування в формах організації та діяльності цих 
установ нагромаджено позитивний і негативний досвід. В цілому можна 
говорити про позитивний світовий досвід парламентаризму, 
який сприймається новими державами в Африці, а також державами Азії, 
Центральної та Східної Європи, включаючи і Україну.

1. Докладніше про це див.: Гутнова Е.В, Возникновение 
английского парламента. - Москва, 1960. - С. 333, 416.

2. Див.: Гутнова Е.В. О значении слова “парламент” в Англії 
XIII и начала ХІУ века. - Средние века, т. XX. - Москва, 1961. - С. 56-74.
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Альбертіні Л. М.

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА 
ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ

Інститут громадянства в ФРН є надзвичайно складним. 
Єдине німецьке громадянство існує з 1 січня 1871 року і було 
запроваджено Законом про надбання та втрату федерального 
громадянства від 01. 06. 1870 року1. Федеральне громадянство 
набувалось і втрачалось з набуттям та втратою громадянства 
суб‘єктів федерації. До основи Закону було покладено принцип 
“права крові” , що відповідало піднесенню того часу ідеї 
національноі держав”. Аналогічнпм, по суті, є і Закон про імперське 
громадянство від 22 липня 1913 року2, який вводить безпосереднє 
імперське громадянство і діє ще сьогодні. В 1934 році усувається 
громадянство федеральних одиниць3 і після 1945 року воно 
відновлено не було.

В німецькій правовій литературі громадянство дефінується 
неоднаково. Воно розглядається як статус чи як правовідношення. 
Загально визнаним в літературі є визначення А. Макарова, який 
визначає громадянство як “правове відношення між державою та її 
громадянами...., при регулюванні якого властивість особи як суб'єкта 
цього правовідношення утворює правовий статус цієї особи”4.

Німецьке громадянство є однорідним, в'ньому не існує яких - 
небудь ступенів та видів.

Набуття громадянства.

ФРН відноситься до країн, які в питаниях громадянства 
керуються принципом “права крові”. Дитина набуває німецьке 
громадянство, якщо її батько чи мати мають німецьке громадянство5. 
До 1974 року діяв лише принцип “права крові батька”, решениям 
Конституційного Суду від 21.05.1974 була визнана невідповідність 
цієї норми Основному Закону Німеччини.” Якщо дитина 
народжується поза шлюбом і тільки батько має німецьке 
громадянство, то для набуття дитиною німецького громадянства 
вимагається встановлення батьківства згідно з німецьким 
законодавством. У відповідності з § 5 Закону про імперське 
громадянство узаконення дитини наступним шлюбом батька з
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матір'ю (§ 1719 Цивільного Кодексу) чи оголошення дитини 
народженою в шлюбі веде до набуття дитиною громадянства батька.

Набуття громадянства в силу народження дитини у громадян 
ФРН е здебільшого випадком набуття німецького громадянства. 
Ніяких виключень не робиться і для дітей, народжених у іноземців, 
що постійно проживають в країні, як це робиться в деяких інших 
європейських країнах (наприклад, у Бельгії, Іспанії, Нідерландах, 
Португалії). Єдиним випадком дії “права території” є норма, за якою 
дитина, що була знайдена на території ФРН, вважається 
громадянином Німеччини7. Неповнолітня дитина, що була 
всиновлена громадянином ФРН набуває його громадянства, якщо 
це усиновлення відбулося згідно чинного німецького законодавства8.

Як бачимо, принцип “права грунту” у ФРН майже не діє. Це 
частково пояснюється тим, що Німеччина негативно ставиться до 
множинного громадянства9.

Громадянство Німеччини може набуватися і шляхом 
натуралізації. Це питання регулюється декількома законодавчими 
актами: Закон про імперське громадянство 1913 року (§§ 8,9), Закон 
про іноземців10 (§§ 85, 89), а також спеціальний законодавчий акт 
“Основні напрямки натуралізації”".

Натуралізація носить у ФРН досить обмежений характер. У 
порівнянні з іншими європейськими країнами висуваються більш 
жорсткі умови, а натуралізаційна квота є найнижчою.

Закон про імперське громадянство висуває до іноземців, що 
бажають натуралізуватися наступні вимоги:

- особа повинна бути повністю дієздатною;
- повинна вести бездоганний спосіб життя. На практиці 

сумнів щодо цього може бути обгрунтований навіть зупиненим 
кримінальним провадженням чи іншою поведінкою, що не вміщує 
складу злочину;

- особа повинна мати житло;
- повинна бути спроможною утримувати себе і членів своєї 

родини;
Прийняті у 1977 році “Основні напрямки натуралізації” 

зробили ці критерії ще більш складними. Сюди належать:
- знання державної побудови ФРН;
- вільне і тривале звернення до Німеччини, яке розширюється 

з урахуванням колишньої поведінки і відношення особи до німецької 
культури. “Вільне і тривале звернення особи до Німеччини” не є таким,
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коли особа, що виявила бажання натуралізуватися є членом 
політичної організації імігрантів. Сюди відноситься письмове та усне 
володіння німецькою мовою в обсязі, що відповідав би колу 
спілкування особи (вийнятки можуть робитися відносно похилого 
віку, враховуючи загальний рівень освіти І вікові складності при 
вивченні мови, особливо, коли інші члени родини достатньо 
володіють німецькою мовою). Особа не меже бути натуралізована, 
якщо це бажання пов'язано з переслідуванням економічних переваг 
без виявлення “вільного звернення до Німеччини”,

- вимога інтеграції в суспільство, в зв'язку з чим строк 
постійного проживания на території ФРН повинен складати не менш 
як 10 років;

- вимога єдиного громадянства у родині;
- натуралізація стає неможливою, якщо особа зловживає 

алкоголем чи вживає наркотичні засоби;
- втрата колишнього громадянства.
Цікавим є те, що Закон про громадянство 1913 року вимагає 

відмову від колишнього громадянства при прийнятті до 
громадянства Німеччини тільки від подружжя громадянина ФРН, а 
законодавчий акт 1977 року поширює це правило на всіх осіб, що 
бажають натуралізуватися. Взагалі, “Основні напрямки 
натуралізації” акцентують відказну можливість. Натуралізація 
відбувається тільки тоді, коли існує державний інтерес. “Основні 
напрямки” проголошують, що “Федеративна Республика Німеччина 
не є іміграційною країною і не має на меті збільшення кола німецьких 
громадян шляхом натуралізації”12.

Що стосується подружжя громадянина ФРН, то тут 
передбачений значно коротший строк постійного проживания в 
країні, що є необхідним для здійснення натуралізації (три роки при 
трьохрічному шлюбі чи п’ять років при двохрічному шлюбі)13.’ Крім 
того, прийняття до громадянства подружжя громадянина ФРН 
відбувається не на розсуд відповідних державних органів, а особа 
повинна бути натуралізована, якщо вона виконує усі висунуті до неї 
законом вимоги (натуралізаційне домагання - Л.А.). Не висувається 
10- річний строк постійного проживания в країні і щодо осіб, які 
раніше мали німецьке громадянство; до німців (етнічних) без права 
на автоматичну натуралізацію, до осіб , що походять з 
німецькомовних областей чи які проживали тривалий час на 
території цих областей; до дітей, що натуралізуються разом з
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батьками; якщо в натуралізації особи присутній особливий 
державний інтерес.

Положення нового Закону про іноземців не відповідають 
духу “Основних напрямків”. В Законі закріплюється право законного 
натуралізаційного домагання деяких категорій іноземців, а отже, 
менше простору залишається для розсудової натуралізації 
адміністрації. За висловом німецького професора Ріттштіха таке 
правове оформлення натуралізації є обережним кроком до 
мультікультурного суспільства14.

Згідно з § 85 цього Закону молоді іноземці у віці від 16 до 23 
років мають право натуралізуватися, якщо вони на протязі восьми 
років регулярно знаходились на території ФРН, шість років 
відвідували у ФРН школу (з цього - мінімум чотири роки 
загальноосвітню) та не були засуджені за скоєння тяжкого злочину. 
Згідно з § 86 іноземці, що регулярно проживають на території ФРН 
протягом п'ятнадцяти років, повинні бути за їх бажанням 
натуралізовані, якщо вони не були засуджені за скоєння тяжкого 
злочину, можуть матеріально утримувати себе і членів своєї родини 
без використання соціальноі допомоги та допомоги по безробіттю, 
але тут можуть робитися винятки. Дуже знижується для цих категорій 
іноземців і розмір сплачуваного мита (100 ДМ). Принциповою 
умовою прийняття до громадянства в обох випадках є відмова від 
колишнього громадянства.

Як бачимо, Німеччина продовжує дотримуватися принципу 
“запобігання подвійного громадянства”. Але зрозуміло, що можуть 
існувати випадки, коли особа з якихось причин не може вийти з 
колишнього громадянства. Тут Закон робить деякі винятки. Вихід з 
колишнього громадянства не є обов'язковим у наступних випадках:15

1. Закон держави не передбачає можливість виходу з 
громадянства.

2. Держава постійно відмовляє особі у виході з громадянства.
3. Держава відмовляє особі у виході з громадянства, 

керуючись свавіллям, чи не виносить решения в передбачений 
законом строк.

4. Якщо вихід з громадянства деяких категорій осіб 
(наприклад, біженців) є неможливим в цей момент чи пов'язується з 
особливо жорсткими для особи умовами.

5. Якщо держава ставить вихід з громадянства в залежність 
від проходження особою військовоі служби і іноземець переважну
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частину шкільної освіти отримав у Німеччині, вихід з громадянства 
може не бути обов'язковим. Відповідне рішення приймається 
земельними міністерствами внутрішніх справ на їх вільний розсуд16.

При прийнятті до громадянства подружжя громадянина ФРН 
виникнення в нього подвійного громадянства може допускатися у 
випадку, якщо сама особа не бажає втрачати колишнє громадянство, 
але вона повинна бути старшою, ніж 35 років, проживати на 
території Німеччини більш ніж 5 років і більш ніж 15 років не 
знаходитися в країні її громадянства17.

Питания набуття та пов'зані з ними питання подвійного 
громадянства, є дуже гострими для Німеччини. Справа в тому, що з 
дня підписання між Італією та ФРН договору про залучення 
робітників, в історії Німеччини почалась нова ера. Приплив, що 
розпочався з середини 50-их років, спочатку з європейських, а потім 
з азіатських країн, робітників мігрантів (Gastarbeiter), вніс зміни до 
західно-німецького і в цілому західно-європейського суспільного 
життя. Німеччина не є іміграційною країною de jure, але вона стала 
нею de facto. Очікування, що іноземні працівники, відпрацював 
деякий час поїдуть назад до своїх країн, не виправдалося. Більшість 
з них забрала до Німеччини свої родини чи заснувала тут нові, були 
народжені діти. Від покоління до покоління зростає частина 
іноземців, які, мабуть, в соціологічному змісті і не є іноземцями. 
Приблизно дві третини іноземців в Німеччині проживають тут 
більше 15 років і майже чверть більше 20 років.

Щорічно в країні народжується сто тисяч іноземних дітей18. 
А існуюча в країна натуралізаційна квота - 0,6 відсотків від 
загального числа іноземців, що постійно проживають у Німеччин), 
є найнижчою у порівнянні з іншими європейськими країнами.

В зв'язку з цим не дивно, що ситуація породжує збуджену 
дискусію державознавців, політиків, експертів з прав людини, 
соціологів тощо.

Законопроекти щодо зміни законодавства в галузі 
громадянства вже було внесено законодавчою ініціативою  
Федеральної Ради, кількома фракціями Парламенту. Законопроект 
також було розроблено Уповноваженим Федерального Уряду у 
справах іноземців. Законопроекти дещо відрізняються один від 
одного, але, по суті, зводяться до наступного:

1. Дитина, що народжується у Німеччині, повинна набувати 
німецького громадянства, якщо один з батьків має посвідку на
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проживання, що не е обмеженою в часі. Частково вимагається, щоб 
один з батьків був сам народжений у Німеччині чи постійно проживав 
тут протягом п‘яти років.

2. Іноземна дитина, що протягом року після народження 
в'їхала в країну з метою поєднання з родиною , має право 
натуралізаційного домагання, якщо мінімум один з батьків має не 
обмежену в часі посвідку на проживання і обидва з батьків постійно 
проживають на території ФРН.

3. Молоді іноземці повинні набувати після визначеного 
строку проживання в країні право на натуралізацію. Мінімальний 
строк проживання частково визначається вісім років, частково п'ять 
років.

4. Іноземне подружжя громадянина ФРН повинно бути 
натуралізовано, якщо шлюб існує, як мінімум два роки і іноземець 
проживає в країні протягом трьох років.

5. Поряд з правом натуралізаційного домагання повинна 
існувати також натуралізація за розсудом, яка вимагає виходу 
іноземця з колишнього громадянства, але ценз осідлості визначається 
тут у п'ять років.

Таким чином, пропонується ввести в німецьку правову 
систему елементи “права грунту” і частково відмовитися від 
принципу виключного громадянства. Але в зв'язку з розстановкою 
політичних сил, що існує у Німеччині, ці пропозиції не викликали 
ніяких змін.

Коаліційна угода бундестагу тринадцятого скликання 
передбачає введення “німецького дитячого громадянства”. Його 
повинні набувати діти іноземців. Для цього, як мінімум, один з 
батьків повинен бути народженим у Німеччині і обидва з батьків в 
останні десять років до народження дитини повинні були проживати 
у ФРН, крім цього вони повинна мати посвідку на проживання, що 
не є обмеженою в часі. Відповідне клопотання повинне бути подане 
до досягнення дитиною 12 років. “Іноземці з німецьким дитячим 
громадянством” - так записано в угоді. Але вже сама назва викликає 
деяке непорозуміння. Діти іноземців отримують такі ж самі папери, 
як діти німецьких громадян і зрівнюються в правах з неповнолітніми 
громадянами Німеччини. Дитяче громадянство припиняється, якщо 
протягом одного року після виповнення дитині 18 років не буде 
припинено іноземне громадянство. Якщо втрата доводиться, то 
дитяче німецьке громадянство стає звичайним німецьким
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громадянством. Таке регулювання не має аналогів у світовій 
практиці. Така пропозиція уявляється нам політичним компромісом 
і не вміщує майже ніяких поліпшень. По-перше, лише незначне коло 
дітей підпадає під це регулювання. По-друге, право на натуралізацію 
молодих іноземців існує вже сьогодні, дитина не повинна, навіть, 
бути для цього народженою в Німеччині. На думку коаліції, цінність 
цього регулювання полягає в тому, що діти отримують можливість 
безвізового пересування при шкільних поїздках за кордон  
(громадяни ФРН рідко повинні мати візу). Але це питання 
регулюється не німецьким правом, а залежить від того, як відреагує 
інша держава на це дитяче громадянство. Згідно з міжнародним 
правом, держава сама буде вирішувати чи повинна мати дитина з 
німецьким дитячим громадянством візу, чи ні.

Прихильники введення в німецьку правову систему 
елементів “ius soli” та спрощення прийняття до громадянства 
обгрунтовують це наступним: 1. ФРН сама зацікавлена в тому, щоб 
відсоток населення, що є виключеним з державного життя, не був 
досить великим.

2. На фоні зростаючого ворожого ставлення до іноземців це 
повинно бути наче сигналом для німецького населення, що “ненімці” 
також належать до німецького суспільства.

Існування у країні значної частини постійного населення без 
політичних та деяких інших прав може призвести, на наш погляд, 
до негативних наслідків. Інтеграція іноземців, що вимагається 
законодавством, скоріш буде досягнена тоді, коли дитина з 
народження не буде відмежовуватися від решти, ніж тоді, коли вона 
з народження буде відчувати себе не такою як інші.

Втрата громадянства.

У Конституції ФРН закріплена заборона позбавлення особи 
громадянства19. Закріплення цього положення на конституційному рівні 
раніше не існувало і було вперше введено в Конституцію 1949 року. Це 
закріплення мало історичний характер і було пов‘язане з 
безпрецедентним позбавленням громадянства деяких категорій осіб під 
час фашистського режиму20. Нове конституційне положення повинно 
було стати одним з гарантів розбудови демократичної держави.

Поряд із забороною позбавлення особи громадянства 
Конституція говорить про втрату громадянства21. Вона може
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відбутися з певними обмеженнями. По-перше, громадянство може 
втрачатися тільки на підставі закону. По-друге, втрата громадянства 
проти волі особи припустима лише тоді, коли особа не стає 
апатридом.

Згідно з § 18 Закону про імперське громадянство особа може вийти 
з німецького громадянства (шляхом подання відповідного  
клопотання), якщо вона має намір набути іншого громадянства 
(компетентний державний орган іноземної держав” повинен 
гарантувати натуралізацію). Після закінчення року з дня видачі 
дозволу на вихід з громадянства контролюється, чи придбала ця 
особа дійсно іноземне громадянство, якщо ні, то вихід з громадянства 
вважається недійсним22. Але вихід з громадянства за клопотанням 
особи не дозволяється щодо державних службовців та інших 
працівників державної служби, а щодо військовозобов'язаного, то 
він припускається тільки після видання свідоцтва про 
благонадійність23. Громадянин ФРН, який має і інше громадянство, 
може відмовитися від німецького громадянства24. Така відмова 
потребує згоди держави, яку може бути не надано за тими ж 
підставами, що є підставами для відмови особі у виході з 
громадянства. Але тут повинні робитися винятки, якщо особа 
проживає на території іноземної держави більше як 10 років, або 
вона виконуватиме військовий обов'язок в державі й іншого 
громадянства25.

Дитина - громадянин ФРН втрачає німецьке громадянство у 
випадку її усиновлення іноземним громадянином, якщо вона набуває 
громадянство усиновлювача. Це, зрозуміло, не діє тоді, коли інший 
з батьків є громадянином Німеччини.

Громадянин ФРН, що не проживає на території Німеччини, 
втрачає її громадянство у випадку набуття ним іноземного 
громадянства, але, як виняток, особі може бути дозволено 
збереження німецького громадянства (повинні існувати дуже важливі 
особисті обставини чи особливий державний інтерес).

З вищезазначеного видно, що і при регулюванні втрати 
громадянства ФРН законодавець притримується запобігання 
подвійного громадянства, але, мабуть, не так суворо, як при 
набутті громадянства. Апатризм розцінюється як негативне 
явище і законодавець намагається запобігати його виникненню.

Чому ж питання громадянства набувають у ФРН такої 
гострої дискусії? Пов'язано це з тим, що громадянство є, наче,
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“ключем” до права активної участі особи в суспільстві та державі. І 
від того, хто має цей “ключ”, залежить подальший розвиток держави. 
Громадянство є ключем не тільки до політичних, а і до економічних 
прав, коло яких у кожній індустріальній соціальній державі є досить 
широким. Особа, що не є громадянином ФРН, не користується 
правом вільного вибору професії, обмежується в доступі на ринок 
праці, не може отримувати деякі соціальні виплати та ін. Треба 
підкреслити, що в оподаткуванні громадян, які працюють у 
Німеччині не робиться ніяких розрізнень за громадянством. Це 
означає, що іноземці сплачують ті ж самі податки, що і громадяни 
ФРН (включаючи внески у фонд пенсійного страхування, у фонд 
страхування по безробіттю, податок, що сплачується на користь 
колишньої Німецької Демократичної Республіки тощо). Але 
скористуватися державними допомогами та іншими виплатами 
іноземці можуть далеко не завжди. Більш того, використання 
іноземцем соціальної допомоги може бути підставою для вислання 
іноземця з Німеччини26. Здається, що надання іноземцям 
громадянства є “економічно невигідним”. Виключення ж значної 
частини населення з політичного життя не відповідає, на наш погляд, 
принципам демократії.

Системний аналіз іноземного правового регулювання питань 
громадянства є дуже корисним для Украіни. Це надає Україні змогу 
використовувати кращі надбання в цій галузі, а, також, допоможе 
дати відповіді на деякі інші істотні питання. Для інституту 
українського громадянства можна, на наш погляд, запозичити, 
норму про контролювання після виходу особи з громадянства 
України протягом адекватного строку набуття нею іноземного 
громадянства, а якщо ця особа не набула іноземного громадянства, 
то вважати, що вихід не відбувся. В законодавстві України необхідно 
також передбачити аналогічні німецькому законодавству випадки 
відходу від принципу єдиного громадянства, бо пункт 5 частини 
п‘ятої статті 34 Закону України “Про громадянство України” 
вирішує це питания не в повному обсязі.
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ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ЯК ОДИН З ОБ ЄКТІВ 
ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО 

ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Поняття “товарний знак” не є новим не тільки для фахівців 
в області права і економіки. На протязі століть виробники наносили 
на товари помітки того чи іншого змісту для того, щоб якимось 
чином відокремити свій товар від товару інших виробників. Ще три 
тисячі років тому індійські ремісники вигравовували особистий 
підпис на своїх мистецьких витворах і тільки потім відправляли їх 
до Ірану. Виробники з Китаю продавали товари, які мали торгові 
знаки, у країни Середземнор'я більш ніж 2000 років тому. Але у той 
час економіко-правова важливість товарних знаків та способи 
захисту особистих прав власників на знаки для товарів та послуг 
були, безумовно, обмежені.

З початком індустріалізпації товарні знаки почали 
відігравати важливу роль і відтоді загострилася проблема їх 
правового захисту. Індустріалізація та вдосконалення системи 
ринкових відносин дають змогу надати споживачам велику кількість 
товарів, сходних за призначенням. У багатьох випадках, не маючи 
якихось суттєвих розбіжностей для споживача, товари поміж тим 
дуже істотно відрізняються за якістю, ціною та іншими 
характеристиками. Не викликає сумнівів, що споживачі повинні мати 
певну інформацію, що надасть їм можливість розглянути 
альтернативи та зробити вибір з різноманіття товарів однієї і тієї ж 
категорії. Таким чином, товар кожного виробника повинен бути 
якось визнаний. Цю роль в індивідуалізації товарів ринку й 
відіграють товарні знаки.

Товарні знаки, даючи змогу споживачам робити вибір з усіх 
товарів, які реалізуються на ринку, змушують виробників 
підтримувати на належному рівні, а у подальшому поліпшувати 
якість товару, який реалізується під певною торговою маркою, для 
того, щоб виправдовувати найвишуканіші вимоги споживачів. В
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умовах ринку, де пропонується великий вибір товарів, споживач, 
який хоч раз розчарувався у певному товарі, вже ніколи не купить 
його знову. Навпаки, той, хто задоволений товаром буде і у 
подальшому використовувати товари з цим же товарним знаком. 
Таким чином, високоякісні товари, на яких стоїть товарний знак, 
так би мовити, винагороджують своїх виробників та, безумовно, 
стимулюють економічний прогрес.

З огляду правових аспектів застосування товарних знаків 
цікавим є питання як про саме питання товарного знаку, так і 
проблема його захисту з боку держави. На практиці та у юридичній 
літературі під товарним знаком, як правило, розуміють позначення, 
належним чином оформлене та засвідчене відповідними органами 
влади, що індивідуалізує товари підприємства та відрізняє їх від 
товарів інших виробників. Аналізуючи це визначення можна 
встановити наступні ознаки товарного знаку:

1) він є засобом індивідуалізації товарів;
2) товарний знак засвідчується у встановленому законом

порядку;
3) має графічне або візуальне позначення.
У сучасній торгівлі споживачі стоять перед вибором не 

тільки великої кількості різноманітних товарів, а й послуг, кількість 
яких з кожним днем зростає та які пропонуються не тільки на 
національному, а й на світовому ринку. Таким чином, у населення є 
також потреба у знаках, які символізують різноманітні послуги та 
дають змогу споживачам ідентифікувати послуги різних страхових 
та інвестиційних компаній, пунктів прокату автомобілів, авіаліній 
та інше. Такі знаки мають назву знаків послуг та виконують ті ж 
самі функції, які вказують на походження та призначення, для послуг, 
як і товарні знаки для товарів. Це є загальновизнаним, що потреба 
у захисті знаків, які символізують є не меншою, ніж потреба у захисті 
товарних знаків. Таким чином, правила, які застосовуються для 
товарних знаків у багатьох випадках застосовуються й для знаків 
послуг.

Цікавим є питання про так звані “спільні знаки”. Спільний 
знак - це знак товару чи послуги, який не відокремлює товари чи 
послуги певного підприємства від інших підприємств, але 
відокремлює походження або інші спільні характеристики товарів 
та послуг різних підприємств-виробників, визнала спільне 
походження та інші спільні важливі характеристики або ці спільні
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знаки відповідають певним стандартам. Влсником спільного знаку 
може бути кооператив, асоціація підприємств, тощ о, які б 
контролювали використання спільного знаку.

Спільні знаки набувають особливого значення для країн, 
що розвиваються, де багато підприємств на цей час ще не мають 
широкого економічного визнання для того, щоб отримати повну 
вигоду від використання індивідуальних знаків та не мають 
достатніх потужностей для того, щоб самостійно виготовити 
відповідні товари чи надати ті чи інші послуги. У цьому випадку це 
було би дуже вигідно зазначити за допомогою спільного знаку, 
що певні товари були вироблені на території певної країни, 
відповідають певним стандартам якості або певна послуга, 
наприклад, послуга по страхуванню транспорту, надається україні 
різними підприємствами під контролем держави або відповідного 
відомства.

Поняття “спільний знак” хоча і відоме законодавству 
України, але використовується не в повному обсязі. Хоча у Законі 
України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 
23.12.93 р. й зазначено, що право на одержання свідоцтва у порядку, 
встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб 
або їх правонаступники1, але на практиці незначна кількість 
використовує це право. Україна формально не належить до переліку 
країн, що розвиваються, а входить у категорію так званих 
“посткомуністичних країн”. В зв'язку з цим, на нашу думку, 
доцільно, щоб групи підприємств, організацій, фізичних осіб 
використовували спільний знак для товарів та послуг, який 
відображав би походження товарів та послуг, відрізняв би ці товари 
та послуги від інших та гарантував би споживачам певну якість, що, 
насамперед, є вирішальним фактором для покупця при виборі того 
чи іншого товару чи послуги, а не їх походження. Таким чином, 
можна дійти висновку, що права, яких набували б юридичні чи 
фізичні особи після реєстрації спільних знаків, по-перше, захистили 
б їх власні інтереси як національного виробника, по-друге, дали б 
змогу національним споживачам оцінити якість та інші 
характеристики українських товарів та послуг, які виробляються 
та надаються під певним знаком, та, можливо, віддати їм перевагу 
перед іноземними Товарами та послугами, які, у багатьох віпадках, 
не є кращими за вітчизняні за своїмі характеристиками. По-третє, за 
умови досягнення високої якості цих товарів та послуг та розумної
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ціни, ці товари та послуги могли б імпортуватися у інші держави та 
створити певну конкуренцію на світовому ринку, що поза всяким 
сумнівом піднесло б авторитет та престиж нашої держави.

Захист прав на знаки для товарів та послуг в Україні 
гарантується чинним законодавством, зокрема, Законом України 
“Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 23.12.97 р. В 
розділі II цього Закону “Правова охорона знаків” визначаються 
умови надання правової охорони знаків, а саме зазначено, що 
правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним 
інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не 
поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, 
встановлені цим Законом 2.

Визнаючи необхідним впровадження нових механізмів 
захисту промислової власності, Україна приєдналася до Паризької 
конвенції “Про захист промислової власності” від 20.03.1883 р. Та 
підписала Мадрідську угоду “Про міжнародну реєстрацію знаків” 
від 14.04.1891 р. Ці кроки засвідчують наміри створити в Україні 
необхідні умови для національних підприємств-виробників та, 
насамперед, забезпечити захист власної продукції не тільки на ринку 
України, а й за його межами. У статті 6 Паризької конвенції “Про 
захист промислової власності”, прямо передбачено, що держави 
Союзу здійснюють заходи щодо захисту знаків”3. Цим ще раз 
підкреслюється, що захист прав на знаки для товарів та послуг не є 
проблемою однієї держави, де ці права порушуються; вона має 
міжнародний характер і повинна вирішуватися з допомогою й інших 
європейських країн.

Економічний розвиток будь-якої країни залежить від 
багатьох факторів. І хоча використання та захист знаків не є, 
безумовно, найважливішим елементом цього процесу, проте знаки 
для товарів та послуг можуть значною мірою впливати на 
економічний її розвиток. Неважко помітити, що товарні знаки та 
знаки послуг дають змогу підприємствам реалізовувати свою 
продукцію більш ефективно та, безумовно, стимулюють добросовісну 
конкуренцію. Така конкуренція веде до поліпшення якості продукції 
та підвищує рівень виробництва. У той же час зростають потреби 
населення у високоякісних товарах та інше. Ці фактори, у свою чергу, 
у багатьох випадках призводять до того, що високоякісні товари чи 
послуги, які мають певний знак, отримують привілеї щодо 
оподаткування у країні, де зареєстровані, тому що це є певний внесок
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до покращення рівня життя населення. Якщо знаки будуть мати 
ефективний правовий захист, який буде закріплений законодавством 
країни використання та міжнародно-правовими документами, знаки 
мають змогу задовільнити законні інтереси підприємств, споживачів 
товарів та держав та таким чином сприяти розвитку національних 
економік країн та міжнародної торгівлі. Ці умови щодо ефективного 
захисту права на знаки та послуги актуальні і для України, яка, так 
би мовити, знаходиться у стані формування власної системи 
економіки, спрямованої, безумовно, на досягнення рівня 
економічного розвитку найбільш могутніх країн світу. Очевидно, що 
і надалі Україна намагатиметься пропагувати товари, вироблені 
українськими підприємствами та надавати різноманітні послуги 
силами українських підприємств. Але для того, щоб стимулювати 
українські підприємства, виробляти якомога більше якісних та 
конкурентноспроможніх товарів, які мали б попит на світовому 
ринку, необхідна ефективна законодавча база захисту інтересів 
власного виробника. Законодавець повинен піклуватися про 
створення сприятливих умов та забезпечення механізмів їх реалізації. 
Багато що зроблено державою в цьому напрямку, але ще більще 
необхідно зробити, щоб. піднести престиж українського виробника 
та зробити товари дійсно якісними та конкурентноспроможними. А 
знаки для товарів і послуг, за умови їх захисту з боку держави, можуть 
бути необхідною ланкою для реалізації цієї програми.

1. Розділ II статті 5 Закону України “Про охорону прав на 
знаки для товарів та послуг” від 23.12.93 р.

2. Стаття 5 Розділ II Закон України “Про охорону прав на 
знаки для товарів та послуг” від 23.12.97 р.

3. Стаття 16 Паризької конвенції “Про захист промислової 
власності” проголошує створення Союзу держав-учасників конвенції 
для захисту промислової власності.
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О.В.Кохановська
викладач Національної Академії МВС 
України.

ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Сучасна наука і техніка накопичила величезний масив 
інформаційного матеріалу. Інформаційний бар’єр, який утворився 
при цьому, можливо подолати лише за допомогою прискореного 
обороту знань. Тому в умовах науково-технічного прогресу широкий 
розвиток отримали різного роду інформаційні системи, які прийняли 
на себе функції оперативного поширення наукового знання. їх 
діяльність базується на традиційних і новітніх інформаційних 
технологіях. В сучасних умовах стало очевидним, що роль 
електронно-обчисЛювальної техніки не визначається лише 
обчислювальною функцією: все більш важливе значення набуває 
переробка, пошук і трансформація різних видів інформації.

Найбільш суттєві соціальні зміни в останні десятиліття 
знаходяться у сфері нових суспільних відносин -  інформаційних.

Тому з’явилася гостра необхідність правового регулювання 
відносин в сфері інформаційних систем для прискорення процесів 
інформації українського суспільства і подолання відставання від 
інших країн в рівні вирішення даної задачі.

Особливістю права є те, що воно починає регулювати 
виникаючі суспільні відносини лише тоді, коли вони стають 
достатньо розвинутими і в їх надрах з’являються певні протиріччя, 
які необхідно розв’язати.

Тому недивним є те, що правове обгрунтування процесу 
розвитку інформаційних систем, як і інформатизації загалом, 
проводиться відносно повільно. Ніщо не могло підказати людям як 
комп’ютер вплине на майбутнє людства, навіть в близькому 
майбутньому. Тому на сьогоднішній день лише незначна кількість 
правових проблем інформатики вирішена безспірно правильно. А 
доволі широке коло інформаційних відносин і досі розвиваються 
стихійно, багато підходів призвело до нових, ще більших труднощів, 
а деякі з них завели в тупік, тому незрозуміло в якій мірі виявляться 
бажаними наслідки цього розвитку.
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В сучасних умовах відносини у сфері використання 
інформаційних систем потребують адекватного правового 
регулювання, що ставить ряд нових правових проблем. Серед них і 
питання про те, в якій мірі діюче законодавство відповідає 
сучасному положенню справ у цій сфері та сприяє розвитку і 
впорядкуванню.

В науковій літературі відмічається, що “час потребує 
прискорення темпів розвитку правового забезпечення інформатики, 
тому що відносини, які формуються стихійно, можуть уповільнити і 
деформувати бажані для суспільства зміни.

Сьогодні “поряд з сировинними (речовими), енергетичними 
і трудовими ресурсами в суспільне виробництво включаються 
інформаційнф ресурси і інформаційний обчислювальний потенціал.”1 
Як результат з’являється тенденція відокремлення інформаційних 
суспільних відносин.2

Інформаційні ресурси значно відрізняються від відомих досі 
енергетичних, сировинних та людських ресурсів цілим рядом 
особливостей. По-перше вони не переробляються, цілком підлягають 
моральному, але не фізичному старінню.

По-друге, їх сутність нематеріальна і вони не можуть бути 
зведені до того речового носія, в якому втілені.

По-третє, їх використання дозволяє скоротити вживання 
інших видів ресурсів.

По-четверте, процес створення і використання інформаційних 
ресурсів здійснюється особливим чином -  за допомогою електронно- 
обчислювальної техніки.

Перед тим, як розкрити зміст і дати характеристику 
інформаційним системам як об’єктам правового регулювання, слід 
перш за все окреслити коло окремих складових цього поняття, 
класифікувати їх за певними ознаками.

Так, за засобами виконання інформаційні системи поділяються 
на ручні, механізовані і автоматизовані (документальні, 
фактографічні), що дає можливість зрозуміти складний шлях, який 
пройшли інформаційні системи в історичному розвитку.

Першими у часі були саме неавтоматизовані інформаційні 
системи, які інакше можна назвати бібліотеками. Користування 
бібліотекою -  звичне і найбільш зрозуміле джерело отримання 
інформації, і досі, особливо в нашій країні, досить шороко поширене. 
Але такий спосіб отримання знань є недосконалим, зважаючи на
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розвиток техніки і технологій, і потребує досталь часу. Більш того 
на розвиток бібліотечної справи негативний вплив здійснює 
невпинне зростання обсягу і різномаїття інформації, прискорення 
темпів життя, неможливість своєчасного і оперативного поновлення 
літературою, швидка деактуалізація багатьох джерел з плином часу 
і неможливість отримати всю необхідну літературу, наприклад 
зарубіжну. До того ж, на суть і обсяг матеріалів впливають ще й 
економічні проблеми, а інколи і політичні.

За сферою застосування інформаційні системи відомі як 
правові; медичні; фінансові; лінгвістичні (в тому числі функціональні 
підсистеми дешифрування текстів, машинного перекладу, 
семантичної комперсії тексту та ін.)

В системних дослідженнях дається достатньо аргументована 
класифікація систем за сферою їх застосування, яка втілюється в їх 
розподілі на медичні, біологічні, економічні, юридичні (правові), 
фінансові і т. ін.

При цьому за критерій виділу і використання тих чи інших 
видів систем, беруться існуючі конкретні науки -  фізика, біологія, 
економіка, право і т. ін.

За виконуваною функцією інформаційні системи поділяються 
на інформаційно-пошукові системи (в тому числі довідкові і 
ретроспективні); управляючі (в тому числі різноманітні системи 
контролю) і моделюючі (в тому числі системи штучного інтелекту); 
навчаючі і екзаменуючі і т. ін.

Додамо сюди згадуваний нами поділ інформаційних систем 
за принципами побудови (або організації доступу) на індивідуальні 
(уособлені, персональні); призначені для користування багатьма 
користувачами, які базуються на основі локальних мереж і 
телекомунікацій, або глобальні, до яких належить найбільша -  
Інтернет.

Запропонована класифікація дає уявлення про 
багатоплановість і складність досліджень цього найсучаснішого 
явища.

Не менш цікавим виявляється підхід до розуміння суті 
інформаційних систем з точки зору об’єкту правового регулювання, 
а саме як результату інтелектуальної діяльності людини. Адже саме 
в цій сфері зараз створюється якісно нове, оригінальне і неповторне, 
що призведе людство в новому тисячолітті до нової науково- 
технічної революції.
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Вже зараз правознавці багатьох країн світу займаються 
проблемами, пов’язаними з комп’ютерними технологіями, але 
дослідженням суті інформаційних систем і відносин, які з ними 
пов’язані, уваги практично не приділялась.

Спробуємо проаналізувати цей складний об’єкт правового 
регулювання, взявши за вихідне традиційне визначення 
інформаційних систем, як систем обробки даних в будь-якій 
предметній сфері із засобами накопичення, зберігання, оновлення, 
пошуку і видачі даних. Крім того, будемо виходити з їх ерготехнічної 
природи, в яких людина виступає головним елементом, 
першоджерелом і остаточни користувачем інформації. Причому 
віддача ЕОМ, коефіцієнт корисної дії їх, залежить від рівня 
функціонування соціального середовища, в якому вони 
використовуються -  їх впорядкування, системності, умов для творчої 
діяльності людей, складності і важливості задач, які вирішуються за 
допомогою машин.

Так, у статті 5 Закону України “Про авторське право і суміжні 
права” від 23 грудня 1993 року наведено перелік творів науки, 
літератури і мистецтва, на які поширюється авторське право. Це -  
твори науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій 
об’єктивній формі. Об’єктами можуть бути усні твори, письмові 
(літературні, наукові, технічні) музичні твори, переклади, сценарії 
тощо.

Закон не дає повного переліку об’єктів авторського права, 
оскільки життя у своєму розвитку може породжувати нові й нові 
форми об’єктивного вираження творчої діяльності людей. Для нас 
важливим є те, що він не є вичерпним, може поповнюватися в ході 
розвитку суспільства і науки. Звернемо увагу на головні 
характеристики інформаційних систем, які співпадають з 
характеристиками об’єктів авторського права. Забігаючи наперед 
ми можемо зробити висновок, що інформаційні системи відповідають 
усім цим умовам, а саме:

- об’єктом авторського права може бути будь-який твір, а 
лише той, який має певні встановлені законом неознаки: творчий 
характер, вираження в об’єктивній формі;

- об’єктом авторського права може бути лише твір, який є 
результатом творчої праці автора;

- твір може бути виражений у будь-якій формі, але 
обов’язково придатний для відтворювання, сприйняття;
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- авторське право визнається за будь-яким твором в галузі 
науки, літератури, мистецтва, незалежно від його форми, готовності 
і художньої цінності;

- сучасний рівень науки і техніки дає змогу створювати 
складні твори, в яких поєднується кілька форм;

- авторське право на твір (як нематеріальний о б ’єкт 
авторського права) і право власності на річ, в яку він втілений, не 
залежать одна від одної.

Проект нового Цивільного кодексу України від 25 серпня 
1996 року в статті 434, визначаючи об’єкти авторського права, в 
частині 1 пункту 12 вказує на програми для ЕОМ усіх видів, 
включаючи прикладні програми та операційні системи, які є 
невід’ємною складовою інформаційних систем в цілому. Згідно 
Закону про власність Російської Федерації від 24.12.94 року 
“объектами интелектуальной собственности являются произведения 
науки, литературы, искусства, и других видов творческой 
деятельности в сфере производства, в том числе открытия, 
изобретения, рационализаторские предоложения, промышленные 
образцы, программы для ПЭВМ, базы даных, экспертные системы, 
“ноу-хау”, торговые секркты, товарные знаки, фирменные 
наименования и знаки обслуживания”. Тобто Закон відносить до 
об’єктів інтелектуальної власності експертні системи, які належать 
до інформаційних систем, систем штучного інтелекту. Останні 
являють собою  системи, які можуть використовуватьсь для 
вирішення складних задач в сфері медичної діагностики, планування 
і прогнозування, статистичного аналізу, у правління технологічними 
процесами і виробництвом і т. ін.

Все вищесказане дозволяє вже сьогодні говорити про 
можливість віднести інформ аційні системи до о б ’єктів 
інтелектуальної власності з подальшим дослідженням всіх 
аспектів даного явища. Крім того, всі результати творчої 
діяльності чинним законодавством визнані товаром і, отже вони 
можуть виступати як об’єкти будь-яких цивільних правочинів, 
використовуватися в процесі ринкових відносин. Найбільш 
доцільним було б об’єднати всі положення, які характеризують 
цей бік проблеми в єдиний закон, який би стосувався всіх питань 
інформації і захисту інформації для формування і розвитку 
єдиного інформаційного простору в Україні. В рамках цієї 
концепції можливою стала б розробка питань створення
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інформ аційних систем і мереж, технологій і засоб ів  їх 
забезпечення, які складають спеціальну галузь економічної 
діяльності, розвиток якої слід визначати державною науково- 
технічною і промисловою політикою, а також регулювати всіма 
можливими засобами цивільного законодавства.

Проблема сьогодні полягає в тому, що розвиток ринку 
інформаційних технологій в Україні нарешті досяг того рівня, коли 
одинична “самозбірка” комп’ютерів і продаж їх оптом або вроздріб 
перестали займати домінуючі позиції на комп’ютерному ринку в 
цілому. З загостренням нових форм ринкових відносин на 
комп’ютерному ринку конкурентними можна назвати лише поставки 
комплексних рішень на базі сучасної обчислювальної техніки.

Якщо одним з початкових напрямків діяльності компаній, 
були розробка і виробництво обчислювальної техніки і програмного 
забезпечення, то і досі вони не втратили своєї актуальності. Вироби 
власної розробки, такі як емулятори однокристальних мікро ЕОМ і 
прогаматори, користуються і сьогодні високим попитом у нас в країні 
і за кордоном.

Найбільшу вагу набула, наприклад, одна з відомих 
українських компаній -  “КвазарМікро”, завдяки розробці нею 
популярних комп’ютерів, графічних станцій і серверів, які включають 
в себе елементну базу найсучасніших досягнень світової 
комп’ютерної індустрії. Найбільш важливим напрямком є системна 
інтеграція, тобто розробка, виробництво і застосування комплексних 
рішень для створення повноцінниї систем масштабу підприємства, 
включаючи оптовий продаж комп’ютерної техніки.

Системний інтегратор бере на себе вирішення всіх проблем 
замовника -  банку чи промислового підприємства -  починаючи з 
поставки комп’ютерної техніки, монтажу мережі і установки 
програмного забезпечення і закінчуючи наладкою систем доступу, 
сигналізації, захисту інформації, включаючи доступ до Інтернету. В 
цій сфері працюють лише серйозні фірми, які мають належні 
матеріальні і інтелектуальні ресурси.

Важливу роль у вирішенні поставлених задач може і повинно 
зіграти правове регулювання, в тому числі цивільно-правова 
регламентація, розрахована на облік особливостей як майнових, так 
і немайнових відносин. Без цього неможливе здійснення 
інформатизації суспільства і участі в міжнародному розподілі праці. 
При цьому необхідно враховувати рівень правового регулювання і
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теоретичних розробок даної сфери суспільних відносин в 
міжнародному масштабі.

В останні десятиріччя відбувається докорінна зміна засобів 
виробництва, міждержавних відносин, світогляду людей. Світ 
переживає перехід від “індустріального суспільства” до “суспільства 
інформаційного”.

Від рівня розвитку інформаційного простору суспільства 
залежить економіка, політика і обороноздатність. Цей рівень впливає 
на поведінку людей і соціальну стабільність. Цілями інформації у 
всьому світі, а також в Україні, є забезпечення організаційного, 
науково-технічного і соціально-економічного процесів створення 
оптимальних умов для найбільш повного забезпечення 
інформаційних потреб і реалізації перш за все Конституційних прав 
громадян шляхом формування і використання інформаційних 
ресурсів, широкого впровадження засобів обчислювальної техніки.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є правове регулювання 
відносин у сфері використання інформаційних систем.

1. Карась И.З. Экономический и правовой режимы 
информационных ресурсов., Препр. АН УССР., Ин-т 
кибернетики им. В.М.Глушкова. - К., 1988. - С. 1.

2. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях 
автоматизации управления (теоретические вопросы). - М., 
1978. - С. 27-31.
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Кохановська О.В.,
викл. Національної академії МВС 
України

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН

Соціальні і політичні зміни в Україні, формування ринкових 
відносин призвели до необхідності суттєвих змін інформаційних 
відносин у суспільстві. Хоча ринок інформаційних послуг і продуктів 
в останній час значно зріс, інформаційне забезпечення органів 
державного управління, суб’єктів господарювання і громадян 
залишається на низькому рівні. Можливість доступу до інформації, 
як правило, обмежується її відомчою приналежністю і обумовлена 
часто соціальним статусом користувачів.

Інформаційно-телекомунікаційні системи фунціонують в 
інтересах, як правило, державних органів влади і без єдиної мети, 
що призводить до дублювання робіт, надлишку первинної 
інформації, подорожанню розробок і експлуатації інформаційних 
систем, ускладнює обмін інформацією і доступ до неї.

Вказані проблеми можна вирішити лише щляхом всебічного 
вивчення і аналізу інформаційних процесів, в тому числі за 
допом огою  права, що призведе до необхідності наукового 
обгрунтування, необхідності формування єдиного інформаційного 
простору України, як сукупності баз і банків даних, інформаційно- 
телекомунікаційних систем і мереж, технологій їх ведення і 
використання, які функціонують на засадах єдиних принципів і за 
загальними правилами для задоволення потреб організацій і 
громадян.

Правова база формування і розвитку єдиного 
інформаційного простору спроможна регулювати відносини 
виробників і користувачів інформації, забезпечувати координацію 
дій органів державної влади і гарантувати дотримання 
конституційних прав громадян і організацій.

Одним із напрямків інформаційного законодавства є 
розробка питань захисту інтелектуальної власності, реалізації прав 
юридичних і фізичних осіб, відповідальності за правопорушення в 
сфері використання інформаційних систем. Для того, щоб відповісти
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на ці непрості питання слід, перш за все, визначити суб’єктивний 
склад вказаних відносин.

Разом із зміною процесу виробництва змінюються і суспільні 
відносини, які зв’язані з уособленням продуктів виробництва і їх 
обліком. Це, в свою чергу, змінює правове становище людини в 
суспільному виробництві. Ускладнюється і оцінка наслідків 
поведінки людини, включеної разом з ЕОМ в велику систему.

Більше того ми можемо спостерігати, що поряд з людьми 
компонентами соціальної форми руху стають і комп’ютери. Це стає 
можливим завдяки о б ’ємам і характеру обробки машинної 
інформації. Людство досягло такого рівня, коли людина губить 
можливість перевірки результатів функціонування ЕОМ і 
комп’ютери ніби приймають самостійні рішення.

Враховуючи це, треба очікувати і істотних змін у сфері 
суспільних відносин.

В науковій літературі відзначалося, що “час потребує 
прискорення темпів розвитку правового забезпечення інформатики, 
тому що відносини, які формуються стихійно, можуть уповільнити і 
деформувати бажані для суспільства зміни”1.

Сьогодні поряд з сировинними (речовими), енергетичними і 
трудовими ресурсами в суспільне виробництво включаються 
інформаційні ресурси і інформаційний обчислювальний потенціал. 
Як результат, з’являється тенденція відокремлення інформаційних 
суспільних відносин.

Інформаційні процеси пронизують всі сфери суспільного 
життя і поряд з розвитком їх технічних засобів - комп’ютерної техніки 
- ведуть до виникнення щтучних інформаційних процесів, які 
відбуваються з використанням особливої машиннної інформації. В 
свою чергу ці процеси стають підгрунтям, базою для уособлення 
нового виду суспільних відносин -  інформаційних.

Ефективність функціонування інформаційних суспільних 
відносин характеризують в значній мірі вже згадуваний нами рівень 
інформації, електронізації і інформованості суспільства в цілому, 
тобто ступінь, досягнутий ним в реальному використанні новітніх 
досягнень науково-технічного процесу.

Наше завдання -  з’ясувати -  чи з’являються тут нові суб’єкти 
суспільних відносин, чи виникають нові різновиди традиційних 
суб’єктів.

Зокрема, найбільшу увагу слід приділити сфері відносин саме
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в інформаційних системах, для чого необхідно обміркувати сутність 
відносин, які складаються з приводу їх створення і використання.

Перш за все, це найбільш загальні, принципові проблеми 
правової регламентації відносин, які складаються в області 
інформатики в цілому; а також договірні відносини, зв’язані із 
створенням, використанням, реалізацією і обслуговуванням  
інформаційних систем в цілому і їх складових.

Інформаційні системи -  складний за своєю структурою новий 
об’єкт правового регулювання, тому нам доведеться досліджувати 
суб’єктивний склад відповідно як його складових, так і загального 
поняття.

Як результат творчої діяльності інформаційні системи 
повинні охоронятися правом інтелектуальної власності. Із цього 
витікає, що першою категорією суб’єктів в процесі створення 
інформаційних систем і його складових є їх творці, що є авторами 
результату творчої праці (у випадку якщо створена інформаційна 
система має ознаки об’єкту інтелектуальної власності).

І авторське право, і патентне законодавство визнає творцем 
бедь-якого результату творчої праці тільки людину, а саме 
громадянина України, громадянина будь-якої іншої держави або 
особу без громадянства. Тобто суб’єктом творчої діяльності може 
бути тільки людина, або група (колектив) людей, а не організації 
(юридичні особи).

Це перше і дуже важливе уточнення. В подальшому ми 
використаємо його для розмежування понять “автор”, “власник” і 
“володілець” інформаційної системи. Громадяни можуть бути 
авторами незалежно від віку. Це означає, що теоретично створити 
нову інформаційну систему можуть і малолітні автори, тобто 
дієздатність суб’єктів цих відносин, може бути дещо більша за 
загальну - що відповідає загальній теорії з цього питання, але 
практично важко уявити, щоб таке складне явище стало результатом 
творчості дитини. Проте слід мати на увазі, що громадяни до 
досягнення ними вісімнадцятирічного віку можуть тільки творити, 
тобто за нині діючим законодавством, їх дієздатність обмежується 
здатністю до творчості. Але вони наділяються тими самими правами, 
що і їхні повнолітні колеги. Зауважимо, що Проект нового 
Цивільного кодексу дещо розширює права неповнолітніх.

Треба визначити зразу і те, що поняття “автор твору” - 
інформаційної системи і “суб’єкт авторського права”, так само як і
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“автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка” і “суб’єкт 
права на винахід” не є тотожними як за значенням, так і за змістом. 
Це означає, що суб’єктом творчої діяльності може бути тільки 
людина або група (колектив) людей за умови їх персонального 
творчого внеску, а суб’єктами авторських відносин і відносин в сфері 
винахідництва - можуть бути як громадяни так і юридичні особи.

Поняття суб’єкта прав, пов’язаних з творчою діяльністю - 
створенням інформаційних систем - стосується як автора, так і його 
правонаступників -  будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким автор 
передав своє суб’єктивне майнове право на результат своєї творчої 
праці. Такими правонаступниками можуть виступати спадкоємці, 
юридичні особи або держава.

Суб’єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні 
чи юридичні особи, до яких суб’єктивні права авторів перейшли за 
договором або за заповітом, чи в силу закону. В цьому разі авторське 
право автора прийнято називати первісним, а авторське право 
правонаступників -  похідним.

Держава може стати суб’єктом зазначених прав у чітко 
визначених законом випадках. Згідно ст. 8 Закону України “Про 
авторське право і суміжні права”, авторське право визнається за 
авторами, їхніми спадкоємцями та іншими правонаступниками 
незалежно від громадянства на твори вперше випущені у світ на 
території України або які не випущені, але перебувають на території 
України в будь-якій об’єктивній формі. П.З Закону уточнює це 
положення і визначає авторське право за авторами та їхніми 
правонаступниками також на твори, які хоч і вперше випущені у світ, 
або перебувають в будь-якій об’єктивній формі на території іноземної 
держави, але їхніми авторами є громадяни України або особи, які 
мають постійне місце проживання на території України.

Право на винаходи, якщо строк охорони на них минув, 
переходять до суспільства або держави.

Не будемо проте забувати, що, в усякому разі при переході 
суб’єктивних прав автора до інших осіб, в усіх випадках за автором 
залишаються його особисті немайнові права.

Тепер проаналізуємо більш реальний випадок -  якщо 
інформаційну систему створено не одним автором, а спільною 
працею кількох співавторів. Тоді складаютьмя відносини 
співавторства, що характерно і для авторського і для 
винахідницького права. Але це повинно бути не надання простої
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технічної допомоги, а справді творчий характер співпраці. Такі 
відносини між повноправними авторами, звичайно, краще закріпити 
в угоді між ними, передбачаючи при цьому рівність усіх співавторів.

Зрозуміло, що як і раніше, при використанні ЕОМ для роботи 
інформаційної системи, а тим більше для такої, що працює в єдиній 
мережі (районній, міжнародній, регіональній і т.ін.) необхідні 
спеціалісти для інформаційного аналізу матеріалу і запитів, 
відтворення їх змісту, для підтримкм технічної або традиційного 
відтворення їх змісту, для підтримки технічної працездатності 
системи. Це означає, що крім творчих осіб, авторів таких проектів, 
створення сучасної інформаційної системи неможливо уявити собі 
без інженерів, операторів та іншого технічного персоналу, який 
допомагає автору. Тому, безумовно, якість створеної інформаційної 
системи буде залежати від кваліфікації і спеціалістів, їх оперативності 
і доброчинності.

Протилежні твердження базуються на занадто високій оцінці 
можливостей технічних засобів і нехтуванні незалежною роллю 
спеціалістів, які приймають участь як у створенні, так і експлуатації 
інформаційних систем. Але висока оцінка діяльності таких 
спеціалістів не є підставою для її ототожнення з творчою працею 
автора.

Немає творчого характеру і не вважається творчістю 
запозичення, перенесення і використання чужого, навіть позитивного 
досвіду або використання за ліцензією. І з цього також можна 
зробити певний висновок: творчий характер діяльності означає 
передусім певну індивідуальність, тобто те, що відрізняє цю 
діяльність від інших.

Певні особливості визначають суб’єктивний склад 
авторського права на експертну систему. Для початку зробимо 
припущення, що суб’єктом в цьому випадку буде не тільки спеціаліст 
- експерт, чиїми знаннями вона заповнюється. Саме в тому, що для 
заповнення бази знань, складення програми потрібен також 
спеціаліст, який вміє видобувати знання експерта і перекласти їх на 
доступну ЕОМ мову - когнітолог. В цьому випадку потрібна сумісна 
однаково творча праця двох повноправних суб’єктів і тому обидва 
вони повинні розглядатись як співавтори охоронюваного авторським 
правом колективного твору - експертної системи, тому відносини між 
співавторами слід визначати їх договором (домовленістю, угодою) і 
встановити порядок розподілу винагороди між співавторами за

140



створення експертної системи, порядок і способи позначення її назви, 
як на авторському творі2.1 експерту, когнітологу повинен належати 
весь комплекс прав на створену експертну систему: право авторства, 
право на ім’я і т. ін.

Свого часу законодавство про інтелектуальну власність 
істотно підняло роль ще одного суб’єкта права, права на результат 
творчої праці - роботодавця, який надав творцеві (або творцям) 
роботу. Переважна більшість авторів результатів інтелектуальної 
діяльності - близько 90 відсотків - працювали за наймом, а право 
власності при цьому належало роботодавцеві. Право на одержання 
патенту, наприклад, мав роботодавець у випадку, коли винахід 
створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи дорученням 
роботодавця, за умови, що трудовим договором не передбачено інше. 
Це знайшло своє відображення і у відповідних нормативних актах 
того часу.

Сьогодні ситуація докорінно змінилася. Найбільш яскравий 
тому доказ -  стаття 446 Проекту Цивільного кодексу України. Права 
на об’єкт права інтелектуальної власності повинен мати її творець - 
автор. І тільки він може це змінити за своїм бажанням, уклавши 
відповідний договір.

Але сьогодні ми говоримо, що інформаційна система не є 
тільки продуктом інтелектуальної діяльності, але являє собою і 
продукт матеріального виробництва і може безпосередньо  
використовуватись в процесі ринкових відносин. Тому ми повинні 
проаналізувати суб’єктивний склад відносин у сфері інформаційних 
систем у розрізі виробництва інформаційних систем і мереж, 
технологій і засобів їх забезпечення, які складають спеціальну галузь 
економічної діяльності, розвиток якої слід визначити державною 
науково-технічною і промисловою політикою інформатизації, а 
також регулювати всіма можливими засобами цивільного 
законодавства.

Перш за все, необхідно домовитись, що ми будемо розуміти 
під такими термінами, як “власник інформаційних систем (а також 
ресурсів, технологій і засобів їх забезпечення)”. В будь-якому разі 
це суб’єкт, який у повному обсязі реалізує повноваження володіння, 
користування і розпорядження вказаними об’єктами. Це витікає із 
основних положень теорії цивільного права. Крім того, буде 
доречним говорити і про володільця інформаційної системи. Це 
суб’єкт, який може здійснювати право володіння і користування
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вказаними об’єктами і який реалізує повноваження розпорядження 
тільки в рамках, встановлених Законом. Тож ми бачимо в чому 
полягає різниця і чим подібні вищеназвані поняття. о

Є і ще один суб’єкт -  це користувач (або споживач) інформації 
-  він звертається до інформаційної системи чи до посередника для 
отримання необхідної йому інформації і користується нею.

Фізичні і юридичні особи, держава можуть бути власниками 
і володільцями, а також користувачами інформаційної системи, 
технології і засобів їх забезпечення.

Власником інформаційної системи слід визнати фізичну або 
юридичну особу, на кошти якої ці об’єкти вироблені, придбані чи 
отримані в порядку заповіту, дарування чи іншими законними 
засобами.

Інформаційні системи, а також технології і засоби їх 
забезпечення буде правильним включати в склад майна суб’єкта, 
який здійснює права власника чи володільця цих об’єктів.

Не слід забувати і про сказане вище, тому що інформаційні 
системи, технології і засоби їх забезпечення виступають в якості 
товару (продукції) лише за умови дотримання виключних прав їх 
розробників і творців. Умови використання такої продукції, як 
інформаційні системи, визначає саме власник інформаційної системи.

Із всього сказаного, стає зрозумілим, що право авторства і 
право власності на інформаційні системи можуть належати різним 
особам. Зрозуміло і те, що власник інформаційної системи повинен 
захищати права її автора у відповідності з законодавством України.

1. Микропроцессорные средства и системы. - М., 1986. - 
№ 1. - С. 3.

2. Бирман Э.Г. Особенности функционирования экспертных 
систем., Научно-практическая информация. - Серия 1. - 1988. - № 6. 
- С. 4.
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КОНТРОЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Відповідно до визначених законодавством компетенції та 
повноважень Антимонопольний комітет України та його територіальні 
відділення (далі — антимонопольні органи) виконують завдання, якими 
згідно із ст. З Закону “Про Антимонопольний комітет України” є 1:

— здійснення державного контролю за дотриманням 
антимонопольного законодавства;

— захист законних інтересів підприємців та споживачів шляхом 
застосування заходів щодо запобігання та припинення порушень 
антимонопольного законодавства;

— сприяння розвитку добросовісної конкуренції в усіх сферах 
економіки.

Безпосередній державний контроль за структурою ринку, що 
спрямований на попередження та усунення монопольного становища 
господарюючих суб’єктів, є важливою сферою антимонопольного 
регулювання. Останнє являє собою процес обмеження монопольної 
діяльності через державне регулювання на конкретних монополізованих 
ринках України або конкретних монопольних утворень.

Ця сфера діяльності антимонопольних органів включає 
контрольно-профілактичні заходи відносно попередження високої 
концентрації виробниц гва та обігу, а також щодо її рівня в тих випадках, 
коли така концентрація вже відбулась.

Контроль за структурою ринку може мати форму попереднього 
та подальшого контролю.

Попередній контроль здійснюється шляхом погодження з 
антимонопольними органами дій, які можуть призвести до підвищення 
концентрації ринку. До таких дій ст.14-15 Закону “Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 
підприємницькій діяльності” відносять: створення організаційно- 
управлінських структур типу концернів, асоціацій, міжгалузевих 
об’єднань, регіональних та інших підприємств, перетворення органів
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управління в зазначені об’єднання; створення, реорганізація /злиття, 
приєднання/, придбання активів, ліквідація господарюючих суб’єктів; 
придбання часток /акцій, паїв/ господарських товариств 
господарюючим суб’єктом /підприємцем/ у випадках, передбачених 
чинним законодавством2.

На практиці виділяють два види попереднього контролю:
1/ контроль за організацією, реорганізацією /укрупненням/, 

ліквідацією підприємницьких структур;
2/ контроль за придбанням участі у капіталі господарюючих 

суб’єктів.
Суттєві повноваження має Комітет у процедурі погодження 

створення холдингових компаній. Відповідно до Указу Президента 
“Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації 
та приватизації” від 11 травня 1994 року з Антимонопольним 
комітетом повинні погоджуватись три основні моменти: сама ідея 
створенняя холдингу; підтвердження контрольних пакетів акцій 
дочірніх підприємств; остаточне затвердження установчих документів 
та планів розміщення акцій3. Для регулювання цієї процедури 
Комітетом 21 червня 1994 року був затверджений пакет документів, 
які детально визначають антимонопольні вимоги щодо процесу 
створення і погодження відповідних документів холдингових 
компаній4.

Попередній контроль антимонопольної установи здійснюється в 
процесі розгляду заяв в термін, визначений відповідним положенням, 
та прийняття відповідного рішення за результатами розгляду. 
Наприклад, з урахуванням необхідності збереження науково-технічного 
потенціалу була надана згода Антимонопольного комітету на 
приєднання Спеціалізованого проектно-конструкторського і 
технологічного бюро електродвигунів НВО “Укрелектромаш” /м. 
Харків/ до Харківського електротехнічного заводу5.

Назрілим для України питанням стало обгрунтування 
необхідності і доцільності створення промислово-фінансових груп. 
Законом “Про промислово-фінансові групи в Україні”, який був 
прийнятий 21 листопада 1995 року, передбачається, що для 
затвердження Кабінетом Міністрів рішення про створення такої групи 
слід надати цілий перелік документів, серед яких повинні бути висновки 
Антимонопольного комітету щодо доцільності створення промислово- 
фінансових груп. Встановлено також, що Антимонопольний комітет, в 
межах своїх повноважень, повинен здійснювати контроль та перевірку 
діяльності промислово-фінансових груп (3, п.6 ст.5)6.
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Значну роль відіграє Антимонопольний комітет і на ринку цінних 
паперів, який сьогодні активно обслуговує процедуру створення 
акціонерних товариств у процесі приватизації. Як свідчить практика, 
основними покупцями великих пакетів акцій є фінансові посередники. 
За цих обставин Комітету надані повноваження контролювати питання 
монополізації ринку, що виникають внаслідок діяльності фінансових 
посередників.

Порядок подання інформації до антимонопольних органів про 
придбання цінних паперів інвестиційними фондами та інвестиційними 
компаніями, а також про укладення інвестиційним керуючим договору 
управління активами інвестиційних фондів і компаній визначається в 
Положенні про особливості контролю за дотриманням 
антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та 
інвестиційними компаніями від 18 листопада 1994 року7.

Монополізація ринку може здійснюватись не лише через дія
льність фінансових посередників, але й шляхом безпосередньої участі 
власника коштів в придбанні того чи іншого об‘єкта. Це може відбутись 
як в процесі приватизації, так і за його межами. Тому Постановою 
Кабінету Міністрів від 11 листопада 1994 року “Про запровадження 
механізму запобігання монополізації товарних ринків” 
Антимонопольному комітету доручено контролювати процеси 
створення, реорганізації, ліквідації господарюючих суб‘єктів, а також 
придбання великих пакетів акцій і створення асоціацій конкурентів та 
інших форм об‘єднань підприємців8.

Власне процедура створення, реорганізації /злиття, приєднання/ 
, придбання активів /цілісних майнових комплексів/ або часток /акцій, 
паїв/ господарюючих суб’єктів всіх форм власності та організаційно- 
правових форм, створення асоціацій, концернів, міжгалузевих, 
регіональних та інших об’єднань підприємств, перетворення органів 
управління на зазначені об ’єднання, оренду майна державних 
підриємств та організацій у вигляді цілісних майнових комплексів та 
інше; ліквідація господарюючих суб’єктів усіх форм власності, в яких 
частка державної власності перевищує 50 відсотків, а також порядок 
подання до антимонопольних органів повідомлення про придбання 
акцій господарюючого суб’єкта або монопольного утворення на 
аукціоні, на фондовій біржі, у фондовому відділі товарної біржі 
регламентується Положенням про контроль за економічною  
концентрацією (про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів 
Антимонопольного комітету України на створення, реорганізацію / 
злиття, приєднання/, придбання активів /цілісних майнових комплексів
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або часток /акцій, паїв/, ліквідацію господарюючих суб’єктів / від 9 
грудня 1994 року9.

Таким чином, попередньому контролю у формі погодження 
підлягають не тільки об’єднання підприємств, що призводять до 
монополізації ринку товару, але й інші організаційно-правові форми 
поєднання інтересів реальних та потенційних конкурентів, що діють на 
одному товарному ринку, а також ведуть до вертикальної інтеграції та 
відповідного обмеження конкуренції.

Подальший контроль здійснюється в формі контрольних 
перевірок, що проводяться антимонопольними органами в межах 
наданої їм компетенції. Так, наприклад, Антимонопольним комітетом 
була проведена перевірка діяльності сумського державного 
підприємства “ВО “Хімпром”. Перевірка охопила процес ціноутворення 
на продукцію підприємства, а також виявила ознаки порушення 
антимонопольного законодавства. У зв'язку з цим члени комісії 
запропонували ввести державне регулювання цін на монопольну 
продукцію підприємства10.

За результатами контрольних перевірок антимонопольні органи 
узагальнюють практику застосування антимонопольного 
законодавства, розробляють конкретні заходи та пропозиції протидії 
прояву монополістичних тенденцій в економіці, виходять з ініціативою 
щодо усунення порушень антимонопольного законодавства. Саме в 
цьому проявляється контрольно-профілактична спрямованість їх 
діяльності.

Наприклад, у травні 1994 року Кабінет Міністрів прийняв 
Постанову про утворення зовнішньоторговельного об’єднання/ 
“Укрзовнішторг”, проект якого не був погоджений з Антимонопольним 
Комітетом. За ініціативою останнього у липні цього ж року зазначена 
Постанова була скасована11.

З питань розвитку та демонополізації економіки антимонопольні 
органи взаємодіють з органами влади і управління. Ця взаємодія 
реалізується в процесі погодження з органами Антимонопольного 
комітету галузевих, регіональних програм ринкових перетворень, 
приватизації і демонополізації економіки, підтримки підприємництва, 
залучення іноземних інвестицій, юридичну основу якої становить ст.20 
Закону “Про Антимонопольний комітет України”. Конкретне коло 
питань, що підлягають погодженню, окреслене в п.2 “Положення про 
порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України 
рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, 
органів місцевого та регіонального самоврядування щодо
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демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного 
регулювання” від 1 квітня 1994 року12.

Наприклад, протягом 1996 року Чернівецьким територіальним 
відділення Антимонопольного комітету опрацьовано 68 рішень органів 
державної влади і управління. 16 проектів рішень було розглянуто з 
наданням висновків та пропозицій щодо внесення до них відповідних 
антимонопольних вимог. Серед них проекти розпоряджень 
облдержадміністрації “Про формування організованого фондового 
ринку”, “Про збільшення надходжень до державного бюджету”, “Про 
затвердження плану заходів щодо демонополізації економіки 
Чернівецької області в 1996 році” тощо13.

З метою впровадження антимонопольного законодавства 
антимонопольні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в 
таких напрямках:
— проведення спільних перевірок фахівцями територіальних відділень 

Комітету, обласних цінових інспекцій, управлінь економіки і ринків, 
регіональних відділень Фонду державного майна, взаємного 
консультування працівників цих органів, прийняття спільних заходів 
по реформуванню економіки;
— сприяння місцевими органами влади і самоврядування 

територіальним відділенням Комітету у здійсненні їх повноважень ( в 
т.ч. у висвітленні їх діяльності у засобах масової інформації). Наприклад, 
у Рівненському територіальному відділенні є домовленість з прес- 
центром облвиконкому про систематичне висвітлення діяльності 
відділення в обласній пресі;
— залучення представників антимонопольних органів до роботи сесій 

Рад та засідань виконкомів при розгляді економічних питань;
— проведення робочих нарад-семінарів працівниками територіальних 

відділень Комітету безпосередньо в містах і районах областей за участю 
керівних працівників райміськвиконкомів, територіальних економічних 
служб, органів приватизації тощо.

Антимонопольні органи вживають заходи щодо організації 
взаємодії з органами прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, 
податковою інспекцією.

Певним етапом на шляху організаційного оформлення взаємодії 
стало підписання і направлення на місця спільних листів за підписами: 
заступника Голови Комітету, заступника Генерального прокурора, 
Першого заступника міністра внутрішніх справ, першого заступника 
начальника Головної державної податкової інспекції про порядок їх 
взаємодії.
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Найбільш характерними формами координації та налагодження 
тісного контакту взаємодії антимонопольних органів з 
правоохоронними стали такі, як:

— обмін інформацією між відомствами з питань, що входять до їх 
компетенції;
— участь у спільних нарадах, семінарах з питань застосування 

антимонопольного законодавства та правового захисту підприємців і 
споживачів;
— розробка та затвердження планів спільних заходів;
— проведення спільних перевірок господарюючих суб’єктів;
— обмін практичним досвідом за результатами проведених перевірок.

Робота по вказаних формах дає дуже позитивний результат. 
Наприклад, у 1995 році Волинським територіальним відділенням 
Комітету при здійсненні контролю за дотриманням антимонопольного 
законодавства були виявлені порушення в роботі товариств, що 
займаються посередницькою діяльністю з приватизаційними та 
грошовими коштами. Зокрема, матеріали перевірки товариства з 
додатковою відповідальністю трастової компанії “Алькор-траст” були 
направлені управлінню Міністерства внутрішніх справ у Волинській 
області. За повідомленням управління, по довірчому товариству 
трастової компанії “Алькор-траст” порушена кримінальна справа. 
Встановлено, що довірителям нанесені збитки на суму більше 70 тис. 
американських доларів, 1113 німецьких марок.

Зрозуміло, що налагодження контактів проходить не без 
труднощів. Деякі відомства в областях без особливого бажання ідуть 
на співробітництво, не використовують фахового рівня спеціалістів}  
Антимонопольного комітету в галузі економіки і права. Ще не усі 
керівники на місцях зрозуміли, що без співробітництва з 
антимонопольними органами неможливо захистити підприємців і 
споживачів від порушень в сфері економіки, зокрема, порушень 
антимонопольного законодавства.

Поруч з цим, на місцях виникають і нові форми взаємодії з 
правоохоронними органами, які заслуговують особливої уваги. Деякі 
територіальні відділення налагодили контакти із Службою Безпеки 
України. Спільна робота з СБУ збагатить спеціалістів 
Антимонопольного комітету практичним досвідом, а фахівці Комітету 
допоможуть співробітникам СБУ під новим кутом зору побачити 
зловживання у сфері економіки.

Належним чином, зокрема, налагоджена взаємодія у 
Чернівецькому територіальному відділенні Комітету з обласною

148



державною адміністрацією, міськвиконкомом, 11 
райдержадміністраціями, податковою адміністрацією, державною 
інспекцією по контролю за цінами, регіональним відділення Фонду 
держмайна України, контрольно-ревізійним управлінням, 
територіальним відділенням Комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, Чернівецьким відділенням Національної комісії по регулюванню 
електроенергії, управлінням захисту прав споживачів, статистики, 
обласним управлінням Національного банку України, 
облпрокуратурою, УВС по Чернівецькій області, відділом по боротьбі 
з організованою злочинністю. Взаємодії з правоохоронними органами 
сприяє також членство голови Чернівецького територіального 
відділення Комітету в координаційному комітеті по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю.

Дуже важливим є пошук можливих форм взаємодії з судами: 
загальними і арбітражними. Безумовно, суди, на які покладено перегляд 
рішень антимонопольних органів, будуть активно впливати на 
запровадження антимонопольного законодавства.

Уже склалися ділові стосунки між керівництвом Верховного і 
Вищого арбітражного судів з керівниками Антимонопольного комітету. 
Досягнуто домовленості про форми співробітництва, а саме: спільне 
навчання, проведення нарад-семінарів, участь керівників Комітету у 
пленумах судів, а керівників судів — у засіданнях Комітету. 
Передбачається визначити суди і суддів, на яких буде покладено розгляд 
справ про порушення антимонопольного законодавства.

Контрольно-профілактичні заходи антимонопольного 
регулювання реалізуються також при підготовці та видавництві 
необхідних нормативно-методичних довідників, надання консультацій 
підприємцям та споживачам, запровадження навчальних програм, 
організації семінарів, конференцій з даної тематики, роз’яснення 
господарюючим суб’єктам та громадськості мети, завдань, основних 
положень і меж застосування антимонопольного Закону, інформації 
населення України про діяльність антимонопольних органів. Так, 
наприклад, заступник голови Чернівецького територіального 
відділення Комітету бере участь і є членом обласної контрольно- 
методичної ради по правовій освіті.

Таким чином, проводячи необхідну організаційну роботу, 
антимонопольні органи здійснюють своєрідну профілактику 
монополістичних правопорушень з боку відповідних владних структур 
з акцентом їх уваги на негативні наслідки, до яких призводить 
ігнорування норм антимонопольного законодавства.
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Грегірчак Я ., аспірант
Київський університет ім.Т.Шевченка

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї ЗАГАЛЬНОГО ПРАВА

Протягом останнього часу у вітчизняній правовій науці стала 
особливо помітною тенденція до вивчення і аналізу зарубіжного 
досвіду, набутого на рівні різних держав та правових систем. 
Предметом особливої наукової уваги став аналіз законодавства 
країн, які належать до правової сім’ї загального права. Подібна 
ситуація зумовлена як природним інтересом спеціалістів однієї 
правової системи до положень іншої та процесами у вітчизняному 
законодавстві, так і наявністю таких правових принципів, підходів і 
концепцій, які за своєю природою виходять за межі системи одного 
національного законодавства чи правової сім’ї. Саме під таким кутом 
зору, коли увага буде звернена як на універсальні так і на специфічні 
риси, автор і спробує у даній статті проаналізувати поняття 
адміністративного права у системі правової сім’ї загального права.
В основному це буде здійснено на прикладі законодавства 
Великобританії з зазначенням тих цікавих моментів, які притаманні 
й іншим країнам.

З огляду вітчизняного науковця основною специфічною 
відмінністю, яка характеризує адміністративне право 
Великобританії, є той факт, що на науковому та й практичному рівні 
адміністративне право сприймається тут як частина конституційного ґ  
права. По суті, воно є динамічним продовженням тієї стадії 
конституційного процесу, коли процедура формування уряду разом 
з визначенням напрямків політики та основних підходів до 
подальшого розвитку законодавства, знаходить своє продовження 
в адміністративному процесі. В американській літературі, з якою 
автору-прийшлося знайомитися під час роботи над цією статтею, 
зустрічається швидше інша позиція. Вфн} зводиться до того, що 
адміністративне право є основною галуззю публічного права...”1. 
Адміністративний процес стосується щоденного адміністрування в 
країні на центральному та на місцевому рівні, а також впровадження 
в життя конституційних засад діючого політичного курсу. Саме 
адміністративне право регулює цей процес організації, формування, 
функціонування та реалізації процесуальних повноважень органами
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державної влади та спеціальними статутними трибуналами (special 
sta tu tory tribunals), їх вплив на громадян а також містить ті правові 
бмеження і зобов’язання, якими керуються вищезазначені органи у 
своїй діяльності. Все це й виробило загальноприйняте у 
Великобританії положення про те, що “за своєю природою  
адміністративне право є тією частиною конституційного права, яка 
розкриває конкретні, істотні та забезпечені механізмом практичної 
реалізації правові кордони, в межах яких може відбуватися законна 
і компетентна адміністративна дія'*1. Пропонується ще більш чіткіше 
визначення адміністративного права як галузі права, яка стосується, 
передусім, контролю за діяльністю урядової влади: “основною метою 
адміністративного права є утримувати урядову владу в межах 
існуючих юридичних кордонів з тим, щоб захистити громадян від 
порушення їхніх прав”». Подібне визначення адміністративного 
права існує і в США, де під поняттям адміністративне право 
“розуміють ті норми і правила, що визначають як внутрішню 
структуру адміністративних органів, так і ті конкретні функціональні 
параметри, які можуть бути використані адміністративними 
органами для виконання покладених на них завдань4. 
Спостерігаються певні відмінності у порівнянні з поняттям 
адміністративного права на Україні, де при існуванні, в принципі 
схожих словесних формулювань для визначення предмету 
адміністративного права”, фактичний акцент швидше спрямований 
на створення обмежень не для державного органу, а для індивіда. 
Спільною рисою можна вважати порівняну “молодість” цієї галузі 
права. Формування її на Україні відбувалося у середині цього 
століття у досить важких умовах. Та й науковці, на рівні англо- 
американської правової системи ще в 60-х роках цього століття, 
обережно говорили про те, що “адміністративне право пережило 
період тривалого народження у системі загального права і тепер є 
дитиною з невідомим майбутнім”5.

Вивчення адміністративного права за кордоном в першу 
чергу асоціюється з поняттям, порядком утворення, обсягом 
компетенції адміністративних органів. У системі загального права 
весь обсяг компетенції, якого наділені адміністративні органи, 
вважається делегованою владою (delegated powers), рскільки, на 
відміну від органів законодавчої, судової і виконавчої влади, він не 
має конституційного походження. Компетенція адміністративних 
органів може бути двох типів: конкретні приписи щодо діяльності,
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які визначені у відповідних нормативних актах (specific statutory di
rections), та дискреційна (така, яка віддана на власний розгляд) 
компетенція (discretionary authorization). Хоча, слід сказати, що на 
практиці, у більшості випадків застосування адміністративними 
органами своєї компетенції, говорять про нерозривний взаємозв’язок 
цих двох елементів адміністративної компетенції. Якщо ж говорити 
про функції органів, залучених до регулювання адміністратиних 
правовідносин, то мають на увазі п’ять основних: законодавча, 
адміністративна або виконавча, судова, так звана квазі-судова та 
міністерська. Розуміючи, що особливих труднощів у розумінні 
перших трьох функцій не повинно бути, зупинюся тільки на двох 
останніх. Про квазі-судову функцію  говорять тоді, коли на основі 
використання дискреційної компетенції має місце прийняття 
адміністративного рішення, якому передувала дуже подібна до 
судової процедура. Наприклад, підтвердження чинності наказу 
адміністративного органу на підставі попереднього звернення 
громадськості. Міністерська функція не завжди пов’язана з тим, що 
входить в коло звичайних обов’язків міністерства як такого. Деколи 
подібний термін використовують для означення процесу виконання 
певного правового ообов’язку, обрамленого відсутністю будь-якого 
елементу дискреційності. Наприклад, обов’язок податкового органу 
повернути зайво сплачені суми прибуткового податку. Закінчуючи 
про функції, хочеться звернути увагу на досить поширену ситуацію, 
коли формальне виконання, припустимо адміністративних функцій, 
аналітично означає виконання судової функції (вирішення питання 
про наявність підстав для сплати податку, віднесення друкованогог 
матеріалу до категорії аморального), або коли судді, поряд з 
методологічним приписом приймати рішення на основі попередньо 
застосовуваної процедури у аналогічній справі, користуються 
певними дискреційними повноваженнями, виходячи з специфіки 
конкретної справи.

Досить багато відмінностей можна знайти у системі органів, 
які здійснюють функції правового контролю (judicial review) за 
діяльністю адміністративних органів. Для прикладу, у Сполучених 
Штатах функції правового контролю здійснюють загальні суди, які 
наділені для цього надзвичайно широкими повноваженнями, а також 
ті, “трибунали” та “федеральні агенції” які мають велику ступінь 
незалежності від законодавчої влади1. У Великій Британії функції 
правового нагляду здійснюють вже згадувані вище спеціальні
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статутні трибунали. У Франції загальним судам взагалі заборонено 
здійснювати нагляд за діяльністю адміністративних органів, тут існує 
окрема система адміністративних судів на чолі з спеціальним органи 
- Радою Держави. Французька система була сприйнята і іншими 
державами, включаючи Бельгію, Італію, Іспанію, Грецію, Єгипет і 
Туреччину. Німеччина також має власну систему адміністративних 
судів на чолі з Федеральним Адміністративним Судом, який виконує 
функції апеляційної інстанції. Як бачимо, картина є до певної міри 
відмінною від вітчизняної, адже, як відомо, в Україні не існує системи 
окремих, саме адміністративних, судів.

Нерідко на рівні дискусій про систему правового контролю 
за діяльністю адміністративних органів робляться висновки про 
рівень розвитку адміністративного права тої чи іншої країни. 
Особливо яскраво це відобразилося на рівні порівнянь, які, в цьому 
контексті, робилися і робляться зараз між адміністративним правом 
Франції та Великої Британії. У Франції існує система окремих 
адміністративних судів (Tribunal Administraatif), яка є абсолютно 
незалежною від системи загальних судів. Більше того, суддівський 
склад укомплектовано спеціалістами з адміністративною, а не 
правовою освітою, який у своїй роботі по прийняттю рішення 
користується методологією прецедентного права з огляду на 
існування відповідним чином збудованого джерела - Counceil d’Etat, 
що є по суті збірником рішень у адміністративних справах. 
Приналежно до Франції, саме через використання і вивчення цього 
джерела можна визначити принципи адміністративного права цієї 
країни взагалі. Свого часу, а саме у другій половині минулого 
століття, у Великій Британії була поширена точка зору про те, що 
французька система є тиранічною за своєю природою з огляду на її 
невідповідність принципам верховенства права. Вважалося що “дії 
Адміністрації повинні розглядатися системою звичайних загальних 
судів з застосуванням тих самих принципів які використовувалися 
приналежн до вирішення приватних спорів між звичайними 
громадянами”7. Зараз у Великій Британії таку позицію вважають 
хибною, адже неможливо застосовувати принципи приватного 
судочинства у вирішенні спорів за участю адміністративних органів. 
Так чи інакше, але системі судів загального права прийшлося 
виробляти систему принципів англійського адміністративного права, 
виникнення якої було значною мірою ускладнене непридатними для 
використання на приватноправовому грунті процедур, притаманних
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публічному праву. Дане протиріччя особливо загострювалося при 
вирішенні питання про використання засобів судового захисту та 
задоволення претензій сторони у процесі. Логічне рішення прийшло 
значно пізніше, коли Палата Лордів оголосила про обмеження 
процесуальної можливості до правового захисту прав, які 
випливають з положень публічного права, тільки процедурою 
розгляду заяви про здійснення правового контролю. А трохи згодом 
було створено окремий судовий список справ (прецедентів) у 
адміністративному судочинстві, так званий Список Корони (Crown 
Office List), виникнення якого змусила багатьох у Британії говорити 
про те, що окремий суд адміністративної юрисдикції було допущено 
до англійської правової системи з задніх дверей. Даний історичний 
екскурс є надзвичайно корисним не тільки з точки зору отримання 
розуміння того, що навіть на рівні консервативної англійської 
системи загального права специфіка проваджень у адміністративних 
справах знайшла своє виявлення у особливій системі фактично 
окремих судів. Більше того, можна стверджувати, що більша частина 
англійського адміністративного права, в сенсі характеристики 
правових джерел, має “природу існування у вигляді окремих 
законодавчих актів”8.1 це зумовлено не тільки фактом видачі Акту 
Парламенту, який визначає повноваження урядової інстанції (gov
ernmental agency). З огляду на надзвичайну актуальність проблеми 
унемовжливлення судового свавілля і створення для цього належного 
універсального механізму, - воно випливає з розуміння того, що саме 
в такому вигляді містяться положення щодо механізму правового 
захисту інтересів громадян, які можуть бути порушені діяльністюг 
такого органу у вигляді запровадження можливості звернення до 
спеціальної судової інстанції або використовуючи методологію 
обов’язкового врахування громадської думки перед прийняттям 
рішення урядово, інституцією. Подібне положення, яке, на мою 
думку, яскраво ілюструє динамічний і неоднорідний характер 
сучасних процесів у англійському праві, саме як у праві загальному, 
доводить, що проблема правового регулювання відносин 
адміністративно-правового походження знаходить деколи 
непритаманні для даної правової системи шляхи вирішення з точки 
зору форми правових джерел, змісту функцій компетентних інстанцій 
та місця судових та апеляційних органів у загальній судовій структурі 
країни.
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ОБСЯГ ПОНЯТТЯ “ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Із самого початку розвитку теоретичної думки про 
адміністративний процес в 60-их роках розбіжності у судженнях про 
його об‘єм серйозно ускладнюють втілення в практику теоретичного 
доробку, хоча сам факт існування адміністративного процесу 
сумнівів не викликає. Не дивлячись на протилежність поглядів, 
можна, визначити два основних напрямки в розробці теорії 
адміністративного процесу. Один із них виходить із необхідності 
забезпечити процесуальною процедурою прийняття нормативних 
актів, застосування права, оперативно-організаційну роботу апарату 
державного управління і його матеріально-технічні дій. Другий 
напрямок розробляє теорію адміністративного процесу тільки 
стосовно юрисдикційної діяльності органів державного управління 
та так званих позитивних проваджень1. Представники другої теорії, 
пропонуючи різні критерії - “вододіли”, обговорюють діяльність 
державних органів по вирішенню індивідуальних справ як різновиду 
їх виконавчо- розпорядчої діяльності вцілому. Пропоновані ними 
критерії звужують чи розширюють коло відносин, які мають 
адміністративно-процесуальну форму. Деякі автори, пропонуючи 
додаткові ознаки для індивідуальних справ, ще більше обмежують 
поняття адміністративного процесу і вважають, що він пов‘язаний 
тільки із розглядом окремих категорій індивідуальних справ(
А.Ф.Клейман, Н.Г.Саліщєва, О.М. Якуба, А.П. Клюшніченко, B.C. 
Тадевосян, Я.І. Піскотін, H.A. Іванова, М.І. Єропкін.).

На думку А.Ф. Клеймана адміністративний процес існує 
тільки в судових органах при розгляді адміністративно- правових 
справ2. Таке розуміння рештою авторів не сприймається через те, що 
адміністративний процес виноситься за межі державного управління 
взагалі і оголошується формою судової діяльності. Г.У. Петров 
підсумовує: “ Процесуальні норми, що регулюють діяльність судових 
органів по розгляду адміністративного порядку, відносяться до 
цивільно-процесуального права як частина судового права, оскільки
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врегульовані ним суспільні відносини складаються у сфері судової 
діяльності”. Адміністративний процес,- додає В.А. Лорія,- не може 
мати місця в діяльності судових органів тому, що суд не є органом 
державного управління, судовий контроль стосовно 
адміністративних органів носить урізаний, односторонній характер 
і не є контролем вищестоячого органу над нижчестоячим. Наступним 
прихильником особливо вузького розуміння адміністративного 
процесу є Н.Г.Саліщєва, що стверджує: “Адміністративний процес - 
врегульована законом діяльність по вирішенню спорів, що 
виникають між сторонами адміністратиного правовідношення, що 
не знаходяться між собою у відносинах службового підпорядкування, 
а також по застосуванню заходів адміністративного примусу”3. 
Розгляд інших індивідуальних справ в адміністративних органах Н.Г. 
Саліщєва відносить до адміністративного провадження. При цьому, 
на її думку, не слід вважати, що адміністративне провадження цілком 
охоплює державне управління, оскільки це провадження регулюється 
певного групою матеріальних адміністративно-правових норм. Лорія
В.А. не погоджується із таким баченими питання, висуваючи 
міркування однопорядковості понять адміністративного процесу та 
провадження та однакової суті суспільних відносин, до прикладу, 
призначення пенсії і оскарження дій з цього приводу. Об'єктом 
критики з боку вчених адміністративістів став також критерій- 
’’вододіл” обсягу адміністративного процесу, що запропонований
Н.Г.Саліщєвою, а саме - юрисдикційна діяльність органів державного 
управління. Вчені одностайні в тому, що під адміністративною 
юрисдикцією слід розуміти діяльність органів державного управління 
по вирішенню в передбачених законом випадках безпосередньо, 
тобто без звернення в суд, спірних питань застосування норм 
адміністративного права, оцінці дій конкретних осіб, з точки зору 
відповідності їх цим нормам і застосуванню в необхідних випадках 
адмінстративних санкцій4. Тому, по-перше, юрисдикційна діяльність 
є частиною як процесуальної, так і іншої виконавчо-розпорядчої 
діяльності. Таким чином, адміністративний процес та юрисдикційна 
діяльність вже не співпадають за обсягом. По-друге, погляди Н.Г. 
Саліщєвої суперечливі. Вона вказує, що адміністративний процес 
охоплює розгляд справ про спори між непідпорядкованими по службі 
суб'єктами, а також справи по застосуванню заходів 
адміністративного примусу і одночасно підкреслює, що 
адміністративний процес є порядок здійснення адміністративної
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юрисдикції. Об'єктом критики в теорії Н.Г. Саліщєвої є також її 
засновок про автономність сторін спору, що випливає із аналогії із 
цивільним і кримінальним процесами. Підставами критики є знову 
ж таки неврахування автором визначення адміністративної 
юрисдикції. В радянській юридичній літературі висловлювались й 
інші думки на користь особливого обмеження у тлумаченні 
адміністративного процесу. Луньов А.Е. вважав, що 
адміністративний процес пов'язаний із розгядом справ тільки про 
адміністративні правопорушення, як в органах управління , так і в 
судових органах5. Критика такого погляду грунтувалась на тому, 
що адміністративний процес є “формою життя” всього матеріального 
адміністративного права, а не тільки його частини6. Правда, ця думка 
науковців, що сповідують вузьке розуміння сфери індивідуальних 
справ, не враховує їх же постулату про те, що адміністративний 
процес не включає в себе процедури правотворчої діяльності органів 
державного управління.

Клюшніченко А.П. вважає, що під адміністративним процесом 
слід розуміти: “ ... порядок здійснення державними органами, а іноді 
й громадськими організаціями, специфічної діяльності по 
застосуванню адміністративного примусу, розгляду скарг, протестів, 
подань, заяв і вирішенню спорів, пов'язаних із управлінською 
сферою”7. Новим елементом у цьому визначенні є те, що розгляд 
протестів і подань органами управління включається автором в 
адміністративний процес. Лорія В.А., в свою чергу, теж відносить 
такі процесуальні форми, що зазначені автором, як подання, протест, 
до позитивної сфери застосування адміністративно-правовоГ 
процесуальної норми8. Продовжуючи думку, Лорія В. А. обгрунтовує 
те, що адміністративний процес, є ’’формою життя” всієї системи 
норм матеріального адміністративного права, які одержують свою 
реалізацію шляхом правозастосування9. Таким чином, він всупереч 
своїм попереднім поглядам переходить на позиції розширеного 
розуміння адміністративного процесу. Хоча більш ранні його 
висловлювання свідчать про те, що він розрізняє юридичну 
процесуальну діяльність “як управлінську діяльність вцілому і 
адміністративно-процесуальні правовідносини як власне діяльність 
по вирішенню індивідуальних справ.”

Іванова H.A. запропонувала свою підставу особливо 
звуженого розуміння адмінстративного процесу. Нею є примусовість 
здійснення матеріальної норми, яка і є основною у визначенні
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адміністративного процесу10. Підгрунтям справедливих заперечень 
є той факт, що адміністративний процес це також і порядок 
добровільного здійснення матеріальних адміністративних норм. 
Адже, основним методом регулювання в адміністративному праві 
був і залишається метод переконання, на основі якого розвиваються 
більшість адміністративно- правових відносин.

Крок до розширення адміністративного процесу робить 
Єропкін М.І., вказуючи що адміністративний процес має місце не 
тільки при розгляді справ про адміністративні правопорушення, але 
й при примусовому припиненні компетентним органом( посадовою 
особою) протиправної поведінки громадян при порушенні ними 
адміністративно-правових норм( адміністративне припинена), а 
також при застосуванні заходів адміністративного попередження( 
митний огляд, примусове медичне освідування) з метою збереження 
суспільної безпеки чи для попередження наслідків стихійних лих чи 
інших надзвичайних подій". Критики такої позиції зауважували на 
непроцесуальний характер заходів адміністративного попередження( 
вчинення технічних операцій). Законодавець все ж вирішив закріпити 
нормативні положення, які мають своїм смислом, смисл аналогічний 
до подібного у міркуваннях Єропкіна М.І.( послідовність юридично- 
значимих дій). Прикладом може послужити стаття ЗО Митного 
Кодексу України, що встановлює процесуальні норми огляду та 
переогляду речей громадян. Зокрема, норми стосуются присутності 
громадянина при огляді, порядку огляду багажу, процесуальної 
форми закріплення результатів огляду12.

Найширше розуміння адміністративного процесу 
запропонував Сорокін В.Д.. Він вважає, що адміністративний 
процес не може бути подібно до цивільного чи кримінального 
зведений до правозастосовчих функцій, а із необхідністю повинен 
певним чином відображати і елемент правотворчості, що властивий 
радянському державному управлінню вцілому13. Стверджується 
також, що порядок реалізації приписів( заборона, дозвіл) як певного 
способу впливу на поведінку людей в соціально-правовому 
середовищі і як певного типу правового регулювання - це не що 
інше, як адміністративний процес. Справедливо критикуючи 
обмежений юрисдикційний підхід до адміністративного процесу, 
автор стверджує, що будь-який вид процесу пов‘язаний із 
відповідним типом правового регулювання, забезпечуючи його 
реалізацію. Оскільки в адміністративному типі регулювання
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домінуючим елементом є припис, тому відповідно, 
адміністративний процес не може бути пов'язаний тільки з 
порядком застосування адміністративних стягнень, оскільки для цієї 
сфери соціальних зв'язків, де діє адміністративно-правовий тип 
регулювання, заборона виступає лишень як чинник, що забезпечує 
дію головного елементу-припису14. Він робить ще більш широкі 
висновки: оскільки адміністративно- правові відносини виникають 
у всіх трьох сферах державного управління і в них вирішуються 
цілком конкретні задачі, тому й існують там адміністративно- 
процесуальні відносини. До Сорокіна В.Д. приєднуються Дрейшев 
Б.В. та ряд інших авторів, погоджуючись в тому, що 
адміністративний процес потрібно пов'язувати із реалізацією 
органами державного управління будь-яких питань, що віднесені 
до їх компетенції15. Проти теорії цієї групи авторів висувається 
контраргумент, що полягає у слідуючому16. Адміністративний 
процес не може передбачати елемент правотворчості через те, що 
всякий процес має смисл у випадку наявності матеріального права, 
“формою життя” якого він є, тобто в умовах вже проведеної 
нормотворчості складається адміністративний процес, який 
охоплює застосування діючих норм права, а не створення цих норм. 
Але подібне твердження грунтується на неповному аналізі картини 
підзаконної правозастосовчої нормотворчості. Державний орган 
управління, застосовуючи матеріальну норму (в тому числі і 
принципи), що викладена у певному'тематичному законі, 
конкретизує її в підзаконному нормативному акті. Надзвичайно 
цінну думку із цього приводу висловила O.K. Засторожна: “ Як 
форма управлінської діяльності правотворчість в значній мірі 
регламентується адміністративно-правовими матеріальними 
нормами, які встановлюють компетенцію органів управління в 
області прийняття актів, співпорядкованості цих актів в системі 
управлінської нормотворчості. Але порядок підготовки, прийняття, 
опублікування акту носить характер юридичної процедури і 
повинен бути врегульований адміністративно-процесуальними 
нормами”17. Новітня українська адміністративістика притримується 
ш ирокого розуміння процесу. Так Леонід Коваль визначає 
адміністративний процес як сукупність процедур по розв'язанню 
та вирішенню окремих категорій адміністративних справ, 
пов'язаних із застосуванням адміністративного примусу та із 
реалізацією  різними органами виконавчої влади або
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самоврядування, органами адміністративної юрисдикції чи 
громадськими організаціями питань, віднесених до їх компетенції18. 
Таким чином, виходячи із усього вищевикладеного, можна зробити 
висновок, що певні управлінські дії процесуального характеру 
утворюють юридичний процес. Різні автори виділяють різну за 
обсягом частину у ньому і визначають її як адміністративний 
процес( за вийнятком останньої групи авторів, яка із певними 
застереженнями ототожнює адміністративний процес і юридичний 
процес управлінської діяльності). Основною підставою  
розбіжностей їх поглядів є ознаки індивідуальності справи, що 
вирішується в ході цього процесу. За Лорія В.А індивідуальність 
розглядуваної справи визначається конкретним її змістом, 
конкретними правами та обов‘язками учасників при провадженні19. 
Хоча, реалізовуючи своє конкретне право правотворчості, орган 
управління застосовує цілком конкретну компетенційну норму про 
свої функції. “Вододілом” між представниками вузького і особливо 
вузького розуміння адміністративного процесу виступає 
індивідуальне питання та індивідуальна справа. Застосування 
заохочень, формування особового складу, посилання у 
відрядження,-організаційна діяльність органів державного  
управління,- при особливо звуженому розумінні адміністративного 
процесу знаходиться за його межами. Правда, тут можна навести 
приклади вчинення подібних організаційних заходів і органами 
судової влади, і всередині представницьких органів.

Різниця між суспільними відносинами, що складають 
адмністративний процес, із однієї сторони та юридичниим процесом 
решти управлінської діяльності науковці у своїх роботах розглядають 
також через регулювання цих відносин правом. Представники 
особливо звуженого розуміння адміністративного процесу, зважаючи 
на великий обсяг суспільних відносин процесуального характеру 
виконавчо- розпорядчої діяльності, що винесені ними за межі 
процесу, пропонують вирішення питання правового регулювання 
суто через особливу групу матеріальних адміністративних норм, або 
просто не визнають частину процесуальних норм як таких, що їх дія 
зумовлює існування адміністративного процесу20. Представники 
вузького розуміння адміністративного процесу пропонують назвати 
вищевказані суспільні відносини поза адміністративним процесом 
процедурами також, але які не регулюються процесуальний 
нормами. Так, зокрема, Лорія В.А. стверджує, що певні елементи
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змісту управлінської діяльності, що закріплені у компетенції мають 
адміністративно- процесуальний характер, а тому і не можуть 
здіснюватись без адміністративно-процесуальних норм; 
правотоворчість та решта управлінських форм діяльності є теж 
такими елементами, але можуть здійснюватись і без процесуальних 
норм21. Таким чином, теорія особливо звуженого розуміння 
адміністративного процесу пропонує останній тип норм з метою 
термінологічного їх відділення від матеріальних норм та 
процесуальних назвати організаційними. Представники широкого 
розуміння, аргументуючи свою позицію, звертаються до основ поділу 
норм на матеріальні та процесуальні. Організаційні норми вони 
пропонують поділити між матеріальними та процесуальними 
комплексами норм22. Сорокін В. Д. стверджує, що адміністративний 
процес регулюється суто адміністративно-процесуальними нормами. 
За їх юридичною природою та природою управлінських відносин, 
які вони регулюють автор ділить ці норми на окремі процесуальні 
норми, які розкидані по матеріально-правовим інститутам та 
процедури. До останніх він відносить регламенти та норми процесу, 
при чому останні вважаються вищим ступенем процедурної 
регламентації. Процес від регламенту відрізняється порядком 
встановлення процедурних норм (що зумовлено особливою турботою 
про забезпечення інтересів громадян у їх взаємовідносинах із 
державними органами).

Таким чином, висновок із цієї роботи є слідуючим:
И  по-перше, у зв'язку із зміною теоретичного розуміння механізму 

держави, слід заново узагальнити зміст адміністративно- 
процесуальних правовідносин, що безперечно вплине на обсяг 
кодифікації адміністративно-процесуального права;

И по-друге, демократизація суспільного життя вимагає підвищення 
процесуальних гарантій прав і свобод осіб при виконанні 
органами державного управління своїх функцій;

И  по-третє, сучасна українська адміністративістика та правова 
практика притримуються широкого розуміння адміністративного 
процесу, чим підтверджується неістотність до сих пір 
пропонованих критеріїв-“вододілів” між вузьким та широким 
розуміннями процесу (зважаючи до того ж на термінологічні 
збігання у деяких адміністративістів різних розумінь: процедури 
Лорія В. А. та Сорокіна В. Д.)
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Фінансова діяльність держави та органів місцевого 
самоврядування базується на певних принципах — галузевих, 
принципах окремих інститутів галузі права, міжгалузевих та 
загальноправових принципах. Правові принципи, за визначенням 
теоретиків права, це головні ідеї, які виражають основні вимоги до 
системи права тієї чи іншої держави1. Правові принципи — це перш 
за все категорії суспільної правосвідомості і вони далеко не завжди 
виражені в системі права і в правових нормах. Іноді правовими 
принципами називають головні засади, основи, начала, на підставі 
яких будується система права2. Ігнорування їх в процесі 
правотворчості з неминучістю веде до появи протиріч в системі 
права, що потім негативно позначається на реалізації права.

Визначаючи принципи права, відомий югославський 
фахівець в галузі теорії права Р.Лукіч писав, що вони “відносяться 
до похідних понять. Це — абстрактні норми, виведені з менш 
абстрактних норм, що діють у випадках, охоплених нормами 
нижчого порядку”3. Саме цим і зумовлена об'єктивна природа 
взаємозв'язку принципів права різних рівнів. З цього приводу 
Керімов Д .А. підкреслював, що взаємозв'язок основних, 
міжгалузевих і галузевих принципів права у 
загальнометодологічному плані є не що інше, як співвідношення 
загального, особливого та окремого. Ні загальне не існує поза 
особливим та окремим, ні окреме — поза особливим та загальним. 
Загальне не може охоплювати конкретніших проявів дійсності, 
останні ж, в свою чергу, будучи багатограннішими, змістовнішими, 
більш наповненими буттям права, водночас позбавлені переваги 
всезагальності4.

Інший відомий дослідник методологічних проблем права
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С.Н.Братусь під принципами права розуміє провідне начало, правило 
існування даного явища, що зазнало зворотнього впливу його 
специфіки. Він підкреслює, що основні принципи права 
відображаються в специфіці суспільних відносин, що регулюються 
відповідною галуззю права. Для виявлення таких принципів має 
значення не лише логіко-формальний аналіз текстів законів, але й 
практика (адміністративна, арбітражна, судова), глибокий науковий 
пошук. З‘ясування принципів галузі права дозволяє правильніше 
застосовувати норми даної галузі та краще розуміти їх суть і 
соціальне призначення5.

Найповнішу на даний час класифікацію принципів права, за 
визначенням самих теоретиків права6, дав Л.С.Явіч7. Але й він 
фактично обійшов аналіз суті та змісту принципів права. Тому 
сьогодні, на жаль, можна з певністю констатувати недостатність 
загальнотеоретичної розробки як самого поняття “принципи права”, 
так і видів правових принципів та їх системи, співвідношення 
основних (загальних) принципів права та принципів галузей права. 
В свою чергу, це стоїть на заваді з'ясування принципів правового 
регулювання різних видів суспільних відносин.

Загальна теорія права до основних (головних) принципів 
права відносить: повновладдя народу; розподіл влади на 
законодавчу, виконавчу і судову; відповідальність держави перед 
людиною і суспільством і навпаки, людини перед державою; 
верховенство права і Конституції над усіма законами і підзаконними 
нормативними актами; принципи законності; принцип 
демократизму; принцип справедливості; принцип гуманізму; 
принцип “дозволено все, що не заборонено законом”, для громадян 
і “дозволено лише те, що визначено законом”, для держави.

Проте одних лише загальних принципів права для 
регулювання суспільних відносин, як переконує історичний досвід, 
недостатньо. Практична реалізація основних принципів права в 
регулюванні суспільних відносин не може бути здійснена поза 
міжгалузевими та галузевими його принципами. При цьому під 
міжгалузевими принципами в даному випадку слід розуміти не змішані 
принципи, властиві міжгалузевій систематизації законодавства, а 
дійсні принципи права, які характерні не для однієї його галузі, а для 
всієї якісно відмінної автономної групи галузей права. Галузеві ж 
принципи — це принципи кожної окремої галузі права.

Галузеві юридичні науки при дослідженні принципів, як
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правило, відштовхуються від особливостей предмету регулювання, 
з чого не випливає з необхідністю той факт, що дійсний генезис 
принципів даної галузі права відбувався і здійснюється осторонь 
впливу на нього основних принципів, властивих всій правовій 
системі. Міжгалузеві та галузеві принципи права, водночас як і 
принципи інститутів права, нерідко називають принципами 
правового регулювання8.1 хоч назва ця до певної міри умовна, вона, 
на нашу думку, образно відображає особливу залежність цих 
принципів від сутності права та специфіки правового регулювання 
суспільних відносин. Інакше кажучи, принципи галузей права — це 
такі специфічні юридичні принципи, що відображають характер 
суспільних відносин, з допомогою яких регулюються останні 
(предмет регулювання), а також власне зміст регулювання та його 
засоби (метод регулювання). Звичайно, при викладі системи 
принципів певної галузі права нерідко включають до числа останніх 
і загальноправові принципи. Проте на нашу думку, якщо послідовно 
дотримуватись наукової методології аналізу правової дійсності, то 
до галузевих принципів права загальноправові принципи механічно 
додавати неправильно. В цьому плані ми вважаємо досить 
продуктивною позицію, яку займає уже згадуваний нами Братусь 
С.Н. Він закликає не зупинятись на механічному визнанні загальних 
принципів права, а іти далі, показувати, як з їх допомогою  
трансформується суспільна дійсність, як ці загальні принципи у 
зміненому виді проявляються у специфіці відповідної конкретної 
галузі права чи групі споріднених галузей права.

Тим більше, що сама по собі загальна теорія права не може 
встановлювати і не встановлює галузевих принципів права. 
Очевидно, саме тому при знайомстві із загальним описом галузей 
системи права в теорії ми майже ніколи не знаходимо викладу їх 
специфічних принципів. В тих же випадках, де такий опис галузевих 
принципів права все-таки роблять пробу здійснювати, то в дійсності 
він підмінюється описом принципів “побудови” системи права9.

Насамперед у подібних випадках ми вважаємо некоректною 
саму постановку питання про “побудову” системи права. В будь-якій 
країні завжди система права формується об'єктивно, адекватно 
системі суспільних відносин, що мають в ній місце, і розвивається 
водночас із розвитком цієї системи. Жоден законодавець без 
врахування цієї об'єктивної основи будь-якої правової системи 
ніколи й нізащо не може вибудувати щось волюнтаристське — воно
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все одно розвалиться. Приймаючи Конституцію держави, Кодекси 
законів, Основи законодавства, окремі закони, інші нормативні акти, 
законодавець активно сприяє об'єктивному процесу суспільного 
розвитку шляхом формування адекватної йому правової системи. В 
протилежному випадку цей розвиток гальмується.

Тут мова іде про зворотній активний вплив зовнішньої форми 
вираження права на його внутрішню, структурну форму, а тим самим 
і на його зміст. Останню обставину неможливо не враховувати тому, 
що й самі закони — не беззмістовні форми. В них містяться нові 
правові норми, які майже завжди істотньо впливають на зміст 
правового регулювання. Але при цьому ніколи не слід забувати, що 
нормативно-правові акти є лише безпосередніми джерелами права, 
а його матеріальне джерело лежить глибше — в систеті суспільних 
відносин, перш за все виробничих відносин суспільства.

Вважаємо невдалою постановку питання про принципи 
“побудови” системи права і з іншої причини. Справа не лише в тому, 
що в реальності система права ніким раціонально не будується, але 
й в тому, що в даному випадку основою системи права, тобто її 
принципами, називають предмет і метод правового регулювання10. 
Таким чином ототожнюють принципи системи права з предметом 
(методом) правового регулювання. В той час як правовою наукою 
вже давно встановлено, що кожна галузь права має власний предмет 
та адекватні йому методи, а також і принципи правового 
регулювання. Має власні принципи і вся система права в цілому.

Але у системі права в цілому немає і не може бути єдиного 
предмету правового регулювання і якогось загального для всіх 
галузей права методу регулювання. Специфічним предметом і 
методом регулювання характеризуються галузі чи їх якісно 
споріднені групи, але не вся правова система", оскільки специфіка 
правового регулювання на відміну від загального правового 
закріплення суспільних відносин та ідейно-інформованого впливу на 
діяльність людей полягає саме в опосередкуванні конкретних 
суспільних відносин відповідного виду.

Предмет і метод правового регулювання —  не принципи 
“побудови” правової системи, а класифікаційні ознаки, згідно яких 
норми права належить відносити до тієї чи іншої галузі. Ці ознаки 
відображають об'єктивні властивості внутрішньої структури права 
в цілому та кожної його галузі зокрема. Дані властивості необхідно 
обов'язково враховувати при виборі засобів юридичного впливу на 
суспільні відносини та при кодифікації законодавства.
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На нашу думку, немає і не може мати місця ні “побудова” 
правових систем, ні, відповідно, принципи цієї “побудови”. Але 
об'єктивно мають місце певні властивості змісту якісно споріднених 
груп галузей права, крупних автономних структур права, що 
утворились історично, тобто елементів правових систем. Є те, що інші 
теоретики правильніше, на нашу думку, називають міжгалузевими 
принципами права12. Наприклад, існують загальні принципи, що діють 
у сфері матеріального права та в сфері процесуального права; мають 
місце загальні принципи регулювання, характерні юридичному 
опосередкуванню відносин координації та відносин субординації. В 
першому випадку прикладом такого принципу є принцип 
диспозитивності, а в другому — імперативності.

Обидва ці принципи чисто юридичні і ніяк не протиставлені 
один одному. Вони в однаковій мірі забезпечують поєднання 
суспільних та особистих інтересів, але кожний своїм чином. Відомий 
теоретик права С.С.Алексєєв називає ці принципи найпростішими 
прийомами регулювання, якими визначається якість суб'єктивних 
прав і обов'язків, особливості дозволів та заборон. Він, зокрема, 
пише: “Держава може регламентувати поведінку учасників 
суспільних відносин або безпосередньо, зверху (імперативне 
регулювання), або опосередковано, з наданням суб'єктам або інакше 
дозованої можливості самим визначати умови своєї поведінки 
(диспозитивне регулювання)”13.

Дані принципи, втілені в характері юридичних норм, на 
практиці поєднуються з певними юридичними засобами впливу, що 
знаходять своє вираження у багатьох сторонах та елементах прав і 
обов'язків, правовідносин, притаманних відповідній галузі, 
наприклад, фінансовому праву. Тобто, в ході правореалізації вони 
істотньо трансформуються, видозмінюються під дією системи 
конкретних чинників. Проте свого роду певний юридичний фон, 
специфіка правової атмосфери, притаманні кожній галузі права, 
задають все-таки той або інший із згаданих принципів. Такий 
діалектичний характер взаємозв'язку міжгалузевих принципів та 
конкретних галузей права.

Значний елемент імперативності регулювання управлінських 
та інших суспільних відносин об'єктивно зумовлений фактичним 
розташуванням сторін цих відносин у суспільній ієрархії, а також, 
на нашу думку, і тим, що в сфері надбудовних відносин вкрай низький 
ступінь безпосередньо матеріальної детермінації поведінки. З іншого 
боку, значна міра диспозитивності майнових та інших ненадбудових
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відносин14 об'єктивно зумовлюється і без того істотньою  
матеріальною детермінацією поведінки суб'єктів, а також характером 
їх взаєморозташування в ієрархії суспільних відносин.

Принципи імперативності чи диспозитивності — сутністні 
специфічні юридичні начала міжгалузевого характеру. Вони 
впливають не лише на юридичні норми, визначаючи, зокрема, і 
питому вагу різних видів норм (забороняючих, зобов'язуючих, 
уповноважуючих) в окремих галузях права15, але й на правове 
становище суб'єктів суспільних відносин, що регулюються 
відповідною галуззю права, тобто втілюються як в об'єктивному, 
так і в суб'єктивному праві.

Історичний досвід свідчить, що нерідко міжгалузеві 
принципи, точнісінько так же, як і принципи загальні чи галузеві, 
формуються спочатку юридичною практикою в комплексі 
суб'єктивних прав і вже після цього, часто з великим запізненням, 
закріплюються в юридичних нормах.

Таким чином, кожна галузь права, в тому числі і фінансове 
право, характеризується: 1) загальними для всіх галузей основними 
принципами права; 2) міжгалузевими принципами, які притаманні 
об'єктивному та суб'єктивному праву порівняно великих 
автономних, якісно споріднених груп галузей; 3) принципами, що 
мають відношення тільки до даної галузі права, зумовленими 
сутністю предмету регулювання (виду суспільних відносин) і які 
безпосередньо впливають на методи юридичної регламентації; 4) 
принципами інститутів відповідної галузі права. Цими двома 
останніми видами принципів права в найбільшій мірі зумовлюється 
внутрішня єдність і стабільність кожної галузі права, її специфічні 
риси та особливості.

Вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що в галузі 
регулювання переважно “вертикальних” суспільних відносин 
(відносин субординації) як в радянський, так і в новітній період мала 
місце та продовжує залишатись яскраво виражена тенденція до 
ототожнення принципів політичної системи суспільства чи в кращому 
випадку загальноуправлінських принципів з принципами відповідної 
галузі права. Сказане в повній мірі відноситься і до фінансового 
права, яким регулюється фінансова діяльність держави та інших 
суб'єктів фінансових правовідносин. В той час коли в дійсності ці 
принципи не тотожні ні галузевим принципам фінансового права, ні 
міжгалузевим принципам усієї якісно спорідненої групи галузей 
права, що регулюють суспільні відносини субординації.
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По суті є аксіомою, що для будь-якої галузі матеріального 
права, що опосередковує відносини влади — підпорядкування, і в 
першу чергу та в найбільшій мірі для фінансового права, 
притаманний міжгалузевий принцип імперативності.

Особливість прояву цього міжгалузевого принципу у 
фінансовому праві полягає в тому, що імперативність фінансово- 
правової норми виражена в категоричній формі, яка в жодній мірі 
не дозволяє суб'єктам фінансових правовідносин змінювати волю 
держави. Пр ичому останнє в однаковій мірі стосується як 
забороняючих та зобов'язуючих, так і уповноважуючих норм. В 
останньому випадку в категоричній формі встановлюються межі 
застосування уповноважуючих норм. Наприклад, згідно чинного 
законодавства України розпорядник бюджетних коштів має право 
на пересунення бюджетних асигнувань з однієї статті на іншу, за 
винятком статей 1 і 8 бюджетного розпису, а в разі наявності дефіциту 
бюджету, що тепер стало, на жаль, не винятком, а загальним 
правилом, в першу чергу в обов'язковому порядку фінансуються 
поточні видатки16. Ця виняткова категоричність застосування 
міжгалузевого принципу імперативності у фінансовому праві 
зумовлена особливостями забезпечення держави матеріальними 
ресурсами для виконання нею власних функцій. Такі ресурси завжди 
обмежені. їх ніколи не вистачає. Тому законодавець, відображаючи 
об'єктивну волю суспільства і держави, особливо ретельно 
регламентує умови збору, розподілу за пріоритетами державних 
потреб і витрачання зібраних коштів держави.

Міжгалузевий принцип імперативності в праві по даний час 
не знайшов, на нашу думку, грунтовного аналізу його в науковій 
літературі. Очевидно, перш за все це пояснюється тим, що він 
пронизує такі галузі права, як конституційне, адміністративне, 
фінансове та ряд інших, де одним із яскраво виражених суб'єктів 
правовідносин виступає держава. Соціальне замовлення 
правознавцям видати бажане за дійсне, показати особливий 
демократизм радянського суспільства та соціалістичної держави 
змушувало науковців лукавити, стверджувати, що прямих аналогів 
цьому принципу “в устоях самої суспільно-політичної структури” 
тогочасного суспільства “немає і бути не може”, що це — “типово 
регулятивний принцип”17. Як природня реакція абсолютної більшості 
правознавців-науковців стали намагання обійти боком “невдячну” 
проблему, промовчати. Нині, в умовах якісно іншої суспільної 
ситуації, своєрідне замовчування даної проблеми є, на нашу думку,
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ні чим іншим, як наслідком набутої інерції. З часом цей наслідок 
буде неодмінно подоланий.
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Сидорова Н. В.

СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРАВА I СИСТЕМА 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вирішення питання про систему бюджетного права не 
обмежується класифікацією бюджетно-правових норм на матерільні 
і процесуальні. Потрібно і всередині цих двох груп провести 
класифікацію, розташувати правові норми у певній послідовності. 
Треба відмітити, що в науці фінансового права це питання ще не 
отримало повного детального аналізу, хоча в літературі та або інша 
система у викладенні бюджетного права застосовується. Не 
дивлячись на багаточисленість висловлених з цього приводу думок, 
в основному перераховуються наступні інститути: 1) бюджетний 
устрій; 2) сукупність норм, так чи інше пов’язаних з доходами та 
видатками бюджету (наприклад, перелік доходів та видатків різних 
бюджетів, розподіл їх між ними та т.і.), 3) бюджетний процес . 
Відмінний від інших склад інститутів бюджетного права пропонує
А.І.Худяков, який, підтримуючи поділ системи бюджетного права 
на загальну та особливу частини, представляє їх таким чином:

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА:
1) Бюджетний устрій,
2) Управління в галузі бюджету,
3) Бюджетне планування,
4) Бюджетний контроль;
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА:
1) Правове регулювання доходів бюджету,
2) Правове регулювання видатків бюджету,
3) Правове регулювання державних кредитів.2
Такий погляд на систему бюджетного права А.І.Худяков 

базує на основі принципів, на яких ця система формується. На його 
думку, “в основі інститутів бюджетного права знаходяться 
угрупування економічних відносин, об’єктивно існуючих у рамках 
бюджету як інституту фінансової системи. Такими економічними 
реаліями являються: а) наявність великої кількості бюджетів, 
взаємодіючих один з одним та організованих у певну систему 
(бюджетну систему); б) наявність великої кількості фінансово- 
планових актів, якими формуються та розподіляються ці бюджети 
(як фонди грошових коштів); в) наявність державних органів, які
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здійснюють діяльність у галузі бюджету, включаючи бюджетне 
планування та бюджетний контроль; г) наявність багаточисельних 
платежів, за допомогою яких формується доходна частина бюджету; 
д) наявність відносин, пов’язаних з розподілом бюджетних коштів 
(видатки державного бюджету).3

Також А .І.Худяков справедливо відмічає, і ми цілком 
розділяємо цю суто правову точку зору, що норми бюджетного права 
неоднакові за своїм змістом та ступенем узагальненості. Одні норми, 
які встановлюють загальні положення, стосуються широкого кола 
суспільних відносин, інші - мають предметом правового регулювання 
їх вузьку, спеціалізовану групу.4

При аналізі внутрішньої форми права, тобто структури 
правових норм, не слід забувати і про зовнішні форми виразу 
бюджетноправових норм, тобто джерела бюджетного права. 
Бюджетне законодавство дуже обширне та розгалужене. Його обсяг 
та характер багато в чому зумовлені також специфікою фінансової 
діяльності, яка потребує детальної регламентації. Державні фінанси 
можуть зберігати стійкість та міцність тільки при точному та 
послідовному регулюванні фінансових відносин, при більшій 
упорядкованості бюджетної роботи та фінансової дисципліни. 
Н еобхідність у цьому настільки очевидна, що бюджетне 
законодавство є однією з найбільш розвинутих, деталізованих 
галузей законодавства, хоча і на сьогоднішній день тут ще 
залишається немало невпорядкованих відносин.

Аналізуючи бюджетні акти різних держав, можна зробити 
висновок, що ці акти, як правило, відрізняються великим обсягом (у 
деяких країнах це цілі бюджетні книги) та складаються з трьох 
основних частин:

пояснювальної записки, яка складається міністром фінансів та 
включає в себе стисле викладення еволюції рівня суспільного 
добробуту, звіт про кошторисні періоди, ще не “очищені” законами 
про виконання бюджету, огляд стану казначейства, пропозиції щодо 
вдосконалення фінансового законодавства та т.і.; 

власне тексту бюджетного акту;
документів у додатках: таблиці розподілення кредитів по 

міністерствам, дефіцитів казначейства, поточного боргу та ін.
До актів бюджетного законодавства належать: Акти органів 

державної законодавчої влади (Конституція, Закони, Укази 
Президента, рішення органів місцевого самоврядування); Акти
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органів виконавчої влади (Постанови Кабінету Міністрів України, 
накази, інструкції інших міністерств - в першу чергу Міністерства 
фінансів, М іністерства економіки, рішення та нормативні 
розпорядження органів виконавчої влади, місцевих органів 
самоврядування).

Таким чином, норми бюджетного права можуть міститися в 
актах різних органів законодавчої та виконавчої влади.

Ці акти мають особливе значення, адже за допомогою  
бюджетних важелів держава може впливати на прискорення або 
сповільнення розвитку окремих процесів життєдіяльності 
суспільства. У правовому оформленні бюджету полягає гарантія 
правомірності і доцільності всього державного управління. Ми 
спробуємо окреслити коло основних нормативних актів, які 
регулюють бюджетні відносини, хоча це і являє собою зараз певну 
складність, що пов’язано з правовою нестабільністю в державі.

Бюджетноправові акти входять складовою частиною у правову 
систему держави - тобто, у свого роду структурну організацію 
нормативного масиву, який не є простою сукупністю актів, а являє 
собою  організовану, впорядковану правову цілісність, що 
характеризується: а)певними видами фінансово-правових актів;
б)загальними правовими принципами правотворчості; в)системними 
залежностями і зв’язками між правовими актами.5

Правова система базується на визнанні принципу Верховенства 
Конституції і законів. Нова Конституція України, як записано у 
статті 8 має вищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Конституції Украни і повинні 
відповідати їй. Норми конституції є нормами прямої дії.

Бюджетні відносини регулюються, перш за все, 
конституційними нормами. Деякі норми Конституції визначають 
повноваження вищих органів законодавчої і виконавчої влади в 
галузі бюджету.

Так, п.4 статті 85 Конституції України встановлює, що 
затвердження Державного бюджету України та внесення змін до 
нього, контроль за його виконанням, прийняття рішень щодо звіту 
про його виконання належать до повноважень Верховної Ради.

В статті 92 Конституції України записано також, що виключно 
законами України встановлюється Державний бюджет України та 
бюджетна система України. Статтею 95 нова Конституція 
встановлює засади бюджетної системи: справедливий і
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неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами і 
територіальними громадами. Норма цієї ж статті встановлює і те, 
що виключно Законом “Про Державний бюджет України” 
визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні 
потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Конституційна норма встановлює, що держава прагне до 
збалансованості бюджету України і вимагає регулярного 
оприлюднення звітів про доходи і видатки Державного бюджету.

Другу сходинку в ієрархії нормативних приписів у галузі 
бюджетних відносин посідають закони як акти вищої юридичної сили.

Перше місце серед фінансових законів посідає Закон “Про 
державний бюджет”.

Саме з цього закону починається фінансове життя в країні, він 
встановлює основні показники бюджету на поточний рік та регулює 
бюджетні відносини. Юридичний зміст цього акту, який приймається 
щороку і повинен діяти один рік, визначається постійнодіючим 
Законом України “Про бюджетну систему України”. Цей закон, 
безумовно, являється найбільш загальним нормативним актом, який 
відіграє величезну роль у регулюванні та стабілізації відносин у 
галузі бюджетної діяльності, в якому узагальнено практику 
бюджетної діяльності суб’єктів бюджетних правовідносин. Цей Закон 
містить положення, що закріплюють роль Державного бюджету 
України у здійсненні економічних і політичних завдань, основні 
принципи бюджетного устрою України, основні види доходів і 
видатків Державного бюджету України, визначають повноваження 
органів державної влади і державного управління та порядок 
складання, розгляду, затвердження і виконання всіх видів бюджетів, 
а також порядок складання, розгляду і затвердження звітів про 
виконання бюджетів.

Це перша група нормативних актів. Другу групу складають 
нормативні акти, які регулюють питання^щцмежування доходів,і 
видатків Державного і місцевого бюджетів, а також загальні питання 
затвердження місцевих бюджетів та внесення до них змін, 
затвердження звітів про виконання бюджетів, затвердження 
положень про порядок формування та використання позабюджетних 
коштів, цільових та валютних фондів та звітів про виконання 
місцевих бюджетів.

На сьогоднішній день перед Україною актуально постало 
питання про необхідність зміцнення місцевих бюджетів, їх дохідної
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бази. Але побудова бюджетних взаємовідносин на місцях 
ускладнюється тим, що немає чіткого законодавчого акту, який би 
повно регулював всі питання стосовно місцевих фінансів. Як вже 
згадувалось вище, законодавство України досить розгалужене, тому 
питання місцевих бюджетів розглядаються не в одному нормативному 
акті, що, безперечно, значно ускладнює роботу фахівців.

Керівництво бюджетною діяльністю з боку централізованих 
фінансових органів здійснюється у різних правових формах, які 
мають як нормативний (наприклад, інструкції), так і індивідуальний 
характер (наказ), а саме: листах (різної правової сили), методичних 
вказівках, обов’язкових для виконання всіма фінансовими органами 
та іншими установами і організаціями фінансової системи. Норми 
бюджетної класифікації обов’язкові для виконання всіма державними 
органами.

Таким чином, систему бюджетного законодавства України 
можна представити так:

1) Конституція України
2) Система нормативних документів, що регулюють дохідну 

та видаткову частину бюджету
3) Закон України “Про бюджетну систему України”
4) Бюджетна резолюція
5) Закон України “Про місцеве самоврядування”
6) Бюджетна класифікація
7) Правила складання та виконання Державного бюджету.

Загальним в цих документах є відсутність взаємозв’язку між
ними та необхідність застосування інших норм при їх реалізації, і 
саме головне - невиконання вимог цих документів всіма гілками 
влади. Але ще більша невідповідність спостерігається у частині 
віднесення вимог з цих документів в інші нормативні акти, які 
“забувають” в подальшому не тільки приймати, але й розглядати.

Таким чином, бюджетне законодавство на сьогоднішній день 
розроблене, але нормативних актів, які б чітко регулювали бюджетні 
відносини не так багато. Основною проблемою залишається їх 
малодієвість та порушення порядку та строків їх прийняття, що є 
дуже важливим для регулювання бюджетних відносин в державі. На 
нашу думку, законодавцям слід взяти до уваги пропозиції деяких 
науковців щодо розробки і прийняття Закону “Про бюджетну 
процедуру”, який би охоплював норми, що детально визначають та 
регламентують кожну стадію та стадії бюджетного процесу.
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Розвиток економіки України на сучасному етапі безпосередньо 
впливає на вдосконалення системи законодавства. Схематично це 
можна подати так:

1) зміни в економічному розвитку викликають потребу змін 
змісту існуючих нормативних актів, а також виділення в 
них нових розділів, глав та пунктів;

2) економічні реформи передбачають створення нових 
нормативних актів, брак яких негативно впливає на 
функціонування економічної системи;

3) ускладнення економічних відносин вимагає створення єдиної
системи правового регулювання, яка б складалася з 
комплексу взаємопов’язаних та взаємоузгоджених законів, 
що встановлюють загальні правила діяльності в 
економічній сфері;

4) підвищення регулятивної ролі закону в системі 
нормативних актів, що регулюють економічні відносини, 
сприятиме зміцненню законності та підвищенню ступеня 
єдності системи законодавства;

5) управління економічними процесами вимагає 
вдосконалення підзаконних актів, їх узгодженості та 
відповідності закону;

6) важливим напрямком розвитку системи законодавства, 
котрий пов’язаний з регулюванням економіки, є збільшення 
кількості комплексних нормативних актів, що вміщують 
норми ряду галузей права, комплексно регламентують різні 
відносини у певній галузі народного господарства чи сфері 
управління.6

Формування в Україні правової держави викликає потребу в 
удосконаленні системи законодавства. Це зумовлено тим, що сучасне 
українське законодавство, по-перше, побудоване на принципах 
колишньої союзної системи, за своїм змістом не збігається з новими 
економіко-правовими принципами та методами регулювання 
суспільних відносин; по-друге, складається з неузгоджених 
нормативних блоків, функціонує з великим розходженням між 
законодавчими та підзаконними актами; по-третє, верховенство 
закону в практичному житті підміняється верховенством відомчих 
актів. Але вдосконалення законодавства не означає тільки потреби 
в прийнятті нових нормативних актів чи підвищенні якості існуючих. 
Це насамперед створення нової системи законодавства України. Вона

180



передбачає: витіснення з правового регулювання суспільних відносин 
актів, що не відповідають об’єктивним умовам суспільного розвитку, 
розроблення програми пріоритетних напрямків законодавчої 
діяльності; наукове забезпечення якості та ефективності правового 
регулювання.

Таким чином, можливо констатувати, що без аналізу поняття 
бюджету та бюджетного права в цілому, визначення історичного 
розвитку та динаміки цих явищ, неможливо перейти безпосередньо 
до аналізу матеріальних норм бюджетного права - бюджетної 
системи, бюджетного устрою, доходів і видатків державного 
бюджету, та процесуальних норм, які регулюють бюджетний процес. 
Для їх розгляду необхідно усвідомлювати безпосередній зв’язок цих 
явищ із фундаментальними теоретичними визначеннями бюджету та 
бюджетного права. А це надзвичайно важливо для встановлення 
науково обгрунтованої системи законодавчих актів, систематизації 
нормативного матеріалу, та виділення специфічних рис, цим самим 
створюючи можливість для подальших досліджень проблем 
удосконалення бюджетного законодавства та практики його 
застосування.

1. Див., наприклад: Химичева Н.И. Субъекты советского 
бюджетного права. - М., 1979. - С.34, Пискотин М.И. Советское 
бюджетное право, - М., 1971. - С.61-63.

2. Худяков А.И. Основы теории финансового права. - 
Алмааты, 1995. - С.225.

3. Худяков А.И. Основы теории финансового права. - 
Алмааты, 1995. - С.225.

4. Худяков А.И. Основы теории финансового права. - 
Алмааты, 1995. - С.225.

5. Див.: Тихомиров И.В., Котлевская А.П. Правовые акты. 
-М ., 1995 -С.6.

6. Бобровник С.В., Богінич О.Л. Система законодавства 
України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. - К., 1994 - 
С.8-9.

181



Сидорова Н.В.
(м. Київ)

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ 
БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ

Матеріальні бюджетноправові норми видаються державою для 
регулювання суспільних відносин у відповідності з її завданнями і 
функціями. Тому ці норми є визначальними. їх  сукупність у 
юридичній та економічній літературі одержала назву “бюджетного 
устрою”. Правда, науковці досі не дійшли згоди відносно змісту 
цього поняття. Деякі автори вважають, що поняття “бюджетний 
устрій” адекватне поняттю “бюджетна система”, де під ним 
розуміється сукупність бюджетів різних ланок1. Інші - включають 
також до складу бюджетного устрою принципи та порядок 
розмежування доходів та видатків між окремими ланками бюджетної 
системи2. Деякі юристи до поняття бюджетного устрою включають 
також бюджетні права суб’єктів бюджетних правовідносин, 
поділяючи все бюджетне право на дві великі частини - бюджетний 
устрій і бюджетний процес3. На думку четвертої групи авторів до 
бюджетного устрою входить також порядок складання, розгляду, 
затвердження та виконання бюджету4. В останньому випадку 
поняттям бюджетного устрою охоплюється предмет всього 
бюджетного права. Яскравою ілюстрацією цієї точки зору може 
також служити збірник законодавства, складений С.С.Глезіним, який 
має назву “Бюджетна система СРСР”, і містить в собі зібрання всіх 
діючих на той час бюджетноправових норм5.

З наведених точок зору видно, що такий елемент як “бюджетна 
система” включається в поняття бюджетного устрою всіма авторами, 
тому взаємозв’язок бюджетної системи і бюджетного устрою можна 
вважати безспірним. Звичайно, не можна погодитись з точкою зору 
щодо включення норм, які регулюють бюджетний процес до 
бюджетного устрою, так як норми, регулюючи бюджетний процес, 
являють собою самостійний інститут бюджетного права. Досить 
суперечливою, на наш погляд, є і позиція щодо включення до складу 
бю джетного устрою бюджетних повноважень, так як ці 
повноваження включають в себе права, частина з яких відносяться 
до бюджетного процесу.

Дещо відмінну від інших структуру бюджетного устрою
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запропонував професор А.І.Худяков. На його думку, можливо 
представити бюджетний устрій, який включає в себе: а) бюджетну 
систему ( під якою він розуміє сукупність бюджетів різних видів, 
організованих в певну систему); б) бюджетне регулювання (цей термін 
він пропонує розглядати в більш широкому значенні, ніж це 
загальноприйнято в юридичній літературі, і розуміє під “бюджетним 
регулюванням не тільки процес забезпечення бездефіцитності якого- 
небудь бюджету шляхом збільшення його доходної частини за 
допомогою регулюючих доходів та інших методів бюджетного 
регулювання, а й структуру доходів та видатків бюджетів різних 
ланок, принципи і порядок розподілу доходів та видатків між 
окремими бюджетами, порядок збалансування доходних та 
видаткових частин кожного бюджету, - пояснюючи таку точку зору 
тим, що мета бюджетного регулювання - забезпечити належну 
взаємодію всіх компонентів бюджетної системи, збалансувати 
кожний її елемент і всю систему в цілому з тим, щоб даний механізм 
нормально функціонував та безперебійно працював)6.

На нашу думку, немає необхідності змінювати 
загальноприйняту в теорії фінансового права точку зору щодо 
поняття, “бюджетного регулювання” шляхом розширення змісту 
цього поняття, тому ми вважаємо, що найбільш прийнятним буде 
твердження, згідно з яким поняття бюджетного устрою включає в 
себе норми, що регулюють: а) побудову бюджетної системи, тобто 
сукупність видів бюджетів, які існують на території держави; б) 
порядок встановлення податків і доходів, що формують всі види 
бюджетів, їх розподіл між бюджетами; в) віднесення видатків на 
окремі бюджети, розподіл їх між останніми7. Саме ця точка зору на 
сьогодні є найбільш поширеною серед фахівців тому, що вона дійсно 
відображає сутність поняття бюджетного устрою.

Бюджетні системи можуть бути двох видів: а) системи, 
засновані на принципі єдності, коли кожний нижчестоячий бюджет 
входить до складу вищестоячого бюджету; б) системи, засновані на 
принципі автономності бюджетів всіх адміністративно- 
територіальних одиниць, які є у країні.

За часів СРСР існувала бюджетна система, заснована на 
принципі єдності, де бюджети поділялись на: а) зведені, які 
об’єднували в собі всі бюджети, які діяли на даній території. До них 
належали Державний бюджет СРСР, який об’єднував у своєму складі 
всі бюджети, які діяли на території Союзу, державні бюджети
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союзних і автономних республік, які включали в себе всі бюджети, 
які існували в даних республіках, бюджети областей, міст та районів;
б) відособлені, які не включали в себе будь-які бюджети, та 
призначались для фінансування затрат на рівні своєї 
адміністративно-територіальної одиниці. Це союзний бюджет, 
республіканські, обласні, районні, сільські бюджети.

Така організація бюджетної системи була закріплена з 
прийняттям першої Конституції СРСР, і діяла на протязі майже семи 
десятиліть існування Союзу. Основні положення Конституції 1924 
року були конкретизовані в законодавчих і підзаконних актах. Зміст 
цього бюджетного законодавства можна звести до такого:

єдність бюджетної системи; централізація податкового 
законодавства у віданні союзних органів і регламентація видатків;

включення бюджетів союзних республік до складу єдиного 
державного бюджету, затвердження зведеного бюджету верховними 
органами Союзу;

принцип так званого демократичного централізму, тобто 
побудова бюджетів йшла згори донизу і бюджети вищестоячих рівнів 
визначали і регулювали бюджети нижчого рівня при формальній 
самостійності останнього в окремих питаннях, у тому числі і в 
питанні самостійного затвердження бюджету8.

Така побудова системи є характерною для унітарних держав і 
по суті своїй суперечила федеративному устрою СРСР, що в наступні 
роки себе й проявило і цілком слушно використовувалося в процесі 
прагнення республік до економічної та політичної самостійності.

В умовах СРСР державний бюджет України виконував 
підпорядковану роль у розподільчих процесах. Він був інструментом 
перерозподілу ресурсів між галузями республіканського 
господарства і різними соціальними групами населення на території 
України, а також між територіями всередині республіки9.

І сьогодні практика формування державного і місцевих 
бюджетів України зберігають у своїй основі багато елементів старої 
фінансової системи, що склалася в умовах командно- 
адміністративної економіки. Специфіка бюджетної системи, що 
склалася, буде більш зрозумілою , якщо врахувати, що 
найважливішими принципами бюджетного планування, в тому числі 
прерозподілу доходів між державним і місцевими бюджетами в 
умовах командно-адміністративної системи були:

єдність бюджету і народногосподарського плану. Це реально
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значило, що бюджети самі по собі не відігравали будь-якої активної 
ролі, а були лише грошовим вираженням планів соціального і 
економічного розвитку;

збалансованість доходів і видатків кожного бюджету 
незалежно від обсягу закріплених за ним доходів. Тобто кожний 
бюджет обов’язково одержував кошти, необхідні для щорічного 
фінансування заходів, що увійшли до народногосподарського плану;

широке застосування системи відрахувань від 
загальнодержавних податків у місцеві бюджети. Певні види податків 
і зборів були, звичайно, закріплені за місцевими бюджетами. Проте 
розміри цих коштів були завідомо нижчими за витрати, на їх долю 
припадало в крайньому разі близько 40 % доходів. Основна частина 
податків і зборів не була закріплена за окремими бюджетами, а 
надходила у розпорядження центральних органів влади. Це давало 
їм широкі можливості при складанні чергового бюджету для 
перерозподілу коштів.

Автономія місцевих бюджетів носила досить формальний 
характер, практично вони були підпорядковані вищому рівню. Це 
пов’язано з тим, що бюджетний механізм у ролі найважливішого 
елементу включав особливого роду процеси бюджетного 
регулювання, які за змістом суттєво відрізнялись від такого роду 
процесів у країнах з ринковою економікою. Даним терміном 
визначалась система відрахувань доходів і податків з вищих 
бюджетів до нижчих з тим, щоб доходи останніх привести у 
відповідність з витратами. Місцеві бюджети, таким чином, щорічно 
“узгоджувались” з показниками плану, і це називалось “створенням 
гнучкої системи бюджетного регулювання”. Найважливіша мета 
бюджетного регулювання полягала у забезпеченні планових 
пропорцій “соціалістичного відтворення”, і тому перерозподіл 
бюджетних доходів відбувався перш за все в інтересах розвитку 
певних галузей.

За такими принципами були побудовані взаємовідносини не 
лише центральних органів влади колишнього Радянського Союзу з 
республіками, що входили до його складу, але й республіканських 
урядів зі своїми регіонами. Демократизм бюджетної системи розумівся 
як максимальний розвиток ініціативи місцевих органів державної 
влади і управління у виконанні централізованих планових завдань.

На сьогоднішній день згідно Закону “Про бюджетну систему 
України”, бюджетна система з урахуванням державного устрою і
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адміністративно-територіального поділу України складається з 
Державного бюджету України, республіканського бюджету 
Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів10, але існує думка, 
що це положення дещо суперечливе і вимагає уточнення на 
законодавчому рівні. У теоретичних розробках з питань бюджетної 
системи панує твердження, згідно якого в унітарних державах (якою 
згідно Конституції є Україна") бюджетна система включає в себе дві 
ланки: державний бюджет та місцеві бюджети12. Однак стаття 2 
Закону України “Про бюджетну систему України” передбачає у 
складі бюджетної системи України поряд з державним та місцевими 
бюджетами бюджет Автономної Республіки Крим в якості її третьої 
ланки. Таке становище обумовлено також і конституційним 
визначенням Автономної Республіки Крим як автономії в складі 
унітарної держави - України13, однак це викликає справедливі 
зауваження багатьох науковців: до якої ж ланки віднести 
республіканський бюджет Автономної Республіки Крим. На нашу 
думку, таке положення обумовлено історичним визначенням статусу 
Криму після розпаду СРСР та політичними мотивами і більш 
доцільним було б визначити статус Криму як, наприклад, автономної 
області, яка діє на підставі власного статуту, а не конституції, але 
цей факт на сьогодні потрібно сприймати як специфіку політичного 
становища Автономної Республіки Крим з відповідним наданням 
окремих повноважень, в тому числі і щодо формування власної 
бюджетної системи.

Розглянемо більш детально бюджетний устрій України згідно 
з діючим законодавством.

П ровідне місце в бюджетній системі України посідає 
державний бюджет України. З нього фінансуються витрати на 
здійснення державних заходів у галузі господарського і культурного 
будівництва, на оборону, утримання центральних органів державної 
влади і державного управління. Через державний бюджет 
здійснюється перерозподіл частини фінансових ресурсів між 
Автономною  Республікою Крим, областями і містами 
республіканського підпорядкування.

Бюджет Автономної Республіки Крим о б ’єднує 
республіканський бюджет та бюджети районів і міст 
республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.

До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, 
районні в містах, селищні і сільські бюджети.

186



Бюджет області об’єднує обласний бюджет та бюджети районів 
і міст обласного підпорядкування.

Бюджет району об’єднує районний бюджет, бюджети міст 
районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети.

Бюджет міста, яке має районний поділ, об ’єднує міський 
бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.

Відносини між ланками бюджетної системи будуються на 
основі єдності бюджетної системи та фінансової політики держави. 
Відповідно визначаються і бюджетні права, віддані різним органам 
державної влади і державного управління, а також взаємні відносини, 
які виникають з використання цих прав. Кожна область, місто, район, 
селище, село в особі їх органів місцевого самоврядування мають свій 
бюджет, який являється складовою частиною консолідованого 
бюджету держави.

Зміни в економіці, керівництві господарством держави і зміни 
у структурі і функціях державної влади та управління торкаються і 
бюджетної системи, змінюють співвідношення між різними ланками 
бюджетів, а також змінюють їх обсяг і внутрішню структуру.

Нові економічні відносини потребують змін і в бюджетній 
системі нашої держави. Щодо вирішення цієї проблеми існують різні 
підходи:

зберегти бюджетну систему і бюджетний устрій до виходу з 
економічної кризи, щоб мобілізувати використання фінансів в 
державі з метою подолання кризових явищ за рахунок розвитку 
пріоритетних напрямів виробництва, стабілізації національної 
валюти;

при збереженні централізованої бюджетної системи надати 
право місцевим органам влади і управління розпоряджатися 
коштами, що надходять від комунальної власності підприємств через 
податки, регулюючи бюджети за рахунок загальнодержавних 
податків та доходів;

надати самостійність місцевим бюджетам, консолідувавши у 
бюджеті України всі бюджети, що становлять бюджетну систему.

Необхідність подальшого реформування бюджетної системи 
цілком очевидна - цього ніхто не заперечує. Питання в тому, як її 
реформувати, який рівень самостійності і незалежності необхідно 
надати органам місцевого самоврядування у галузі бюджету. На 
нашу думку, самостійність місцевих органів повинна мати в своїй 
основі законодавчо закріплений розмір доходів, що надходять до
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місцевих бюджетів залежно від обсягу створюваних і 
використовуваних фінансових ресурсів на певній території.

Проблема доходної бази місцевих бюджетів досить актуальна 
на сьогоднішній день. Якщо проаналізувати доходну базу місцевих 
бюджетів деяких зарубіжних країн, то можна виділити два варіанти 
вирішення цього питання.

Так, у Бельгії, Данії, Німеччині, Італії, Норвегії від 70 до 90 
відсотків усіх доходів місцевих бюджетів забезпечується у формі 
податку на прибуток підприємницьких структур і на дохід фізичних 
осіб. Як правило, в більшості цих країн поряд із загальнодержавними 
податками на прибуток підприємств існують аналогічні місцеві 
податки або встановлюються місцеві надбавки до цього податку. 
Подібна ситуація складається щодо податку на доходи фізичних осіб. 
Решту доходів місцевих бюджетів в цих країнах становлять податки 
на майно і непрямі податки на товари та послуги.

В Ірландії, Голландії, Великобританії та СІЛА від 70 до 100 
відсотків доходів місцевих бюджетів складають податки на майно. 
Решта доходів місцевих бюджетів у цих країнах надходить у формі 
непрямих податків на товари і послуги.

Окремо можна виділити Францію, де до 35 відсотків доходів 
місцевих бюджетів становлять податки на майно, до 20 - податки на 
прибуток підприємницьких структур і доходи фізичних осіб, понад 
10 відсотків - непрямі податки на товари і послуги, а майже 35 
відсотків - інші види місцевих податків.

На підставі наведених даних можна зробити висновок, що при 
вирішенні проблеми доходів місцевих бюджетів у різних країнах 
враховувались необхідність здійснення за допомогою бюджетної 
системи перерозподілу фінансових ресурсів між окремими регіонами 
і територіями, стан економічного розвитку, традиції у сфері 
оподаткування, а також рівень розвитку демократичних засад у 
державі, тобто рівень вирішення соціально-економічних питань, які 
передані до компетенції місцевих органів влади14.

В Україні місцеві податки поки що формують незначну 
частину доходів місцевих бюджетів. Так, наприклад, у 1996 році 
було заплановано отримати 189,6 млн.грн. місцевих податків і зборів. 
Фактичні надходження склали 285,1 млн.грн. Це 0,95 % доходів зведе
ного бюджету України та 2,4 % сукупних доходів місцевих бюджетів.

Підвищення ролі місцевих податків і збільшення частки 
доходів за їх рахунок є головним напрямком зміцнення місцевих
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бюджетів, розширення їх фінансової автономії. Ефективне 
використання інституту місцевих податків і зборів є важливим 
інструментом зміцнення всієї фінансової системи України.

Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 
закріпленими за ними на стабільній основі законом  
загальнодержавними доходами, а також правом самостійно 
визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів 
відповідно до закону15. Але доводиться констатувати, що в умовах 
постійного скорочення виробництва і доходів повна самостійність 
місцевих Рад при формуванні бюджетів ще більше поглибить кризові 
явища в економіці регіонів. Тобто на сьогоднішній день місцеві 
бюджети ще не можуть досягти справжньої самостійності, так як їх 
доходів не вистачає на всі заходи, пов’язані з функціонуванням 
місцевого самоврядування.

На сьогоднішній день науковцями та практиками виділяються 
три основні юридичні проблеми, які виникають в процесі 
формування місцевих бюджетів. До них відносять:

1) удосконалення законодавчої бази формування місцевих 
бюджетів;

2) законодавчий перегляд механізму закріплення за кожною 
гілкою влади довгочасних доходних джерел;

3) встановлення гарантій судового захисту бюджетних прав 
територій16.

Сьогодні правові основи бюджетного процесу та бюджетної 
системи України створюють ситуацію, коли місцеві органи не мають 
стимулу до збільшення місцевих надходжень, незважаючи на надані 
широкі повноваження у галузі фінансової діяльності, які по суті є 
декларативними. В нещодавно прийнятому Законі України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”17 введено поняття мінімального 
розміру місцевих бюджетів, та закріплено право держави вилучати 
із місцевих бюджетів до державного бюджету частини надлишку 
(перевищення) доходів від закріплених за місцевими бюджетами 
податків та зборів, які перевищують мінімальний розмір місцевого 
бюджету. Тобто знову органи місцевого самоврядування не мають 
зацікавленості у збільшенні місцевих доходів, так як діючі 
міжбюджетні відносини не заохочують фінансову ініціативу на 
місцях.

Основним завданням при розподілі доходів і видатків між 
окремими ланками бюджетної системи України є забезпечення
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кожного бюджету необхідною фінансовою базою для покриття всіх 
витрат, що включаються в бюджет на наступний рік. Виходячи з 
цього завдання до найважливіших принципів розподілу доходів між 
ланками бюджетної системи можна віднести:

1) збалансованість кожного бюджету, незалежно від обсягу 
закріплених за ним джерел доходів, забезпечення адміністративно- 
територіальній одиниці фінансування заходів, передбачених їх 
планами соціального і економічного розвитку;

2) створення умов, що забезпечують зацікавленість місцевих 
органів самоврядування в збільшенні бюджетних ресурсів і виконанні 
встановлених планом надходжень в бюджет загальнодержавних і 
місцевих платежів на своїй території, а також можливість запобігання 
касових розривів18.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 
ЯК ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ПРАВА.

“ П р еж д е чем уст ан ови т ь  
оп редел ён н ую  закон ом ерн ост ь, 
необходим о убедит ься  в том , что 
она им еет  м ест о  во м н ож ест ве  
п одобн ы х явлений при различны х  
конъюнктурах.

Поль М арі Годме.

Ефективна реалізація та захист усієї сукупності фінансових 
правовідносин, адекватність та соціальна спрямованість діяльності 
фінансового механізму є можливими лише за наявності дієвого, 
теоретично обгрунтованого, законодавчо закріпленого інституту - 
фінансово-правової відповідальності.

Безсумнівно, відповідальність це складна і баготогранна 
категорія. Вона має не лише юридичне але й політичне, соціальне, 
етичне значення та досліджується лише за допомогою системного 
аналізу усієї палітри значень та ознак. В свою чергу, відповідальність 
в юридичному аспекті, також характерна своєю неоднозначністю та 
наявністю проблемних та суперечливих питань. Як відомо, досі 
залишаються дискусійними аксиологічні питання щодо поняття, 
пістав та умов виникнення, характерних ознак юридичної 
відповідальності. Обговорення дискусійних питань здійснюється як 
на загальнотеортичному2, так і на галузевому рівні-3. Слід зауважити, 
що галузевим дослідженням ( зокрема: в рамках фінансового права) 
приділяється недостатня увага. Цьому є доказом той факт, що досі 
залишаються не розробленими питання щодо поняття фінансово- 
правової відповідальності, її структурної характеристики, 
взаємозв'язку між її елементами, співвідношення з іншими видами 
юридичної відповідальності тощо. Нерозробленість теорії та
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понятійного апарату проблеми фінансово-правової відповідальності 
негативним чином відображаються на правовстановлюючій та 
правозастосовчій практиці.

Загальнотеоретичні та галузеві доробки з проблематики 
юридичної відповідальності роблять можливим розгляд не лише 
фундаментальних питань, але й дають можливість гостро поставити 
питання з приводу суттєвих змін в галузевих видах відповідальності, 
взаємодії між деяким з них, виникнення нових різновидів  
відповідальності та її комплексних інститутів.

Предметом дослідження даної роботи стали 
загальнотеоретичні питання юридичної відповідальності, що 
пов”язані з обгрунтуванням наявності та дослідженням природи 
фінансово-правової відповідальність Це зумовлено наступними 
причинами.

По-перше, фінансово-правова відповідальність є одним з 
найголовніших засобів , що забезпечує ( повинен забезпечувати) 
стабільність, повноту та законність під час мобілізації, розподілу, 
перерозподілу та використання централізованих та 
децентралізованих фондів коштів. Адекватність заходів фінансово- 
правової відповідальності рівню фінансово-правових відносин, 
зумовить підвищення фінансової дисципліни, що в свою чергу, 
забезпечить ефективність діяльності фінансового механізму загалом. 
Виходячи з визначення фінансової дисципліни, як чіткого 
дотримання встановлених приписів і порядку мобілізації, розподілу 
та використання грошових фондів держави, суб”єктів місцевого 
самоврядування, підприємств, організацій, установ, можна зробити 
висновок , що фінансова дисципліна спрямована не лише на 
діяльність господарюючих суб”єктів але й на органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб4. Таким 
чином, забезпечуються інтереси держави та дотримується соціальна 
спрямованість.

До складових частин фінансової дисципліни слід відносити:5
• бюджетну дисципліну - обов'язковий для всіх 

підприємств, установ та організацій, а також посадових осіб суворий 
порядок своєчасного і повного внесення усіх необхідних платежів і 
доцільного витрачання коштів у відповідності з їх призначенням, а 
також надання розрахункових та звітних документів ;

• платіжну дисципліну - дотримання порядку погашення 
грошових зобов’язань;
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• розрахункову дисципліну - обов”язкові для банку та його 
клієнтури правила здійснення розрахункових операцій;

• кредитну дисципліну - дотриманння підприємством, 
об'єднанням і організацією, що кредитується своїх зобов”язань 
по цільовому використанню кредиту , його поверненню у 
встановлені строки та по своєчасному наданню відповідних 
розрахункових та звітних документів.

Кожен з видів фінансової дисципліни забезпечується 
відповідною системою заходів фінансово-правової відповідальності.

По-друге, теоретична нерозробленість та необгрунтоване 
практичне використання інституту фінансово-правової 
відповідальності створюють нагальну потребу в з”ясуванні природи 
фінансово-правової відповідальності. Це в свою чергу, дасть 
можливість визначити відповідні фінансово-правові поняття та 
категорії, які лягли б в основу законодавої термінології.

П о-третє, застосування заходів фінансово-правової 
відповідальності нерозривно пов”язане з застосуванням примусової 
сили держави, тому необгрунтоване та безпідставне притягення до 
відповідальності може спричинити негативні та небажані наслідки 
не лише для окремого суб”єкта, але й може стати прицедентом для 
суспільного розладу взагалі. Таким чином, практичне застосування 
заходів фінансово-правової відповідальності повинно мати під собою 
тверде теоретичне підгрунття.

Підставою для класифікації юридичної відповідалності як 
відомо є матеріальна ознака , що поєднує низку елементів та 
відображена як сукупна узагальнююча категорія. Саме наявність цих 
елементів і лежить в основі розмежування юридичної 
відповідальності на різновиди.

Для виділення фінансово-правової відповідалності , як 
окремого фінансово-правового інституту та самостійного різновиду 
юридичної відповідальності необхідно проаналізувати наступні 
питання:

• особливий характер правовідносин за порушення яких 
застосовуються заходи фінансово-правової відповідальності;

• характер фінансового правопорушення, тобто виявлення 
та дослідження особливостей в складі фінансового 
правопорушення;

• характер санкцій, що застосовуються за порушення 
фінансово-правових норм ;
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• характер та ступінь державного примусу, що 
застосовується до учасників фінансових правовідносин , що 
порушили відповідні приписи фінансово-правової норми;

• сфера застосування заходів фінансово-правової 
відповідальності;

• завдання та функції, які виконує фінансово-правова 
відповідальність.

Не викликає сумнівів, що фінансове право є самостійною 
галуззю права, тобто має специфічний предмет та метод правового 
регулювання фінансових правовідносин. Фінансове право - це 
галузь публічного права, предметом якої є норми , що регулюють 
державні фінанси, які в свою чергу є засобом, що забезпечує 
діяльність державних органів та слугує одним з інструментів, 
котрим розпоряджаються державні органи в процесі виконання 
покладених на них функцій6. Проаналізувавши дану дефініцію 
можна зробити висновок, що фінансові правовідносини відіграють 
виключно важливу роль у функціонуванні держави. Саме цим 
зумовлене прискіплеве ставлення держави , в особі її органів до 
механізму, що забезпечує формування та поповнення 
централізованих та децентралізованих фондів коштів, їх розподіл 
та перерозподіл, а також цільове та доцільне використання. Чітке 
дотримання суб”єктами фінансових правовідносин усіх 
передбачених фінансовим законодавством вимог та створення 
ефективної системи заходів , що застосовуватимуться до 
правопорушників забезпечить належний рівень фінансової 
дисципліни. Саме державний характер фінансів, які є об”єктом 
фінансових правовідносин і є основою для уособлення заходів, що 
забезпечують їх захист в окремий інститут фінансового права - 
фінансово-правовову відповідальність.

Проблема відповідальності незалежно від того, чи є вона 
предметом загальнотеоретичних чи галузевих досліджень, 
нерозривно пов”язана та повинна вивчатись у зв”язку з 
правопорушенням. Без правопорушення, немає відповідальності ( в 
її ретроспективному ракурсі). Досить всебічно і повно проблематика 
співвідношення відповідальності та правопорушення досліджувалась 
в працях С.С. Алексеева7, O.E. Лейста8, О.Ю. Денисова9, C.М. 
Братуся10, М.С. Строговича11 I.C. Самощенка12, М.Х. Фарукшина13, 
Б.Т. Базилева14 та інших провідних теоретиків-правознавців.

Зокрема, в наведеній роботі Денисова О.Ю. знашли своє
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відображення згальновідомі ознаки правопорушення як підстави 
юридичної відповідальності, які в сукупності відображають поняття 
правопорушення. А саме:

• правопорушення завжди діяння (дія або бездіяльність);
• діяння суспільно небезпечне, тобто таке, що спричинило 

або могло спричинити шкоду суспільству ;
• завжди винне діяння ;
• діяння, яке йде в супереч з нормами права;
• діяння , за вчинення якого передбачена певна правова 

відповідальність.
Вказані загальнотеоретичні характеристики є результатом 

аналітичного дослідження та узагальнення галузевих різновидів 
правопорушення.

Зважаючи на наведене вище та враховуючи особливості 
фінансових правовідносин фінансове правопорушення можна 
визначити як - діяння юридичної або фізичної особи( в т.ч. 
посадових осіб державних органів), що спричинило, умисно або з 
необережності, порушення встановленого фінансово-правовими 
нормами порядку м обілізації, розподілу, та використання 
централізованих та децентралізованих фондів коштів, за яке 
передбачена юридична ( в т.ч.фінансово-правова) відповідальність.

Аналізуючи фінансову діяльність держави та джерела за 
рахунок яких формується державний та місцеві бюджети не важко 
зробити висновок про т е , що фінансові правопорушення найчастіше 
мають місце саме в податкові сфері, тобто податкові 
правопорушення.

В свою чергу, податкове правопорушення як різновид 
фінансовового правопорушення можна визначити як протиправне , 
винне діяння ( дія або бездіяльність) , яке виражене у невиконанні 
або неналежному виконанні платником податку фінансових 
зобов’язань перед бюджетом або в порушенні органом ( посадовою 
особою) Державної податкової служби прав та законних інтересів 
платника податку, за яке встановлена юридична відповідальність15. 
Це визначення містить одразу два різновиди податкового 
правопорушення . Вони різняться за суб’єктами, об ’єктивною 
стороною, предметами правопорушення, а також за механізмом 
реалізації відповідальності за їх вчинення.

Фінансове правопорушення зумовлює застосування до 
правопорушника відповідних заходів відповідальності
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в.т.ч.фінансово-правової"). Разом з цим, фінансове правопорушення 
може одночасно виступати як підстава для дисциплінарної, 
адміністративної, кримінальної відповідальності посадових осіб, так 
і підставою для фінансово-правової відповідальності юридичних 
осіб. Крім того, фізичні особи, які несуть певні фінансові 
зобов’язання перед державою, можуть за їх несвоєчасне, неповне, 
виконання притягатися одночасно до декількох видів 
відповідальності. (Наприклад, фінансово-правової відповідальності, 
у вигляді сплати(стягнення) фінансових санкцій та адміністративної 
у вигляді сплати(стягнення) адміністративного штрафу).

Отже, суб’єктами фінансових правопорушень можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи, але лише до останніх застосовується 
виключно фінансово-правова відповідальність. Щодо фізичних осіб, 
то в деяких випадках вони можуть притягатися паралельно з 
фінансово-правовою відповідальністю до інших видів юридичної 
відповідальності.

Ще однією особливістю складу фінансового правопорушення 
та характерною ознакою фінансово-правової відповідальності є та 
обставина, що для притягнення правопорушника до фінансово- 
правової відповідальності форма вини не має важливого значення. 
Незалежно від того, чи був умисел, чи вина характеризується 
необережністю правопорушник відчує всю сукупність негативних та 
небажаних наслідків, передбачених заходами фінансово-правової 
відповідальності. Фінансово-правова відповідальність буде мати 
місце і в тому випадку, якщо порушення виникло як результат 
недбалості та помилок в розрахунках, помилкового застосування 
фінансового законодавства, відсутності відповідного досвіду. Так 
само не може братись до уваги фінансово- господарський стан 
підприємства, установи , організації16.

Досліджуючи комплекс заходів , що застосовується до 
правопорушників, особливу увагу слід звернути на характер 
фінансово-правової санкцій, за порушення фінансово-правової 
норми. Саме фінансово - правова санкція закріплює ступінь 
державного осуду та свідчить про рівень важливості охоронюваних 
фінансових прововідносин для держави. Фінансово-правова 
відповідальність нерозривно пов”язана з фінансово-правовою 
санкцією. С.М. Братусь справедливо зазначає, що питання про 
співвідношення санкції та відповідальності є актуальним не лише в 
цивільному та адміністративному праві, але й мас важливе значення
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для фінансового права17. Отже, з”ясування природи та 
співвідношення цих двох понять дасть можливість найбільш повно 
досліди їх спільні риси та притамінні тільки їм характерні 
особливості. Це в свою чергу, дозволить провести чітке 
розмежування між фінансово-правовою відповідальністю та 
санкцією, а також дасть змогу виділити їх в самостійні фінансово- 
правові категорії.

Слушною є позиція, у відповідності з якою юридична 
відповідальність є не що інше, як реалізація санкції, що 
передбачена правовою нормою, як виконання обов”язку в стані 
примусу18. Розглядаючи цю позицію та проектуючи її на фінансові 
правовідносини, з їх особливим предметом та методом правового 
регулювання, не важко дійти висновку , що фінансово-правова 
відповідальність окреслюється як реакція держави, що виражена 
в реал ізац ії санкції ф інансово-правової норми, а саме 
примусовому виконанні правопорушником основного обов’язку 
та передбачених фінансово-правовою нормою додаткових 
обтяжень( зобов'язань).

Окрім, цього слід звернути увагу на те, що фінансово-правова 
санкція має виключно майновий характер та завжди виражена в 
категоричній формі, що позбавляє учасників деліктних фінансових 
правовідносин права оперативної самостійності. Саме ця обставина 
і робить можливим провести розмежування між заходами фінансово- 
правової та адміністративної відповідальності.

Виходячи з вищевикладеного, доцільно було б виділити 
поняття фінансово-правового та адміністративного делікту. 
Фінансово-правовий делікт - це порушення врегульованого 
фінансово-правовою нормою порядку мобілізації, розподілу та 
використанню централізованих та децентралізованих фондів коштів, 
під загрозою застосування до правопорушника відповідних заходів 
фінансово-правової відповідальності. Адміністративний делікт - 
порушення нормального плину здійснення адміністративного 
правовідношення або іншого правовідношення, що охороняється 
адміністративно-правовою нормою, що має заборонюючий  
характер, під загрозою адміністративного стягнення19. Таким чином, 
фінансово-правовий делікт зумовлює перенесення фінансових 
правовідносин у якісно іншу площину - деліктних фінансових 
правовідносин.

Не менш важливу роль у з’ясуванні природи фінансово-
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правової відповідальності відведено дослідженню характеру 
державного примусу, що має місце на всіх стадіях діяльності 
механізму відповідальності. Саме санкція фінансово-правової норми 
містить вказівку на заходи державного примусу. Едина вимога , що 
висувається до заходів державного примусу полягає в адекватності 
та функціональній ефективності вказаних заходів фінансовим 
правовідносинам, що охороняються а також відповідності тим, 
завданням та функціям, що на них покладаються.

Державний примус до виконання приписів фінансово- 
правової норми можна визначити, як систему встановленних 
законодавством заходів попереджувального, запобіж ного, 
відновлювального та карального (штрафного) характеру, які 
застосовуються до учасників фінансових правовідносин та 
забезпечують реалізацію фінансово-правової норми.

Завдання та функції, що покладаються на заходи державного 
примусу полягають у здійсненні контролю, забезпеченні режиму 
законності в фінансовій сфері, дотримання порядку мобілізації, 
розподілу та використанню централізованих та децентралізованих 
фондів коштів, а у випадку вчинення фінансового правопорушенння 
- застосування до останніх заходів відповідальності ( в т.ч. фінансово- 
правової).

Таким чином, для фінансово-правової відповідальності, яка 
в першу чергу відображає особливості фінансового права як галузі, 
що регулює правовий режим державних фінансів є притаманними 
наступні характерні особливості:

I. Деліктні фінансові правовідносини завжди 
регулюються фінансово-правовими нормами та настають 
незалежно від волі сторін, як результат вчинення фінансового 
правопорушення.

II. Деліктні фінансові правовідносини завжди є 
похідним від фінансових правовідносин та регулюються за 
допомогою імперативного методу.

III. Деліктні фінансові правовідносини завжди 
характеризуються нерівністю сторін, тобто держава або 
уповноважений нею орган наділені державно-владними 
повноваженнями по відношенню до правопорушника.

IV. Підставою фінансово-правової відповідальності є 
виключно фінансове правопорушення, об”єктом якого є 
правовідносини, з приводу мобілізації, розподілу та
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використанню централізованих та децентралізованих фондів 
коштів.

V. Фінансове правопорушення провокує державний 
осуд , що виражається у застосуванні до правопорушника 
фінансово-правових санкцій.

VI. Фінансово-правові санкції завжди мають 
грошовий характер, та категоричну форму, що позбавляє 
учасників деліктних фінансових правовідносин права 
оперативної самостійності.

VII. В результаті для правопорушника настають 
небажані та невигідні наслідки майнового характеру.

VIII. Суть цих наслідків завжди полягає в покладанні 
на правопорушника нового та додаткового майнового 
обов”язку, якого у нього не було до вчинення фінансового 
правопорушення.

IX. Виконання нового та додаткового обов”язку 
забезпечується примусовою силою держави.

X. Ф інансово-правова відповідальність - це 
відповідальність перед державою.

XI. Ф інансово-правова відповідальність настає 
незалежно від форми вини.

XII. Головна мета та завдання фінансово-правової 
відповідальності полягають не лише у виконанні нею 
каральної (штрафної) але й відновлювальної, превинтивної 
функції
Вказані характерні риси органічно поєднуючись з особливим 

предметом та методом правового регулювання фінансових 
правовідносин утворюють особливу фінансово-правову категорію, 
яку можна окреслити поняттям -фінансово-правова відповідальність.
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Алісов Е.О., канд. юрид. 
наук,Національна юридична 
академія України (м. Харків)

ДО ПИТАННЯ ПРО ФІНАНСОВИЙ ДОГОВІР

В останні роки об'єктивні потреби суспільного життя 
викликали необхідність переосмислення деяких питань в науці 
фінансового права і стали поштовхом до розвитку цієї галузі 
суспільного знання.

Але не всі запропоновані різними авторами нововведення 
одностайно можливо визнати такими, що відповідають вимогам 
об'єктивної істини. Однією з таких новацій є питання про так званий 
фінансовий договір1. Вбачається сумнівним застосування в якості 
методу регулювання фінансових відносин договору, який, як 
пропонується, необхідно розглядати у власне фінансово-правовому 
розумінні.

Як аргументи, що обгрунтовують таку точку зору, наводяться 
слідуючі доводи:

1. Фінансовий договір розглядається як метод правового 
регулювання тих відносин, що виникають в процесі фінансової 
діяльності держави і з допомогою якого здійснюються такі способи 
формування, розподілу і організації використання державних 
грошових фондів, які технічно неможливо чи економічно недоцільно 
здійснити шляхом одностороннього владарювання і де організація 
відносин вимагає узгодження між сторонами умови руху грошей.

2. Фінансовий договір є юридичною формою тих суспільних 
відносин, які за своїми економічними властивостями є фінансовими.

3. Завжди однією із сторін такого договору виступає держава 
(в цілому чи в особі уповноваженого на те органу).

4. Сторони в цьому договорі не володіють рівноправністю у 
цивільно-правовому розумінні. Він опосередковує відносини, які, як 
і всі інші фінансові відносини, носять державно-владний характер, 
де, однак, юридична нерівнсть не виявлена так категорично, як при 
імперативному методі правового регулювання.

5. Фінансовий договір, як і будь-який інший договір, 
використовує угоду сторін і передбачає взаємні грошові 
зобов'язання.
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6. Вступ у договірні фінансові відносини відбувається, як 
правило, в силу добровільного волевиявлення суб'єкта, що 
протистоїть в цьому відношенні державі.

7. При вступі у фінансово-договірні відносини зона угоди 
сторін і межі їх вільного волевиявлення значно вужчі у порівнянні з 
цивільно-правовим договором.

Підсумковий висновок прихильників теорії фінансового 
договору зводиться до того, що сфера фінансової діяльності 
ідентична сфері фінансового права.

Така позиція різко диссонує з вже класичним положенням, 
висунутим ще Е.О.Ровінським про те, що предметом фінансового 
права є не сама фінансова діяльність, а ті відносини, що виникають 
в процесі її здійснення2. Такі суспільні відносини знаходять своє 
юридичне закріплення у формі фінансових актів, які видаються 
відповідними компетентними державними органами. Видається 
проблематичним включення до кола таких фінансових актів в якості 
однієї з форм так званого фінансового договору. Більше того, 
думається, що робити це недоцільно і безпідставно.

Чим можна мотивувати таку позицію?
Як приклад, що обгрунтовує першу ознаку фінансового 

договору, наводяться відносини, що опосередковують рух грошей 
на кредитній основі. Але такі відносини не є фінансовими тільки 
тому, що їх об'єктом є грошові засоби. Щоб визнати такі соціальні 
зв'язки фінансовими, необхідно доказати їх відповідність тим 
ознакам, які традиційно характеризують певну групу суспільних 
відносин як таких3.

Далі. З приводу технічної неможливості чи економічної 
недоцільності суто владним способом регулювання якоїсь групи 
фінансових відносин необхідно зауважити, що коло засобів  
юридичної техніки, які є в арсеналі імперативного методу 
регулювання, цілком достатнє, а економічна доцільність, особливо 
в останній час, не є показником регулювання соціальних зв'язків, 
які нас цікавлять. Як відомо, право не завжди сприяє розвитку 
економіки.

2. Прагнення до застосування договору в якості юридичної 
форми регулювання фінансових відносин зрештою веде не до більш 
чіткого визначення меж правового регулювання суспільних відносин 
нормами фінансового права, а утворює суміш різних за соціально- 
економічними ознаками суспільних зв'язків.
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3. Навіть якщо держава в особі уповноваженого органу і 
виступає в яких-небудь договірних відносинах, пов'язаних з грішьми 
або грошовими зобов'язаннями, то це ще не причина, щоб 
стведжувати про існування фінансового договору. Діяльність 
державних органів, пов'язаних із здійсненням операцій по 
державному кредитуванню чи в інших галузях фінансової сфери, 
нарешті може реалізуватись в зобов'язаннях цивільно-правового 
характеру (договорах позики, купівлі-продажу та ін.). Але при цьому 
не можна забувати, що укладенню тієї чи іншої угоди завжди буде 
передувати правова форма, яка називається актом управління. Саме 
цей акт дозволяє провести межу між відносинами фінансово- 
правовими і цивільно-правовими, нехай навіть останні і є наслідком 
перших.

4. В теперішній час загальноприйнято в якості договору 
розглядати юридичні факти, що надають угоду двох або більше 
сторін, направлене на встановлення, зміну чи припинення їх 
взаємних прав та обов'язків4. В сферу застосування цієї форми 
правового регулювання входять цивільно-правові і трудові 
відносини. В усіх вищевказаних видах суспільних зв'язків відсутній 
державно-владний характер. їх сторони до певної міри володіють 
свободою волевиявлення, чого немає і бути не може у фінансових 
відносинах, в яких тільки держава вільна у встановленні правил 
застосування владних пріоритетів. А там, де немає рівності, де є 
право сильного, ніколи не буде місця досягненню взаємоузгодженого 
і вільного, з точки зору волевиявлення, юридичного факта, що 
називається договором, нехай навіть і фінансовим.

5. Зовсім необов'язкова яка-небудь угода, сторони якої 
володіють взаємними грошовими зобов'язаннями, фінансовим 
договором. По суті такі зобов'язання частіше всього будуть мати 
своїм об'єктом гроші, а за змістом будуть являти собою варіації на 
тему позики, що нарешті все зводить до звичайного цивільно- 
правового відношення.

Десь близько, на перший погляд, в колофінансовій  
договірній орбіті знаходиться таке явище, як відстрочка сплати 
державного мита на умовах податкового кредиту. Але знову ж 
таки при детальному аналізі такого відношення з'ясовується, що 
офертою в цивільно-правовому розумінні буде норма права, що 
регламентує можливість і умови надання такої відстрочки і що не 
надає компетентному органу держави іншої можливості поведінки,
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як угода чи мотивована відмова. Згода ж, виражена у формі все 
того ж акту управління, трансформується в досягнутій угоді, що 
має реальний характер. Укладеним такий договір стане лише тоді, 
коли пропозиція щодо його укладання, скріплена акцептом 
держави, реалізується стороною, що звернулася до держави у 
вигляді пред‘явлення такої угоди до виконання, наприклад, 
подання позовної заяви в арбітражний суд з додаванням до неї 
довідки Мінфіну про відстрочку сплати державного мита. Коли 
таку угоду укладено, вона набуває звичайного цивільно- 
правового забарвлення, притаманного кредитним договорам і яке 
відокремлене від фінансово-правових відносин актом управління.

6. Добровільне волевиявлення сторони, нібито суперечливої 
у фінансовому договорі державі, не може мати місця у фінансових 
правовідносинах тому, що воля протилежних в них державі суб'єктів 
знаходиться під постійним правовим тиском, що не допускає свободи 
вибору, окрім як виконати чи не виконати і бути покараним.

Але є й інший бік медалі. Чомусь дуже часто не приймається 
до уваги те, що держава може виступити і часто виступає як суб'єкт 
цивільно-правових відносин і така її участь в них, скажімо, при 
реалізації (розміщенні) державних цінних паперів чи в інших 
випадках, пов'язаних з мобілізацією грошових засобів на цивільно- 
правовій основі, не буде виходити за межі майнових відносин, не 
обтяжених владною специфікою.

7. По відношенню до зони угоди і меж вільного 
волевиявлення у фінансово-правовому договорі, не можливо не 
відзначити, що вони повністю співпадуть зі звичайним цивільно- 
правовим договором. Існуюча процедура укладення останніх, 
враховуючи рівноправність сторін, забезпечує при відсутності 
зацікавленості суб'єкту, неукладення договору. В цьому випадку 
включається в роботу економічна доцільність вступу у договірні 
відносини. А при порівнянні з доводом про економічну недоцільність 
регулювання з допомогою владарювання умов руху грошей, що 
нібито може мати місце, зовсім видається сумнівною можливість 
існування подібних угод.

Закон ринку невблаганний. Де немає прибутку — немає 
економічного інтересу; якщо тільки держава не стимулює такий 
інтерес своїми авторитетом і силою, чи навпаки — монополізує 
визначені сфери діяльності.

Підводячи підсумки викладеному, думається було б логічним
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відмовитись від терміну “фінансово-правовий договір” і визнати, що 
такого в правовій природі не існує. Можна лише говорити про угоди, 
об'єктами яких є фінансові засоби і регулювання яких здійснюється 
нормами цивільного права, але ніяк не фінансового.
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П.М. Бойчук 
Київський університет 
ім. Тараса Шевченко

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ НА УКРАЇНІ

Існує три основних способи виходу держави на світові ринки: 
експорт, укладення угод з іноземними компаніями щодо 
використання ними прав інтелектуальної власності та прямі іноземні 
інвестиції, тобто вкладення різноманітних цінностей (таких як гроші, 
інтелектуальні права, майно, цінні папери тощо,) іноземним 
інвестором у підприємства за кордоном, що надають йому змогу 
контролювати у певній мірі таке підприємство. Інтеграція 
господарств та зростаюча роль світових ринків призвели до 
зростання взаємозалежності держав, що виявляється у дедалі 
зростаючому рівні міжнародної торгівлі, фінансовій інтеграції та 
прямому вкладенні приватних капіталів у економіку іноземних 
держав шляхом передачі технології, участі у спільних науково- 
дослідних програмах, інвестицій через придбання підприємств або 
їх фінансування, що забезпечує управлінський контроль над 
підприємствами.

Україна вкрай потребує іноземних інвестицій, але не 
зважаючи на це, обсяг інвестицій в економіку України не є вагомими, 
оскільки досить значними є фінансові та політичні ризики 
інвестування. За даними Міністерства статистики України, загальний 
об’єм прямих інвестицій в економіку України з 1992 року по 1 вересня 
1997 року склав близько 1,7 млрд. долл. США. В тому числі за останні 
8 місяців поточного року - 302, 3 млн. долл. США, і за серпень - 16,2 
млн долл. США.

Одним з найважливіших факторів, що сприяє притоку 
іноземних інвестицій в національне господарство, є наявійсть чіткого 
правового регулювання процесу іноземного інвестування, тобто 
наявність ефективного, стабільного законодавства про іноземні 
інвестиції та зовнішньоекономічну діяльність.

Існування стабільних, зрозумілих норм, регулюючих іноземні 
інвестиції, необхідне для того, щоб іноземний інвестор міг 
заздалегідь розрахувати можливі збитки, що виникли при проведенні 
тих чи інших заходів органами держави, яка приймає іноземні
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інвестиції, і, порівнявши з можливостями одержання прибутку від 
діяльності в тій же державі, прийняти обгрунтоване рішення відносно 
перспектив і розумної долі ризику інвестування капіталу в економіку 
тієї чи іншої держави.

Стабільне законодавство, захист іноземних інвестицій, 
контрольована інфляція та обгрунтована система податків мають 
вирішальне значення для залучення іноземних інвестицій в економіку 
країни. Саме від цих факторів залежить не лише обсяг інвестицій в 
державу, але й період, на який вони здійснюються.

Прогресивні зрушення в економіці України неможливі без 
створення сприятливого інвестиційного клімату на основі стабільної 
та привабливої для інвесторів державної інвестиційної політики, 
головною метою якої повинна стати підтримка, намагання всіх 
суб'єктів підприємницької діяльності перевести капітал з 
торговопосередницької діяльності у виробництво. Доцільним було 
б переорієнтувати надання державних фінансових ресурсів з 
дотаційної підтримки безперспективних або застарілих підприємств 
на стимулювання приватних підприємницьких структур і збільшити 
обсяг недержавних інвестицій. В умовах скорочення обсягу 
бюджетних ресурсів вони повинні здійснюватись саме в тій сфері і 
галузі, які з точки зору приватного бізнесу є малоприбутковим, тобто 
не дають найшвидшої віддачі. Беручи до уваги достатнє насичення 
торгово-фінансової сфери і посередництва фінансовими ресурсами, 
можна очікувати, що в цих умовах інвестори, що здійснюють значні 
інвестиції почнуть дедалі більше орієнтуватися на вкладання коштів 
у нерухомість і виробництво. Не створить базу для поступового 
переливання фінансового капіталу (в національній грошовій одиниці 
і у валюті) в галузі матеріального виробництва. Значного 
пожвавлення інвестиційної діяльності можна очікувати після 
вирішення першочергових завдань фінансово-економічної 
стабілізації в державі та створення належної правової бази, яка б 
прискіпливо регулювала процес іноземного інвестування.

Актуальним є створення механізму державних гарантій 
фінансування довгострокових інвестиційних проектів, насамперед 
у галузі виробництва продукції та послуг споживчого призначення, 
який би передбачав, зокрема, компенсації інвесторам у разі, якби 
вони зазнали збитків внаслідок законодавчих змін. Розглянемо більш 
детально питання державно-правових гарантій для іноземних 
інвесторів в українському законодавстві.
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Одним з головних питань, які турбують іноземних інвесторів 
при здійсненні капіталовкладень в економіку держави, е стабільність 
правової бази країни, яка приймає інвестиції. Питання гарантій з 
боку держави для іноземних інвесторів врегульовано Законом 
України “Про режим іноземного інвестування”, який був прийнятий 
19 березня 1996 року. Метою цієї статті є спроба зробити детальний 
аналіз цього Закону та, у разі необхідності, вказати на недоліки і 
висловити побажання для їх усунення. Виходячи із положень розділу 
II Закону України “Про режим іноземного інвестування” можливо 
видилити три групи державно-правових гарантій захисту іноземних 
інвестицій:

- гарантії, які забезпечують недоторканість майна, яке 
складає іноземну інвестицію від приймаючої держави;

- гарантії, які забезпечують право іноземного інвестора 
скористатися результатами своєї підприємницької діяльності на 
території приймаючої держави;

- гарантії, які визначають порядок розгляду спорів, які 
виникають у зв'язку із здійсненням інвестиції.

Крім того, необхідно звернути увагу на положення, які 
забезпечують недоторканість майна іноземного інвестора, правові 
форми якого можливо розподілити на дві групи:

- гарантії від примусового вилучення майна, що складає 
іноземну інвестицію;

- гарантії на повернення майна, що було ввезено на територію 
країни, яка приймає інвестиції.

Згідно із ст.9 Закону іноземні інвестиції не підлягають 
націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні 
інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі 
стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій. На мою думку необхідно 
навести приклад із ще не зовсім забутого минулого. Декрет Народних 
Комісарів від 23.12.1920 року “Про загальні економічні та юридичні 
умови концесій” передбачав: “Уряд РСФСР гарантує, що вкладене 
у підприємство майно концесіонера не буде ні націоналізовано, ні 
конфісковано, ні реквізовано” . Така декларація не може 
перешкодити державі прийняти акт націоналізації. Інша справа, що 
прийняття акту націоналізації є підставою виплати компенсації 
власнику майна.

В Законі України “Про режим іноземного інвестування” 
питанню виплати компенсації іноземному інвестору присвячена ст.
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10, згідно з якою, компенсація, яка виплачується інвестору, повинна 
бути швидкою, адекватною і ефективною. Компенсація визначається 
на момент припинення права власності, а також всі понесені витрати 
та збитки повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових 
цін та/або обгрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором чи 
аудиторською фірмою. При цьому законодавець не визначає хто, або 
який орган повинен проводити оцінку націоналізації чи реквізиції. 
Це визначення приречене на невиконання при настанні вищезгаданих 
обставин.

Звернемось до Закону України “Про інвестиційну діяльність” 
від 18 квітня 1991 року, в якому існують протиріччя Закону України 
“Про зовнішньоекономічну діяльність”, який був принятий 
Верховною Радою України 16 квітня 1991 року. Проблема полягає 
у протириччі самої доктрини українського законодавства щодо 
гарантій держави іноземним інвесторам, які визначались до 
прийняття закону та після цього. У п. 2 ст.18 Закону України “Про 
інвестиційну діяльність” вказується, що у випадку прийняття 
державою або іншими державними органами актів, які порушують 
права інвесторів та учасників зовнішньоекономічної діяльності, 
збитки, які завдали шкоди інвестиційній діяльності підлягають 
відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Але в п. 2 ст. 34 
Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” вказується, 
що Україна, як держава відповідає за дії, вказані в цій статті, всім 
своїм майном.

Дії державних органів та посадових осіб цих органів 
вважаються діями держави. Держава несе відповідальність, як 
вказано в статті, але Законом України “Про режим іноземного 
інвестування” зазначається, що компенсація, що виплачується 
іноземному інвестору внаслідок дій, зазначених у частині першій цієї 
статті, визначається на час фактичного здійснення рішення про 
відшкодування збитків. Сума компенсація повинна виплачуватись 
у валюті, в якій була здійснена інвестиція, чи в будь-якій іншій 
прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до 
законодавства України. При цьому не визначається джерело, з якого 
буде сплачуватись компенсація. На мою думку, питання, яке регулює 
відповідальність гаранта у правовідносинах, пов’язаних з 
інвестиціями, має велике значення і тому необхідно чітко 
законодавчо визначитись хто всеж таки несе відповідальність: 
держава або її органи.
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Що стосується гарантій, які забезпечують право іноземного 
інвестора скористатися результатами своєї підприємницької 
діяльності на Україні, то вони, як правило, встановлюються у 
нормах, регламентуючих порядок переведення прибутку за межі 
України, а також в нормах, які регулюють порядок здійснення 
переказу отриманого прибутку. Стаття 12 Закону передбачає 
гарантований, безперешкодний і негайний переказ прибутків, 
доходів та інших коштов інвестора в іноземній валюті після оплати 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Але необхідно 
звернути увагу на те, що існують прогалини в законодавстві, і деякі 
питання на сьогодні залишаються не врегульованими. Зокрема, 
безперешкодний переказ прибутку іноземного інвестора, отриманого 
на території України здійснюється лише у випадку державної 
реєстрації іноземної інвестиції. На практиці виникають випадки, 
коли кошти іноземного інвестора, через уповноважені банки, 
інвестуються на територію України на зовсім малий строк, особливо 
при здійсненні операцій з купівлі-продажу акцій укранських 
підприємств на вторинному фондовому ринку. Іноземний інвестор 
отримує прибуток від діяльності і готовий платити податки, але 
механізм такої операції законодавчо не врегульований.

Як видно із статті, законодавець не проводить різниці між 
переказами платежів, які стягуються у якості компенсацій або 
повернення інвестиції (платежів, пов’язаних з реалізацією гарантій), 
та репатріацією прибутку іноземного інвестора. На мою думку, 
розмежування в цьому питанні є необхідним, так як правовий режим 
платежів, які сплачуються у вигляді компенсації та правовий режим 
репатріації прибутку іноземних інвесторів - різні.

Взагалі, питання виплати компенсації іноземним інвесторам 
в українському законодавстві не врегульовано, за винятком деяких 
положень міжнародних двосторонніх угод за участю України. 
Регламентація репатріації доходів та прибутку підприємств 
іноземних інвесторів, а також реінвестування регулюються 
Національним банком України: наприклад, Положення “Про 
порядок переказу за кордон прибутків та інших коштів, отриманих 
іноземними інвесторами” від 06.02.1992 року, в якому вказується, 
що переказ за кордон частини прибутку, що належить іноземному 
інвестору, повинен забезпечуватись за рахунок власних коштов, 
отриманих від діяльності, а також за рахунок інших дозволених 
законодавством джерел отримання іноземної валюти. Можна
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зробити висновок, що іноземна особа в змозі отримувати грошові 
суми згідно зобов ’язань, які виникли незалежно від факту 
інвестування капіталу.

Право іноземного інвестора, щодо репатріації прибутку, 
починаючи з 60 - х років було складним запитанням у протистоянні 
між “багатою північчю” та “бідним півднем”. Справа в тому, що не 
розвинуті країни в цей період зіткнулись з тим, що іноземні інвестори, 
завдяки використанню дешевої робочої сили та сировини отримали 
високий прибуток, який практично повністю вивозився за межі 
держави. Найбільш чітко цю проблему можна прослідкувати у період 
так званої Чілійської кризи, коли Уряд Сальвадора Альєнди після 
націоналізації декількох американських компаній на початку 70-х 
років згодився виплатити компенсацію. При цьому сторони дійшли 
згоди з приводу необхідності обліку прибутку, отриманого 
націоналізованими компаніями та вивезений за кордон. Обмеження 
прав іноземних інвесторів на вивезення прибутку, отримало 
відображення у рішеннях так званого Андського пакту, підписаного 
державами Латинської Америки.

Регламентація питань порядку вирішення інвестиційних 
спорів як гарантія захисту інтересів іноземного інвестора - один з 
найважливіших елементів, так як вони є однією з основних важелів 
реалізації всіх інших гарантій. На мою думку, необхідно ввести 
поняття “інвестиційні спори” та надати йому визначення, так як у 
практиці різних країн, підтиском діючих норм міжнародного права, 
існує досить широке визначення інвестиційних спорів, як спорів, які 
виникають з відносин, пов'язаних з інвестиціями між приймаючою 
державою та особою іншої держави у якості інвестора.

Ще одним важливим аспектом в цій проблематиці є проблеми 
страхування інвестиційних ризиків, які, на жаль, національним 
законодавством практично не врегульовані. Проблеми страхування 
іноземних інвестицій є однією з основних проблем державно- 
правових гарантій. *

Зупиняючись ще раз на розгляді переспектив державного 
регулювання діяльності іноземних інвесторів в Україні, необхідно 
зазначити, що значна його лібералізація не сприяла великому 
зростанню обсягів прямих іноземних інвестицій. Для досягнення 
цього необхідні такі фактори як: економічна та законодавча 
стабільність, активізація економічного зростання держави, 
полегшення доступу готової продукції України на світовий ринок.
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Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що 
інвестиційно-підприємницький клімат в Україні складний і подальше 
активне залучення іноземних інвестицій потребує додаткових зусиль 
законодавця, які будуть спрямовані на створення умов для їх плідної 
дії, а значить і створення зацікавленості іноземних суб'єктів 
господарської діяльності у інвестуванні в економіку нашої держави.
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РЕЦЕНЗІЯ

на монографію Г.І. БАЛЮК 
“ЯДЕРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РАДІОЕКОЛОГІЇ” -  

К. -  1996. -  140 стор. (9,3 друк, арк.)

В сумнопам’ятному 1986 p., коли трапилась нечувана до того 
за масштабами і наслідками аварія на Чорнобильській АЕС, 
юридична громадськість вперше серйозно звернула свій погляд в 
напрямку правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних 
з використанням ядерної енергії. Картина, що тут постала, була 
безрадісною: відповідна сфера регулювалась переважно відомчими 
нормативними актами; контроль за їх додержанням був вкрай 
низьким, що призводило до їх повсякчасного порушення, за що винні, 
як правило, не несли відповідальності. Крім того, норми і правила, 
що діяли на той час у відповідній сфері, практично повністю були 
загальносоюзними, а механізми реалізації повністю усували 
можливість участі громадськості в контролі за їх додержанням, що 
дозволяло центральним органам маніпулювати в питаннях 
розміщення ядерних і радіаційно небезпечних о б ’єктів, не 
враховуючи наукових засад тих чи інших управлінських рішень, а 
також позиції регіонів тощо. Аналізуючи відповідний масив 
тогочасних норм, важко відсторонитись від думки: а чи не був стан 
правового регулювання вказаною сферою однією з головних причин 
трагедії, що трапилась?

І от в рік десятирічного ювілею Чорнобильської аварії 
вийшла з друку книга, в назву якої сміливо винесене: “Ядерне право 
України”. Що це означає? Невже таке право дійсно сформувалось в 
Україні? Який його сучасний стан і місце в єдиній правовій і 
законодавчій системі держави? Куди воно прямує і які перспективи 
подальшого розвитку? Як воно співвідноситься з іншими галузями 
вітчизняного права і законодавства, і в першу чергу -  з екологічним 
законодавством. На всі ці, та багато інших питань, поставлених у 
монографії кандидата юридичних наук Г.І.Балюк, автор 
намагаєтьмя найти відповіді.

Дійсно, на сьогодні в Україні склався значний масив 
нормативно-правових документів щодо регулювання ядерних
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відносин, які дозволяють їх аналізувати і досліджувати як певне 
самостійне правове явище.

Робота Г.І.Балюк носить певною мірою новаторський 
характер. Це перше в Україні комплексне самостійне дослідження 
цієї важливої проблеми, а в частині деяких теоретичних узагальнень
-  чи не перше в країнах СНД.

В сучасний період, коли потоком ідуть видання прикладного, 
довідкового характеру, приємно вражає високий теоретичний рівень 
даної монографії, здійснений в ній аналіз наукового доробку не 
тільки галузевих юридичних наук, але й теорії держави і права, 
причому не в застигло-статичному, а в динаміко-історичному 
ракурсі. Все це автору необхідне для того, щоб спираючись на 
загальнотеоретичні засади формування системи права, перекласти 
їх в площину пошуку місця в цій загальній системі права, перекласти 
їх у площину пошуку місця в цій загальній системі ядерного права 
як її складової. Поряд з позитивною оцінкою творчих зусиль автора 
в цій частині, слід одночасно відзначити надмірне захоплення 
висвітленням загальнотеоретичних питань, подекуди з відривом від 
конкретної сфери наукового пошуку, коли теоретичні засади, що 
мають бути інструментом, переходять у розряд безпосереднього 
о б ’єкту дослідження (це стосується в першу чергу розділу 1 
монографії-). З іншого боку, таке заглиблення в теорію права, зокрема 
в питанні структури права, зрозуміле, бо саме тут автор шукає 
відповіді на ті питання, на які галузева наука самостійно відповісти 
не може. Г.І.Балюк всебічно обгрунтовує положення про появу нової 
комплексної галузі права і законодавства України -  ядерного права 
і законодавства, специфічної перш за все за предметом правового 
регулювання. “Самостійність ядерного права як комплексної галузі,
- зазначає автор на стор. 49, - підтверджується перш за все 
можливістю конструювання у нього “загальної частини”, яка надає 
нормам різних галузей, що входять до ядерного права, певної 
функціональної єдності”. І хоча можна погоджуватись чи не 
погоджуватись (особливо, стосовно системи права) з такою позицією, 
але з наукової точки зору автора не можна звинуватити в слабкій 
аргументації позиції.

Детально автором розглядаються питання предмету 
правового регулювання ядерного права. Саме специфічність 
предмету регулювання за загальним визначенням лежить в основі 
поділу системи права на галузі. Таким специфічним предметом
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ядерного права, як підкреслюється в монографії, є суспільні 
відносини, що виникають (а також змінюються і припиняються) в 
процесі здійснення різнобічної діяльності, об’єктом якої слугує 
ядерна енергія. Це може бути діяльність щодо розміщення, 
проектування, спорудження, введення в експлуатацію, експлуатації 
та зняття з експлуатації ядерних установок та джерел іонізуючого 
випромінювання: роботи (послуги), які здатні впливати на безпеку 
при використанні ядерної енергії; різні види поводження з ядерними 
матеріалами та джерелами іонізуючого випромінювання; наукові 
дослідження з використанням ядерних установок; управлінська та 
контрольна діяльність у відповідній сфері; дії щодо фізичного захисту 
ядерних матеріалів та інші різнопланові види діяльності в сфері 
використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної 
безпеки.

Що стосується методу правового регулювання комплексного 
нормативного утворення, що складає ядерне право, то, за цілком 
слушною думкою автора, він не може служити ані підставою, ані 
додатковим критерієм відмежування відповідної галузі (стор. 60). Для 
ядерного права характерне поєднання двох методів регулювання: а) 
адміністративно-правового з його імперативним характером і б) 
цивільно-правового -  з принципом свободи договору і 
диспозитивністю юридичних норм.

В монографії на основі аналізу особливостей дії окремих норм 
і інститутів базових галузей права (адміністративного, цивільного, 
а також трудового, земельного, гірничого, фінансового тощо) в 
процесі регулювання відносин щодо ядерної енергетики робиться ряд 
цікавих в науковому і практичному плані висновків. Це, зокрема, 
висновок про неможливість (чи обмежений характер) застосування 
загальних принципів і норм інших галузей права в регулювання 
відносин щодо ядерної діяльності. Найбільшою специфікою, як 
показує автор, відрізняється дія у відповідній сфері цивільно- 
правових норм, перш за все, це стосується регулювання відносин 
власності, договірних цивільно-правових відносин, відносин 
цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду тощо.

Значна частина монографії присвячена аналізу чинного 
ядерного законодавства України, особливо базових законодавчих 
актів, що регулюють відносини в цій сфері -  Закону України про 
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку, Закону України 
про поводження з радіоактивними відходами. Аналіз сучасного стану
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дозволяє автору сформулювати і своє бачення перспектив розвитку 
відповідної галузі законодавства, а також пропозиції щодо 
вдосконалення такого законодавства (зокрема, з точки зору його 
систематизації).

Автор розглядає ядерне право як один з проявів правової 
радіоекології, а останню -  як складову частину соціальної екології. 
В цьому контексті цікавим є авторське бачення проблеми 
співвідношення ядерного та екологічного права.

Збагачує роботу та розширює її світоглядні позиції виклад 
історії розвитку і сучасного стану правового регулювання відносин 
щодо ядерної енергії в зарубіжних країнах.

При загальному дуже позитивному враженні від роботи 
Г.І.Балюк кожен читач, і це цілком закономірно, захоче розширити її 
рамки шляхом додаткового висвітлення тих чи інших проблем, які, за 
його думкою, вписалися б в межі відповідного предмету дослідження. 
Особисто мені хотілося б, щоб в роботі більше уваги було приділено 
питанням застосування на практиці того ядерного законодавства, що 
на сьогодні вже склалося. Крім того, варто було б спеціальну увагу 
приділити аналізу тих багатосторонніх, а також двосторонніх договорів 
у сфері ядерного законодавства, учасниками яких є Україна, а можливо 
й тих, в яких наша держава покищо участі не бере, але, на думку автора, 
питання приєднання до яких слід було б вивчити. Нарешті, і зараз в 
літературі немає єдності щодо вживання термінології у відповідній 
сфері. Поняття “атомне право” можна зустріти поряд з поняттям 
“ядерного права”; ми говоримо про “ядерну”, “радіаційну”, “атомну” 
безпеку, часом не замислюючись, в чому між ними різниця. З монографії 
видно, що автор для себе визначилась в термінології і конкретно її 
вживає, але в інтересах читача не завадило б приділити кілька рядків 
суто термінологічним поясненням.

Але це побажання щодо можливого подальшого розширення 
сфери дослідження. А сьогодні всім фахівцям, правознавцям, як 
теоретикам, так і практикам, а також студентам хотілося б порадити 
ознайомитись з цією цікавою книгою, що певною мірою заповнює 
“екологічну нішу” в нашому осмисленні конче важливої правової і 
соціальної проблеми.

Н.Р.МАЛИШЕВА,
(Інститут держави і права ім.

В.М.Корецького НАН України)
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До якого еколого-правового простору прямує Україна? 
Рецензія на монографію Н.Р.Малишевої 

“ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЕВРОПЕ”,

- Київ. -  1996. -  234 стор., мова рос.

У науці екологічного права відбулася подія, яка не може 
залишитись поза увагою наукової громадськості: на початку 1996 р. 
вийшла з друку книга Н.Р.МАЛИШЕВОЇ “ГАРМОНИЗАЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЕВРОПЕ”. Все в цій 
роботі є новим і цікавим: тема, що розглядається; джерела, що 
залучаються до наукового обігу; дослідницькі підходи і постановки.

Книга є дуже своєчасною. Якщо спробувати визначити її головну 
тональність, то коротко можна сказати, що нею є наше відроджене 
почуття прилежності України до Європи як її невід’ємної складової 
частини. В цілому, на мій погляд, монографію можна було б назвати: 
“Гармонізація українського і європейського екологічного 
законодавства”. Бо робота автора якраз базується на тому, що українське 
екологічне законодавство, право поступово входять до екологічного 
правового поля Європи, а сама Україна, хоча й з великими потугами, 
поступово вливається до європейської цивілізації. Хочеться підкреслити, 
що монографічна робота Н.Р.Малишевої однією з перших, або навіть 
першою, у всякому разі в галузі екологічного, а також земельного права, 
що базується саме на цьому вихідному положенні: Україна є 
європейською державою. Це в свою чергу пов’язане з курсом на 
інтеграцію в різноманітні європейські структури. Однак активізації 
політичного процесу інтеграції України в європейські еколого-правові 
структури не завжди кореспондує стан розвитку вітчизняного 
законодавства. Останнє поки що належним чином не пристосоване до 
європейського. При цьому, як підкреслюється в роботі, почавши із спроб 
стукати одразу у всі “європейські двері”, що відкрили б Україні доступ 
до загальноєвропейських інтеграційних процесів, наша держава 
поступово приходить до визнання пріоритетів, визначення 
першочерговості тих чи інших кроків, оцінки пов’язаних з цим переваг і 
слабких місць. Звісно, що подібній оцінці має передувати велика 
аналітична робота, яка допоможе державі зорієнтуватися у відповідному 
політико-правовому просторі і знайти у ньому своє місце, найбільш 
адаптоване до наших потреб і можливостей. Саме на це й спрямована 
монографічна робота Н.Р.Малишевої.
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Автор на підставі аналізу величезного масиву теоретичних і 
нормативних джерел виводить категорію “еколого-правового простору 
Європи”, простору, що не є одномірним, а формується навколо 
приблизно десятка європейських структур, які є центрами еколого- 
правової інтеграції у Європі. Серед інших інтеграційних утворень в 
роботі особливо відзначається роль Європейського Союзу, Ради 
Європи, Економічної комісії ООН по Європі, інших спеціалізованих 
інституцій ООН (МАГАТЕ, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ), Організації 
Економічного Співробітництва та Розвитку, Співдружності 
Незалежних Держав та деяких інших. Вперше у вітчизняній науці в 
роботі комплексно розглянуті місце і роль кожної з цих організацій у 
здійсненні європейської гармонізаційної політики в сфері екології; 
зв’язки, що між ними існують, та тенденції розвитку інтеграційних 
процесів. Спеціальна увага в роботі приділяється аналізу форм 
регіональної еколого-правової інтеграції, найбільш пріорітетні з яких 
для України вже визначились: це, зокрема, регіональні екологічні 
проблеми Карпат (учасниками інтеграційних процесів тут, поряд з 
Україною, є Словаччина, Румунія, Угорщина і Польща), або ж 
екологічні проблеми басейну Чорного моря, у вирішенні яких 
зацікавлені Україна, Росія, Грузія, Болгарія, Туреччина та деякі інші 
країни.

Важливо зазначити, що матеріал представлений не лише в 
інформативному плані. В полі зору автора весь час перебувають питання 
визначення Україною свого власного місця в еколого-правовому 
просторі, що на сьогодні склався на континенті. Аналізуючи еволюційні 
етапи участі України в міжнародному і європейському еколого- 
правовому співробітництві і визначаючи його сьогоднішній стан, автор 
вдається до прогнозування шляхів подальшого розвитку 
гармонізаційних еколого-правових процесів, визначаючи їх етапність і 
пріоритетні напрямки.

Значним авторським успіхом є другий теоретичний розділ 
монографії, в якому основна увага зосереджується на самому характері 
гармонізаційних заходів, змісті базових понять: “гармонізація”, 
“уніфікація”, “диференціація”, їх співвідношення між собою, межах 
легітимності гармонізаційних заходів та найбільш доцільних рівнях її 
здійснення. Аналізуючи систему інтересів, які обслуговуються в процесі 
гармонізації екологічної політики і права, автор доходить до цікавого 
висновку про те, що далеко не завжди така гармонізація іде на користь 
екологічним процесам, а диференціація - їм на шкоду. Тільки невелика
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кількість гармонізаційних дій у відповідній сфері, як доводить автор, 
інспірована інтересами “чистої” екології. Більшість же акцій по 
гармонізації екологічного законодавства здійснюються з метою 
усунення перешкод в здійсненні зовнішньоекономічної, в першу чергу 
торговельної діяльності між державами. В роботі аналізується великий 
досвід відповідної гармонізаційної політики, що здійснюється Світовою 
Організацією Торгівлі.

Іншим, не менш важливим аспектом проблеми є найбільш 
доцільний рівень здійснення гамонізації. Автор справедливо наголошує 
на тому, що гармонізація ніколи не може розглядатися як самоціль. 
Якщо йдеться про специфічну сферу, яка більш ефективно може бути 
врегульована на національному рівні, без шкоди для інтересів більш 
загального угруповання, то не варто вдаватися до гармонізації на 
міжнародному рівні, або ж, якщо для вирішення проблеми досить 
регіональних (місцевих) ресурсів, то зовсім не виключено, що не 
потрібно буде і загальнонаціонального втручання в регулювання 
відповідної сфери.

В роботі виділяються можливі рівні прийняття нормативно- 
правових рішень в галузі охорони навколишнього середовища, які слід 
було б розрізняти стосовно законодавчої системи України і тих 
міжнародно-правових відносин, учасником яких вона є (чи могла б 
бути), а також додаються певні практичні рекомендації щодо доцільних 
рівнів гармонізації тих чи інших питань, на підставі авторських 
критеріїв.

Є й цілий ряд інших цікавих теоретичних положень, що 
аналізуються у вітчизняній науці вперше. Я  б хотів особливо 
підкреслити авторський аналіз розвитку так званої “екологічної 
обумовленості” у договірному процесі “Схід-Захід” і “форсованої” 
гармонізації екологічних політик і правових систем східноєвропейських 
держав, що спровоковані такою обумовленістю.

Розділ III монографії, що названий “правова охорона 
навколишнього середовища і питання права власності” я б хотів 
відзначити особливо. Чітко, коротко, коректно викладені питання 
співвідношення цих двох важливих правових інститутів. Аналіз 
стосується не тільки Європи, а й українського законодавства і проблем, 
які виникають сьогодні в земельному праві, пов’язаних з приватизацією 
і ринком землі, що щойно народжується. Досліджується стимулююча роль 
оподаткування в знаходженні балансу між відносинами власності і 
екологічним інтересом. Мені особливо заімпонували висновки, що
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робляться автором на підставі аналізу, а саме: створення земельного 
ринку є кроком відповідальним і непростим, його запровадження зовсім 
не означає, що держава випускає з рук вожжі, надаючи ринку довільно 
формувати свої механізми. Практично всі держави з великим досвідом 
ринкової орієнтації поступово прийшли до усвідомлення необхідності 
регулювання, в тому числі законодавчими засобами, ринкових відносин. 
Багато країн не пішли шляхом приватизації землі і її продажу кому 
завгодно. І та “прихватизація”, що сьогодні здійснюється в Україні і в 
деяких інших країнах СНД, саме й є виявом ігнорування основних 
принципів, в тому числі правових, що склалися на сьогоднішній день в 
Європі і в світі, і які блискуче проаналізовані в монографії
Н.Р.Малишевої. І в цьому плані дана робота є надзвичайно актуальною 
і своєчасною. Велика увага приділяється аналізу принципу “забруднювач 
платить” і його ролі в регулюванні охорони навколишнього середовища 
в Європі, а також питанням відшкодування шкоди у випадку шкідливого 
впливу на навколишнє середовище.

Самостійне значення мають і матеріали, що містяться у 
Додатках до монографії. їх п’ять. Особливо, на мій погляд, корисним 
для практики є Перелік багатосторонніх міжнародних договорів з 
питань охорони навколишнього середовища, учасниками яких є 
Україна, а також ряд матеріалів щодо законодавчого регулювання 
окремих питань охорони навколишнього середовища в країнах Європи, 
а також в деяких неєвропейських країнах (СІЛА, Японії).

Безумовно, читаючи будь-яку роботу з проблем, що хвилюють, 
хочеться знайти вичерпні відповіді на всі запитання, що можуть постати 
у відповідному контексті. Не є виключенням і дана робота. Хотілося б, 
зокрема, отримати в ній інформацію про гармонізацію і в сфері 
екологічної стандартизації і нормування, і в регулюванні основних 
екологічних прав громадян, і в процесі приватизації промислових 
підприємств, і деякі інші. З іншого боку, є розуміння обмеженості 
предмету і сфери дослідження, а також надія, що в своїх подальших 
дослідженнях автор зачепить новий пласт цієї дійсно невичерпної 
тематики -  гармонізації законодавства.

В.Л.Мунтян,
доктор юридичних наук,
професор
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