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ГНОСЕОЛОГІЯ РИ М СЬКО ГО ПРАВА

В тій ж мірі, в якій всезагальне вчення про 
природу права просунеться вперед шляхом 
філософії права і дослідного порівняння і 
збагатиться новими ідеями й точками зору, в 
тій ж мірі розш ириться знання істинної 
сутності римського права.

Рудольф Ієрінг

Гносеологічна точка зору в праві ототожнює його розвиток з 
напруженим пізнавальним процесом. Більш того, пізнання тут виступає 
не тільки однією з функцій права, а й необхідною умовою його виникнення, 
ефективного функціонування і розвитку. В гносеології права пізнання 
розуміється як фундаментальна, найістотніша риса права, з втратою якої 
воно стає дисфункціональним, нерелевантним і неправовим. З іншого боку, 
найвищі досягнення світових національно-правових систем є водночас 
проявом максимальної гносеологічної інтенсивності в праворозумінні і 
правореалізації того чи іншого народу. Вершини в праві це завжди і 
вершини пізнання, видатні досягнення в пізнанні з необхідністю знаходять 
вираження в правових формах.

Однією з таких історичних вершин в розвитку і права і пізнання є 
система римського права. На різних етапах її еволюції вона виступає 
класичним прикладом дії того гносеологічного принципу, згідно з яким 
право, щоб постійно прогресувати і адекватно реалізовувати ідеали 
справедливості, повинно завжди бути пізнавальним правом, повинно 
завжди ф ункціонувати у формі правового  п ізнання; зменшення 
пізнавальної активності права з необхідністю веде й до зменшення його 
нормативної регулятивності.

В римському праві ми маємо яскравий прояв дії всіх складових 
гносеологічного процесу: функціонування національно-психологічної,
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соціально-історичної, логічної та аксіологічної констант правового 
пізнання, його емпіричної і теоретичної стадій, філософської методології, 
герменевтичної техніки тощо. Коли ж розглянути вказані складові у їх 
взаємодії, то стає очевидним, що римське право розвивалось як єдина 
гносеологічно-правова система, яка у найінтенсивніші періоди свого 
функціонування продукувала такі правові цінності, що мають всезагальне 
і позаісторичне значення і слугують людству й понині.

І дійсно, вже на рівні найбільш  загальних характеристик 
римського права (наприклад, перевага приватного права над публічним) 
очевидна гносеологічна дія національно-психологічної константи в його 
розвитку, формуванні основних інститутів, специфіці праворозуміння і 
тодішньої юридичної науки. Особливості нації і національної психології 
завжди накладають свій відбиток на характер світобачення, способи 
пізнання світу і практичної активності в ньому, а в кінцевому рахунку 
визначають загальний малюнок історії народу, пояснюють як періоди 
визначних досягнень, так і періоди криз, поразок і падінь. В розвитку 
світового духу Гегель вбачав всесвітньо-історичне завдання римлян у 
реалізації ідеї права, але спосіб розв’язання її залишив на собі сліди 
характеру народу, який це завдання розв’язував. Інакше й неможливо, 
адже за принципом гегелівської філософії історії тільки той народ здійснить 
певний внесок у розвиток світового абсолютного духу, який зможе 
максимально розкрити свій національний потенціал і таким чином піднести 
його до рівня всесвітньої значимості, тобто тільки через націю лежить 
шлях до позанаціонального і позаісторичного значення. Нація ж завжди 
має своє обличчя і воно проявляється у найрізноманітніших формах її 
життя, тим більше в праві як формі самоорганізації життя нації. Взаємодія 
і взаємозв’язок тут зворотній, що може бути виражено у слідуючому 
пізнавальному принципі: як психологічні особливості нації знаходять своє 
відображення в системі права, так і вона, в свою чергу, свідчить про 
важливіші особливості нації, які не завжди є очевидними. Як нація 
пояснює своє право, так і право пояснює свою націю. В римському праві 
цей пізнавальний принцип проявляється повною мірою. “Право є завжди 
вираз цілого характеру народу, - підкреслював Г.Аренс, відомий 
п равознавец ь  X IX  ст. -...О сновний  характер  рим ського народу 
проявляється в найбільш виразних і ясних рисах у правовій системі” '

Які особливості римського народу істотно вплинули на особливості 
розвитку його права? Відомо, що в архаїчний період (753-367 рр. до н.е.) 
ми вже застаєм Рорпіш Кошапив Оиігпіит як результат об’єднання шляхом 
війн трьох племен: латинян, сабінян та етрусків, розділених у складі
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римської общини (civitas) на три триби.2 Войовничий, загарбницький, 
вольовий і жорсткий характер утвореного народу проявляється в легенді, 
що розповідає про заснування міста Рима двома братами, Ромулом і Ремом, 
а також у традиціях і звичаях, особливо правових, згідно з якими, 
наприклад, символом власності був спис: публічний акт власності 
демонструвався втиканням спису в землю. При центумвиральному суді, 
при публічному продажі (sub hasta vendere), при відпущенні рабів на волю 
символом здійснення цих та подібних актів виступав спис, навіть 
наречений при укладанні шлюбу пробивав волосся нареченої списом. 
“Мечем заснований римський світ, - пише Ієрінг, - і меч чи спис є 
стародавнім символом римського права”3. Власністю спочатку було не 
те, що куплено, а те, що завойовано силою, те, що взято, де знайдено. 
Тому абсолютно не випадково, що первинне розуміння власності тут було 
виражене в інституті jus primae occupationis (право першого захоплення), 
яке розрослось у загальне і розгалужене право власності, в основі якого 
спочатку все ж таки лежала ідея гарантованого захисту справедливо 
захопленого в боротьбі силою.

Історики ретельно досліджували, які етнопсихологічні риси - чи 
гірського народу сабінян, або народу приморського узбережжя та рівнин 
-  латинян, або досить розвинутих і культурних етрусків - більшою мірою 
визначили загальний характер римського народу. В будь-якому випадку 
загальноприйнятим у романістиці вважається, що саме наступні риси 
національного характеру римлян істотно впливали на особливості 
розвитку римської правової системи: це передусім воля та енергія, що 
випливаю ть з усвідомлення особистої суб’єктивності й свободи; 
розсудливість і цілеспрямованість, направлені на використання зовнішніх 
життєвих відносин для досягнення зовнішніх практичних цілей; егоїзм, 
керуючим мотивом якого є возвеличення особистості з метою панування і 
зміцнення могутності самих по собі.4 Ці національні риси зумовили ту 
обставину, що в основу права був покладений узагальнюючий їх “принцип 
суб’єктивної волі, побудований на тій ідеї, що індивідуум містить підстави 
свого права в собі самому, в своєму відчутті права і в своїй енергії і 
силі...”5. В III ст. н.е. цей принцип у трансформованому вигляді 
формулюється Ульпіаном вже як загальноправовий принцип: “Приписи 
права такі: жити чесно, не шкодити іншому, надавати кожному своє”6. 
Але й у визначенні знаменитого юриста проглядається національне коріння 
цього принципу. Так чи інакше, “положення, що особиста діяльна сила та 
енергія виступає джерелом права, є одним з первинних історії римського 
права”7.
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Всі виділені вище риси національного характеру римлян істотно 
зумовили особливості як основних правових інститутів, так і всієї системи 
римського права. Найбільш показовим у цьому відношенні є згадуваний 
вже інститут власності -  центральний у системі інститутів римського 
права. М ож на стверджувати, що саме потреба в удосконаленні і 
деталізації відносин власності призвела до виникнення та розвитку інших 
правових інститутів, таких як інститут позову, зобов‘язань, спадкового 
права та ін., які саме і були призначені в кінцевому рахунку забезпечити 
суб‘єкту максимально повну реалізацію його права власності. Чому 
власність посідала таке місце у римлян, чудово пояснюється специфікою 
їх національної психології, зорієнтованої на досягнення зовнішніх цілей, 
перш за все могутності, за допомогою зовнішніх засобів, тобто за рахунок 
розш ирення власності. Звідси і природна відсутність специфічно 
національної філософії права, завжди побудованої на основі внутрішніх 
цінностей. Коли пізніше виникла потреба у філософських джерелах 
праворозвитку, римські юристи знайшли їх у Греції, тобто знову ж таки у 
зовн іш ньом у світі. П остійне розш ирення корд он ів  імперії, яке 
супроводжувалось прибутковими загарбницькими війнами -  також 
невипадкова риса римської історії, вона теж пояснюється вказаною 
психологічною зорієнтованістю на зовнішні критерії могутності. Єдиним 
найбільш очевидним і переконливим показником досягнутої влади, 
мож ливості панування виступає тільки власність. Н іщ о не може 
порівнятися з нею в забезпеченні зовнішньої свободи людини. Римлянин 
ототожнював себе з своєю власністю. Саме тому історія розвитку Риму -  
це складна історія розвитку інституту власності. Зовнішня природа 
власності і зовнішня природа ціннісних орієнтирів римлянина чудово 
співпали.

У зовніш нення як механізм реалізац ії в інститутах права 
національних особливостей психології, світобачення та ефективних 
способів господарювання використовувалося не тільки в класичний період 
римської юриспруденції. Цей механізм використовувався спочатку 
несвідомо в стародавній період (легісакційний процес), а потім вже як 
ген іальне заверш ення рим ської п равово ї істор ії -  в кодифікації 
Юстиніана.

Відомо, що на початкових етапах розвитку римське право 
виступало ще значною  мірою в релігійних формах. Правосуддя 
відправляли понтифіки, що належали до певного розряду жерців і 
вважалися знавцями божественного і людського права. Сам цивільний 
судовий процес, який у ті часи називався легісакційним, що означало
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складену за  визначеною  формою  позовну  заяву , носив строго  
формалізований характер.8 Зміна певної послідовності слів при розгляді 
справи, або порядку дій, наприклад, при відчуженні речей, автоматично 
скасовувала дійсність самої угоди. Зокрема це стосувалося манципованих 
(res m ancipi) речей та  стипуляцій, стародавньої форми контракту. 
Манципація, як свідчить Гай, вимагала складної та урочистої обрядності. 
Угода укладалася “засобом міді та ваги” при п’яти свідках і власникові 
терезів. Покупець проголошував при всіх формулу: “Стверджую, що цей 
раб за правом квіритів належить мені і що він повинен вважатися купленим 
мною за цей метал і засобом цих терез”, після чого покупець гримав міддю 
по терезах і передавав її тому, у кого купляв щось засобом манципації. 
При стипуляції, яка могла здійснюватись тільки по відношенню до 
неманципованих речей, вимагались урочиста клятва (spondeo), що 
супроводжувала питання кредитора про певні зобов’язання боржника, і 
відповідь останнього тими ж словами. “Форма в цей період превалювала 
над його змістом, а судовий процес - над матеріальним правом”.9

Н а заверш альном у  етапі розвитку  рим ського  п рава дія 
національно-психологічного фактора також зумовила ту обставину, що 
саме зовнішня, формальна сторона права була предметом уваги юристів. 
Мова йде про кодифікацію візантійського імператора Юстиніана. Логіко- 
гносеологічного її аспекту ми торкнемось далі, а зараз лише зазначимо, 
що під час проведення систематизації існуючого законодавства (528-534 
pp.) під керівництвом видатного юриста Трібоніана Римська імперія вже 
розпалась. У Візантії, звичайно, вже не було тих національних джерел 
розвитку права, які породили видатну систему римського права. Юристам 
залишалася лише зовнішня систематизаторська робота в упорядкуванні 
правового матеріалу. Н а той час, за відсутності національних джерел 
розвитку права, це була єдино можлива форма його удосконалення. Більш 
того, романісти відзначають, що у звіті законів Ю стиніана (Corpus juris 
civilis) в значній мірі відображені риси тогочасного візантійського 
суспільства і права.

Я кщ о п ідвести  невеликий підсум ок гн о сео л о гічн о ї д ії 
національно-психологічної константи в розвитку правової системи 
римлян, то слід зауважити, що основні риси римського народу знаходили 
своє відображення у специфіці виникаючих правових інститутів, у 
розміщенні акцентів їх функціонування і розвитку, більш того, можна 
зробити таке припущення, що саме віділена абсолютною більшістю 
романістів така риса римського народу, як цілеспрямованість, направлена 
на досягнення зовнішніх цілей зовнішніми засобами, зумовила інтенсивний
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розвиток правової системи, її видатні досягнення та позаісторичне 
значення, оскільки ця риса чудово співпала з низкою істотних рис права, 
таких як формальна (зовнішня) визначеність, регулювання поведінки 
(зовнішньої) суб’єктів права. Право не регулює внутрішній світ людини, 
це прерогатива моралі. В загальному плані мораль і право розрізняють 
саме за допомогою категорії внутрішнього і зовнішнього.10 Римляни були 
перш за все нацією зовнішніх досягнень, може тому вони стали видатною 
правовою нацією.

Не менш ий, ніж н ац іо н ал ьн о -п си х о л о гіч н а  к о н стан та , 
гносеологічний вплив на розвиток римського права здійсню вала 
соціально-історична константа. Пізнання і розвиток правовідносин 
неминуче зумовлюється особливостями і закономірностями соціального 
розвитку суспільства. В свою чергу, процес правового пізнання і розвиток 
права сприятливо впливає на загальний прогрес економічних і соціальних 
відносин. Взаємодія гносеологічно-правового і соціально-історичного 
факторів тут двостороння, але не завжди позитивна і не завжди рівномірна. 
Зміна характеру приписів правових інститутів може викликати негативні 
со ц іал ьн і наслідки , а стагнац ія  соц іальних відносин не сприяє 
удосконаленню правовідносин. З іншого боку, у взаємодії соціально- 
історичного і пізнавально-правового факторів один з них може бути явно 
превалюючим. Так, в Україні сьогодні сподівання на вихід з економічної 
кризи пов’язується саме з розробкою  досконалого й адекватного 
законодавства, тобто ставка робиться на правовий фактор. В історії Риму 
(якщ о дозволи ти  собі таке порівняння) ми, навпаки , постійно 
спостерігаємо, що саме соціально-історичні умови викликали і вимагали 
появу і розвиток певних правових інститутів, нових форм правового 
регулювання, що відповідали новим історичним умовам життя суспільства. 
Тут провідним і визначальним був саме соціально-історичний фактор у 
розвитку права. Іншими словами, якщо в Україні сьогодні соціальний 
розвиток іде слідом за правом (пригадаймо чудові норми-побажання нашої 
Конституції), то в римському суспільстві право слідувало за історією, 
намагалося відповідати постійним соціальним змінам. Римляни творили 
свою історію, а історія творила право римлян. Як зазначав відомий цивіліст 
і теоретик права Г.Ф.Шершенєвич, правова політика римлян “складалася 
не з перетворень, а з послідовних поступок злободенним вимогам дня” .11

В цілому гносеологічна дія соціально-історичної константи була 
настільки визначальною, що в низці інших факторів пізнавально- 
правового процесу її можна вважати основною в розвитку римського 
права. Навіть окремі історичні факти, які на перший погляд здаються
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випадковими, повністю пояснюються функціональною дією соціально- 
історичної константи правового пізнання. Так, наприклад, у IV ст. до н.е. 
сталася подія, яка значною мірою вплинула на подальші шляхи римської 
юриспруденції. Гней Флавій, син вільновідпущеника і писар понтифіка 
Апія Клавдія Цска (цензора 312 р. до н.е., відомого своєю демократичною 
програмою) викрав у останнього й опублікував книжку, в якій були зібрані 
та систематизовані позови і позовні формули (legis actiones), а пізніше і 
судовий календар, за яким слід було виконувати юридичні дії. Пізніше 
книжка стала називатись Jus Flavianum. Ця ретельно охоронювана 
понтифіками інформація забезпечувала їм монополію у відправленні 
юридичних дій. Незважаючи на те, що мова йшла про елементарну 
крадіжку, вдячний народ обрав Флавія в 304 р. в едили.12 Цю історію 
вважають початком розвитку світської юриспруденції в стародавньому 
Римі, оскільки правові знання стали тепер доступні широкому загалу, 
почався інтенсивний розвиток і демократизація юридичної освіти, що 
звичайно не могло позитивно не вплинути на удосконалення самого 
правового процесу. А чи міг цей процес піти іншим шляхом, якби писар 
понтифіка не здійснив свого вчинку? Насправді випадок Флавія зовсім не 
є випадковим, якщо розглядати його в контексті історичних умов і 
конкретної соціальної ситуації. В інших умовах (передчасно) сама 
крадіжка втрачала сенс (не дала б ніякої користі) і публікація книжки 
була б просто неможливою, а навіть опублікована - неприйнятою, оскільки 
священне право дозволялося відправляти тільки священикам - членам 
жрецької колегії понтифіків. В нових історичних умовах ситуація 
змінилась. Як відзначає В.А.Томсінов, “розвиток суспільних відносин і 
особливо ріст торгівлі супроводжувався збільшенням кількості юридичних 
угод. Ю ридичної допомоги потребувала все більша і більша кількість 
осіб. В цих умовах замкнена і вузька каста юристів не здатна була 
забезпечити належне юридичне обслуговування цивільного обігу” .13 
Тобто сама зміна історичної ситуації вимагала певної демократизації 
юридичного механізму забезпечення соціальних відносин. Публікація Jus 
Flavianum тільки задовільнила соціальну потребу, але скоріш за все це 
могло статися й іншими шляхами і засобами.

Один історичний факт, звичайно, ще не обгрунтовує загального 
гносеологічного значення соціально-історичної константи, але низкою 
таких фактів є і цілі тенденції в розвитку римського права: сюди можна 
віднести віковічну боротьбу патриціїв і плебеїв14, систему преторських 
едиктів, jus gentium та багато іншого. Так, поява інституту преторського 
едикту, що складе разом з нормами, виробленими куруальними едилами



(edicta aedilicia), основу jus honorarum (від слова honores - магістратури), 
було визначною подією правопорядку республіканського періоду. З 
одного боку, не дозволено було не дотримуватись писаного права XII 
таблиць і пізніше прийнятих leges, що утворювали jus civile. (До речі, 
фахівці-романісти виділяють таку особливість історії римського права, 
як постійну боротьбу саме за писане право, яке з гносеологічної точки 
зору не тільки дозволяє точно визначити певну правову норму, але є і 
механізмом виявлення, тобто пізнання і відкриття прогалин у праві, є 
пізнавальним засобом його розвитку). З іншого боку, нові соціальні умови 
постійно вимагали й нових форм і норм регулювання, які не були 
передбачені jus civile. Претори, користуючись наданим їм imperium, 
необмеженим адміністративним правом і обов’язком підтримувати 
цивільний правопорядок, приймали відповідні інтердикти, тобто накази 
про специфічне розв’язання конкретної правової ситуації. Способи 
розв’язання однотипових ситуацій потім оголошувались преторами в своїх 
едиктах, які протягом року зберігали свою юридичну силу. В едиктах 
накопичувався досвід діяльності попередніх преторів. Таким чином, 
склався певний дуалізм правових систем, jus civile і jus gonorare, але саме 
завдяки майстерним тлумаченням і нововведенням преторів вдавалося не 
відходити від jus civile і забезпечувати правом нові соціальні умови. Це 
створювало, звичайно, певні незручності, наприклад, коли за однією 
системою правових норм особа мала позов, actio, оскільки мала право, 
jus, а за іншою, преторською, особа, навпаки, мала право, оскільки їй 
надавався позов. Розв’язанння постійно виникаючих гносеологічно- 
складних ситуацій вимагало від юристів великої інтелектуальної напруги. 
“Коли немає прямого закону, - писав про цей період Г.Ф.Шершенєвич, - 
то питання, як розв’язати кожен окремий випадок стосовно вимог часу і з 
можливим збереженням старих форм, вимагало немалої розумової 
енергії” .15 Відбувався складний, напружений пізнавальний процес, 
викликаний новими соціальними умовами, але саме завдяки преторському 
едикту, преторському праву загалом “римське право стало тим, чим воно 
було для всього людства і для всієї юридичної науки”.16

Не менш значний гносеологічний зміст мало і формування третього 
елементу республіканської правової системи - jus gentium - права народів, 
поява якого так само зумовлена була специфічними умовами, в яких волею 
історії опинився римський народ. Надзвичайне розширення територій 
призвело до значного збільшення торговельного обігу. Рим стає центром 
світової торгівлі. Навала іноземців, що пропонували переможцям товари 
і послуги, одночасно приводила до зіткнення їх правових звичаїв і норм з
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нормами римського права, яке не завжди було адекватне ситуації. Для 
розв’язання подібних проблем утворюється спеціальна магістратура, 
призначена регулювати ділові відносини з перегринами - praetor peregrinus. 
При вступі на посаду іноземного претора видавався едикт, що мав вплив 
на едикт міського претора. Виникає своєрідна гносеологічна лабораторія, 
де норми римського права перевіряються на свою загальнозначимість. 
Виявлялось, що, з одного боку, не всі норми римського права витримували 
таку перевірку, а з іншого, норми, які привносили з собою перегрини, в 
багатьох випадках були більш корисними в даній ситуації. Таким чином, 
римське право поступово отримувало “іноземний відтінок” 17, завдяки 
чому саме ставало дійсно загальнозначимим правом, в основі своїй 
придатним, як показала історія, для всіх народів і всіх часів. Невипадково 
Г. Арене зауважував, що саме з jus gentium “починається істинний 
розвиток римського права”.18 Але в даному випадку ми бачимо, що значне 
піднесення юриспруденції на значно вищий теоретичний щабель було 
викликане відповідними історичними умовами. “З істинно філософської 
точки зору,- відзначав С. Муромцев,- квіритське право було таким же 
природним продуктом свого часу, як і jus gentium свого”.19 Гносеологічна 
дія соціально-історичної константи ефективно спрацювала і в даному 
випадку. Неможливо, без сумніву, перелічити всі позитивні наслідки 
інтелектуальної і пізнавальної активності, викликаної формуванням jus 
gentium. Але серед інших слід відзначити, наприклад, становлення aequitas 
-  ідеї природної справедливості. Кожен народ мав свої уявлення про 
справедливість, але у взаємодії народів , викликаної розширенням 
римської території, поступово виявлялося, що існують норми, які 
визнаються справедливими усіма народами, тобто справедливими за своєю 
природою. Тому діяльність претора перегринів, юриста загалом стала 
усвідомлюватись не як специфічно римська місія, а як загальнолюдська 
місія, що мала своїм наслідком розробку цілої низки правових інститутів 
і принципів. Але в будь-якому випадку “названі інститути і принципи 
складали наслідок розумових і соціальних умов” .20 З тією тільки 
відмінністю, що соціальні умови і потреби у розвитку права виникали і 
виникають у численній низці країн і народів, але реалізовувались вони 
тільки у випадках відповідної інтелектуальної напруги, гносеологічної 
інтенсивності нації та її представників. Іншими словами, соціально- 
історична константа правового пізнання свідчить перш за все про 
специфіку розвитку не суспільства, а самого пізнання, пізнавально- 
правового процесу і тому є важливим фактором гносеології права, а не 
соціології права. Імперій було багато і всі вони вимагали складних форм
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регулю вання суспільних відносин, але тільки римська дала світові 
універсальні норми як результат специфічної гносеологічної ситуації, в 
якій вона опинилась, і відповідного її інтелектуального забезпечення.

Х оча національно-психологічний та соціально-історичний 
фактори відігравали велику роль у розвитку римського права, вони не 
можуть порівнятись із значенням логічної константи, яка повною мірою 
проявила тут свою гносеологічну силу і міць. Римськими юристами був 
розроблений специфічний метод правового мислення, юридична логіка та 
філігранна техніка оперування з правовим матеріалом, саме завдяки якій 
тепер “справжні юристи усіх країн і всіх часів говорять однією і тією ж 
м о в о ю ” .21 Н едарем но Г .Л ейбн іц  п о р івн ю вав  рим ське п раво  з 
математикою, маючи на увазі як його універсальність, так і наявність у 
ньому величезної кількості формул, ю ридичних формул, без яких 
неможливо уявити сучасне право. Дійсно, на певному етапі розвитку 
легісакційний процес у класичний період поступово переростає у 
формулярний процес. А “вісь усього формулярного процесу є формула”.22

Ю ри дичн а ф орм ула -  н ай ви зн ачн іш е , на наш  погляд, 
гносеологічне досягнення римського права, саме з її відкриттям 
розпочинається дійсна юридична наука, юриспруденція стає самостійною 
інтелектуальною силою, здатною на саморозвиток. Формула тут виступила 
результатом , метою, а головне - механізмом і мовою розвитку права, 
тобто саме на ній сконцентрувались усі пізнавальні процеси, пов'язані з 
правом. Те найбільш цінне, що римське право дало людству, пов'язане 
саме з юридичними формулами, в яких у концентрованій формі виражено 
накопичений правовий досвід і які й сьогодні є найефективнішим 
гносеологічним засобом розвитку права. Юридична техніка, норми права, 
інститути, підгалузі і галузі права, презумпції і принципи права -  все це є 
породження юридичної формули, її різновидів і способів її функціонування. 
Цей факт, на наш погляд, до кінця ще не усвідомлений, не оцінений і 
недостатньо вивчений у нашій юридичній літературі. Найбільшою 
дослідницькою увагою логіко-гносеологічна природа юридичної формули 
користувалась у прибічників юридичного позитивізму в XIX ст., наслідком 
чого є сучасна юридична техніка; проте разом з критикою логіцистських 
надмірностей юридичного позитивізму з теоретичного поля зору випала 
формулярна природа права. Формула -  це мова права, спосіб його 
існування і розвитку. Вона найбільш адекватно виражає логічну природу 
і структуру права, чудово показує, чому автентичним методом права є 
саме логіко-догматичний метод. Право не вичерпується формулою, але 
воно завжди намагається виразитись у формулі і відобразити в ній певні
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соціальні відносини як чіткі, ясні й однозначні правовідносини. Тому без 
формул, по суті, немає й права, залишається тільки абстрактна ідея 
справедливості, яка не має конкретних форм застосування. Юридична 
формула є концентрація загальної ідеї права стосовно певного виду 
поведінки. Наука права розвивається формулами, і школа римського 
права, яка відкрила і створила “видатну формулярну систему права”23, 
надзвичайно цінна і для сьогоднішньої юридичної науки. “Римське право,- 
підкреслює Д.В.Дождєв,- повинно вивчатися не тільки як основа сучасних 
п равових систем , але і як цінний досвід п равового  розвитку  з 
притаманними йому реальними труднощ ами, суперечностями та 
досягненями...”24

Якщо легісакційний процес був формальним більше в розумінні 
обов'язкової ритуальності, то формулярний процес був формальним у 
розумінні розробки юридичних формул, причому у письмовій формі. Від 
претора залежало, в якій формі він виразить у позові юридичну сутність 
спору, вільно викладену йому в простих словах сторонами. “Формули 
повинні були тепер не тільки служити знаком юридичної волі, але й 
виражати специфічні особливості того чи іншого правовідношення” .25 З 
часом було розроблено сотні формул процесуального і матеріального 
характеру, способи технічних операцій в середині формули і оперування 
різними формулами. Хто з юристів сьогодні не знає, що “ризик випадкової 
загибелі речі несе власник цієї речі” , “нехай буде вислухана й інша 
сторона” , “дія не робить винним, якщо не винен розум” і т.д., і т.п. Ці 
формули, яких безліч можна знайти в юридичній літературі, присвяченій 
римському праву,26 складають надійний фундамент сучасної юридичної 
науки і практики. Але нас зараз більше цікавить гносеологічна природа 
юридичної формули самої по собі, яка й зумовлює її універсальне і 
позаісторичне значення.

Перш за все розглянемо процес виникнення формули. Вона ніколи 
не посіла б такого місця в системі римського права і механізмі розвитку 
права загалом, якби сама не була породженням надзвичайно напруженої 
діалектичної, навіть антиномічної суперечливості між формулою і 
казусом, одиничним фактом і загальним  правилом , конкретною  
поведінкою і нормою. Формула -  це засіб боротьби з навалою казусів, 
які, в свою чергу, ніяк “не хочуть” вичерпатися простою формулою. 
Оскільки казус -- це саме життя, дійсність, реальність, яку повністю ніяк 
не втиснути у будь-яку схему. Однак без формули юрист втрачає 
орієнтири в реальності, не здатен відокремити головне від другорядного, 
чинити розсуд над масою фактів, які всі тоді стають рівнозначними. З
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гносеологічної точки зору формула є узагальнення, типологізація 
подібних фактів, а значить і виділення головних і другорядних їх ознак. 
А  це вже прямий шлях до виявлення важливіш их характеристик 
правовідносин  і далі до сутнісних властивостей  права. Чому ж 
вважається, що римське право носило казуїстичний характер? Тому, що 
юристи того часу добре усвідомлювали, що життєве розмаїття (особливо 
в період найвищ ого розквіту  держави в її  класичний період) не 
вичерпується жодною формулою чи певного їх кількістю. Казус -  це жива 
матерія права і тому він первинний і визначальний. Право є розв'язанням 
казусів, а не нав'язування абстрактних схем реальності. Звідси і певні 
побоювання загальних визначень. “У цивільному праві,- читаємо ми в 
Дігестах у Яволена Пріска,- всяке визначення загрожує небезпекою, бо 
чимало випадків, коли воно може бути спростоване” .27 Якщо так, то 
чому ж тоді юридична формула зайняла таке визначне місце в системі 
права? Тому, що вона була єдиним способом виживання й опанування 
навалою тих життєвих обставин, перед якими волею долі опинилися 
римляни. Так чи інакше, велике накопичення формулярного матеріалу, 
видання цілої низки збірників формул, вимагало певної їх систематизації, 
узагальнення вже самих формул. Одні з них відійшли на другий план, 
залишились окремими нормами, інші поступово стали основою правових 
інститутів, перетворились у галузеві принципи, презумпції. Формули як 
результат первинної обробки правового матеріалу, вже служили основою 
подальших теоретичних узагальнень. Класифікація речей у відомих 
Інституціях Тая -  лише окремий приклад цього гносеологічного процесу. 
І коли вже римська імперія розпалась і втратила національні і соціальні 
д ж ер ел а  свого  р о зв и тк у , п р аво  п р о д о вж у вал о  р о зв и в ат и ся , 
ви к о р и сто ву ю ч и  свій внутр іш ній  ін тел екту альн и й  п о тен ц іал , 
накопичений за рахунок саме формулярної системи. Кодифікація 
Ю стиніана є прикладом внутріш нього саморозвитку права, який 
свідчить, що не слід зводити римське право до чисто каузального права, 
або як це називається в методології науки -  емпіричної стадії правової 
н ауки , оск ільки  римські ю ристи дали нам також  чудові взірці 
теоретичних досліджень, у яких було досягнуто “піднесення правових 
положень до рівня логічних моментів системи”. “П раво, приведене до 
своїх логічних моментів,- відзначав Р. Ієрінг,- дає нам азбуку права. 
...Безпосередня практична потреба приводить тільки до пізнання 
правових положень; тільки народ, що володіє особливо щасливим 
обдаруванням, може рано перейти від правових положень до винаходу 
азбуки права... .Саме в цьому виявилось особливе призначення римського
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народу до культури права".28 Н а прикладі ю ридичних формул, які 
стали мовою юристів усіх часів29, ми бачили, як саме гносеологічні , 
п ізнавальн і процеси , їх н ад зви ч ай н а інтенсивність зум овили  і 
забезпечили велику кількість правових досягнень , якими людство 
користується й сьогодні.

У розвитку римського права значну роль відіграли багато інших 
факторів гносеологічного плану. Сюди можна віднести і боротьбу 
юридичних шкіл, яка завжди виступає каталізатором пізнавального 
процесу у будь-якій сфері знань. У даному випадку маються на увазі 
утворена за Августа школа, що веде свій початок від Лабеона і називалася 
за ім‘ям його учня Прокула школою прокуліанців, та школа, що веде свій 
початок від К ап ітона і названа ім ‘ям його учня Сабіна школою 
сабініанців.

Значну роль у римському гносеологічно-правовому процесі 
відігравала аксіологічна константа. Ми вже відзначали, що разом з 
формуванням правових інститутів (jus gentium) одночасно виділялись і певні 
цінності морального плану (aequitas), що надалі служили критеріями і 
орієнтирами при виробленні конкретних юридичних формул. Більше того, 
ідея природного права завжди активно використовувалась римськими 
юристами у своїй діяльності, про що свідчить спеціальне дослідження 
відомого юриста С.М уромцева.30 Історія прийняття християнства за 
державну релігію також була своєрідною реакцією на моральний розпад, 
який панував у імперії періоду її занепаду. Про те, яку роль відігравав 
моральний фактор у діяльності видатних юристів, свідчать надзвичайні, 
історичні для права факти принципової відмови Папініаном виправдати 
вбивство Каракалою свого брата, за що у 212 р. він був страчений. Така ж 
доля спіткала другого класика римського права Ульпіана, який за 
намагання обмежити розпусту преторіанців був убитий у 228 р. на очах в 
імператора.

Значну, але специфічну роль у розвитку римського права зіграв і 
філософський фактор. Недокінця вивчені надзвичайно важливі досягнення 
юридичної герменевтики римлян, яка складається з техніки, процедур і 
методів переважно гносеологічної природи, але це предмет спеціального 
дослідження. У будь-якому випадку “у римському праві можна простежити 
дійсний розвиток права, а не одних тільки правових інститутів” .31 
Гносеологічний підхід тут може бути досить корисним не тільки в 
історично-науковому, але й у загальнонауковому плані, оскільки “шлях, 
яким пройшло римське право -  шлях юриспруденції взагалі” .32
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ДЕЯКІ ІСТОРИКО-ПР АВОВІ АСПЕКТИ 
ПРИЄДНАННЯ БУКОВИНИ ДО АВСТРІЇ

Приєднання Буковини до Австрії було пов’язано з двома значними 
міжнародними подіями останньої третини XVIII ст. - російсько-турецькою 
війною 1768-1774 рр. і першим поділом Польщі. Значною мірою послужив 
цьому і союз Австрії із Францією 1756 р., який розв’язав виснаженій війнами 
Австрії руки і дав їй можливість винагородити себе за втрату Сілезії 
Галичиною і Буковиною.

Передісторія приєднання зародилася в трикутнику відносин 
Австрії, Росії і Оттоманської Порти, яка після 1740 р. почала втрачати 
самостійність у політиці1.

З Росією Австрія була ще з XVII ст. пов’язана традиціями протидії 
осм анській  експансії. А ле ця спільність інтересів збер ігалась  в 
“оборонному” варіанті. Успіхи ж Росії у війні з Портою (вже у листопаді 
1768 р. російські війська зайняли Бухарест і Ясси) викликали явне 
невдоволення і зміну позиції віденського двора.

Перш за все це ставило під сумнів можливість Австрії розширитись 
за рахунок Дунайських князівств. З іншого боку - загострювало національні 
суперечності в самій Австрії.

Росія ставала швидше суперницею, ніж союзницею, і це відразу 
зумовило протидію Відня. В розмові з Голіциним канцлер Кауніц сказав: 
“П ора вам припинити війну, діла ваші стають дуже серйозними для 
віденського двора, який не може довго залишатися спокійним глядачем”2.

Д о протид ії російськом у просуванню  на Д унаї А встрію  
підштовхувала і ІІрусія. Зустрівшись 25 серпня 1769 р. у сілезькому місті 
Нейсе, Фрідріх II і Йосиф II урочисто зобов’язались не чіпати володінь 
один одного ні за яких обставин. Ця угода розв’язала Австрії руки в політиці 
щодо Росії.

Австрія категорично відмовилась від нейтралітету, від ролі 
посередниці між Росією і Портою, якщо Росія не змінить своїх вимог. Більше 
того, бажаючи вплинути на Росію, вона пішла на угоду з Портою. Рішення
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це приймалося непросто, оскільки йому противилась Марія-Терезія. Вона 
не хотіла заступатися за Порту і воювати з християнською Росією, але не 
хотіла воювати і з турками, вважаючи себе зобов’язаною їм за те, що вони 
не зачіпали Австрії в складні для неї часи.

У березні 1770 р. австрійський посол у Царгороді Франц де ГІаула 
Тугут (1736-1818) повідомив своєму урядові, що реїс-ефенді цікавився у 
нього про можливість о б ’єднання А встрії з П ортою  проти Росії, 
висловившись про готовність Порти на будь-які союзницькі умови. А 
навесні 1771 р. Тугуту було доручено розпочати переговори про можливий 
союз і винагороду за нього.

6 липня 1771р. секретний союзний договір між Австрією і Портою 
(так звана “субсидна” або “тугутівська” конвенція) був підписаний.

У відповідності з ним Австрія прийняла на себе зобов’язання 
“шляхом переговорів або силою зброї” добитися від Росії миру “із 
дотриманням гідності й інтересів П орти”, поверненням їй зайнятих 
російськими військами “фортець, провінцій і територій”.

Зі свого боку П орта повинна була уступити Австрії частину 
Волощини між Трансільванією, Банатом, Дунаєм і Алеутою (т.зв. Малу 
Волощину - Олтенію). Заперечення у дивані, що коран забороняє віддавати 
мусульманські землі невірним, було відхилене на тій підставі, що в цьому 
краї нема мечетей і мусульманського населення. А на довід, що вся історія 
Порти не знає прикладу такої добровільної уступки, сам султан Мустафа 
відповів, що не було також і прикладу такої великодушної сусідської 
доброзичливості, яку тепер виявляє Порті Віденський двір3.

Крім того Царгород зобов’язався виплатити Віденському двору 
субсидію в і ї  1/4 млн. гульденів (первісно Австрія хотіла 34 млн. гульд.), 
надати австрійським підданим найсприятливіші торгові права, вигідно для 
Австрії врегулювати питання про трансільванський кордон4.

Війна між Австрією і Росією здавалась неминучою. Йосиф II в листі 
до брата Леопольда писав: “Якщо росіяни прорвуться через Дунай і підуть 
до Адріанополя, настане час рушити війська на Дунай і відрізати їх тилові 
частини, що змусить їх до поспішного відступу, під час якого їх армія може 
бути знищеною”5.

Зіткнення, однак, не відбулось, значною мірою завдяки обережності 
Марії-Терезії. Але “субсидний договір” зміцнив рішучість турків не йти на 
уступки (султан затвердив договір у червня 1772 р.)6.

І тоді російський кабінет пустив у хід “польську карту”. Марія- 
Терезія протестувала проти поділу Польщі (рішення про нього прийняли 
Росія і Прусія), незважаючи на те, що Австрії теж була передбачена частина
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Польщі. Якоюсь мірою нею керували моральні і релігійні міркування, 
відраза до війни, совісність, але головною причиною її протестів все ж 
було негативне ставлення до територіального розширення як Прусії, так і 
Росії. Йосиф II, п син, дотримувався реалістичної позиції: треба брати все, 
що можна взяти дешево. Врешті-решт Марія-Терезія здалась. “Вона плаче, 
але вона бере”, — злорадно, але небезпідставно іронізував Фрідріх II 7.5 
серпня 1772 р. Австрія офіційно отримала Східну Галичину і Володимирію.

1 вересня 1772 р. габсбургські війська під командуванням 
Андреаша Гадіка окупували територію площею 836 тис. кв. км. з населеням 
2,6 млн. чол., яка утворила окрему провінцію під назвою “Галичина і 
Володимирів”.

В ході переговорів про поділ Польщі напруга у відносинах між 
Австрією і Росією спала. Як зазначав брат Фрідріха IIГенріх, “нема держав, 
які б не подружилися при заключенні договору, що має за мету збільшення 
обох”8. Все ж польське питання було тісно пов’язане із турецьким. Росія 
співставляла участь Австрії у поділі Польщі із згодою на російські мирні 
умови з Портою.

Катерина II не бажала повертати Порті, Молдавію і Волошину, 
але потім вирішила відмовитись від них за грошову винагороду. В договорі, 
що був підписаний 25 липня 1772 р. у Петербурзі, Росія зобов’язалася після 
закінчення війни вивести свої війська із Дунайських князівств, тобто 
залишити їх за Туреччиною9. Після цього головна мета Відня (недопустити 
Росію в ці князівства) була досягнута. Конвенція від 6 липня 1771 р. для 
Австрії фактично втратила своє значення і не була ратифікована у Відні. 
Повертати вже отримані 3 млн. піастрів Австрія, звичайно, не збиралася.

Відмовившись від претензій на Молдавію і Волощину, Катерина II 
виразила також згоду на заключення миру з Портою при сприянні 
Віденського кабінету. Тугут отримав доручення сприяти початку мирних 
переговорів. Мирний трактат був підписаний 10 липня 1774 р. прис.Кючук 
- Кайнарджі. Згідно із статею 16 (артикул 16) Росія повернула Порті всю 
Бесарабію, Молдавію і Волощину. Стаття 24 визначила порядок виведення 
російських військ із зайнятих ними областей (протягом 5 місяців)10.

Загалом Кючук-Кайнарджійський договір продемонстрував 
глибовий занепад Османської імперії, її відсталість, військову слабість11. 
Цим зуміла скористатись і Австрія, хоча в стратегічному плані вона не 
хотіла вирішального ослаблення Порти. Йосиф II відверто висловився, що 
ліпше волів би бачити в Константинополі яничарські тюрбани, ніж козачі 
папахи12.

Отримавш и Галичину, Австрія втратила інтерес до М алої
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Волощини. Натомість зародилася увага до Буковини, яка почала межувати 
з Австрією з півночі і заходу, утворюючи клин між недавно окупованою 
Галичиною і Семигородом. Приєднання цього краю забезпечило б 
якнайтісніший зв’язок між провінціями імперії.

Авторство ідеї “стратегічного заокруглення Австрійської імперії 
на її східних кордонах” приписують Йосифу II13, який в листі до Марії- 
Терезії від 19 червня 1773 р. висловився за необхідність приєднання “того 
кута землі, який вклинюється між Семигородом і П окуттям” , для 
забезпечення зв’язку між ними14. Думається, однак, що Йосиф II в силу 
свого становища і права приймати рішення використав більш ранні 
пропозиції військових і дипломатів. Так, наприклад, Тугут ще в лютому 
1773 р. писав Кауніцу про потребу доброї карти Молдавії. В цьому ж листі 
він згадує про реляцію від Енценберга, - тоді командира другого волоського 
прикордонного полку, - в якій проектувався зв’язок між Покуттям і 
Семигородом15.

Отримавши схвалення свого рішення від Марії-Терезії і Кауніца, 
Йосиф II розпочав підготовку до його здійснення. Першим кроком стало 
вивчення Буковини спеціально відрядженими особами. Експедицію у 
Південну Буковину очолив полковник Енценберг, картографування 
Північної Буковини здійснила група офіцерів під керівництвом капітана 
M ira (за обстеження і картографування Буковини він отримав чин майора). 
Обидві експедиції в серпні-вересні 1773 р. у своїх звітах висловились за 
приєднання Буковини.

Н а думку Енценберга, зокрема, приєднання було бажаним і з 
військової, і з фінансової, і з комерційної точки зору16.

Водночас розпочалась дипломатична підготовка приєднання. Тугут 
отримав відповідні доручення. Але для нього необхідні були хоч якісь 
обгрунтування права Австрії на Буковину.

Треба зазначити, що європейська зовнішня політика часів 
абсолютизму була досить прямолінійною. Це відверто висловив пруський 
король Фрідріх II: “Подобається... якась країна, так захопи її. Потім завжди 
знайдеш історика, який доведе справедливість твоєї битви, і юриста, який 
обгрунтує твої вимоги”17.

Саме так було з приєднанням до Австрії Галичини. Теоретичним 
обгрунтуванням її окупації послужили політичні зв’язки і договори 
угорських королів з давньоруськими князівствами Галич і Волинь. У Відні 
була видана брошура “Права Угорщини в Малій Росії і Подолії...”, 
написана придворним бібліотекарем словаком Я.Колларом18.

Так було і при приєднанні до Австрії Буковини. Як зауважує
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Г.Бідерман, до приєднання Буковини зовсім не йшлося про право Австрії 
на неї, зумовлене так званим “кандидатським титулом”, запозиченим 
частково з угорського, а частково — з польського державного права. У 
всякому разі в головному договорі, який Австрія заключила з Портою, про 
таке право нема мови (а конкретно вказується стратегічна причина 
приєднання)19.

П равда, Бідерман називає кілька пізніших видань, в яких 
австрійському урядові приписуються державно-правові мотиви приєднання 
Буковини: А.А.Гебхарді (в 57-му томі “Всесвітньоїісторії”), барона Макса 
фон Ліхтенштерна (“Довідник новітньої географії австрійської монархії” . 
— Відень, 1817) та ін.20.

Одні з авторів обгрунтовували думку про приналежність Буковини 
як прикордонної області до угорської держави (як зауважує той же Бідерман, 
Христіан Енгель і Георг Прасу почали реалізовувати такого роду спогади 
тільки тоді, коли Буковина вже була приєднана до Австрійської монархії і 
практичного значення ці спроби ніколи не мали)21. Інші (наприклад: 
И.Т.Німчевський. Дослідження польського суверенного права в Молдавії) 
вказували на перевагу в той час польського впливу22.

А в 1773-74 pp. “гаряче” замовлення виконували в основному 
офіцери Йосифа II: полковник Зегер - у Варшаві, капітан Міг - у Львові.

Полковник Зегер написав досить великий трактат з історії краю, 
використавши переважно польські джерела (передовсім дослідження 
польського історика Длугоша). Він доводив, що в давні часи ця місцевість 
належала до Галичини і в її складі потрапила під Польщу. Зокрема Зегер 
писав, що вже у 1415 р. Олександр Добрий прийняв васальну присягу на 
вірність королю Владиславу Ягеллону. В присязі зазначалося що королю 
належить все Покуття, до складу якого тоді входили і Сучавський, 
Хотинський та Чернівецький цинути. Цю васальну присягу підтверджували 
господарі Стефан та Ілля. Після Хотинської війни 1621 р. Польщі була 
передана територія між Снятином і Хотином, що було закріплено умовами 
Карловицького миру23.

Міг у свою чергу доповідав 23 грудня 1773 р. в Галицьке генеральне 
командування про такі аргументи належності Буковини до Польщі як 
прикордонний польсько-молдавський камінь, знайдений якраз в районі 
очікуваного кордону Буковини з Молдавією, призначених Яном Собеським 
старост Чернівецького і Сучавського дистриктів як ставлеників Польщі. 
Важливою, на думку Mira, була знайдена грамота від 20 грудня 1691 p., в 
якій король Ян Собеський дарує якомусь Стефану Голубовському 
с.П’ядиківці на Буковині24.
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Очевидно, на підставі офіцерських та власних пошуків офіційний 
австрійський історик Ф.Гормаєр підготував свою історичну довідку, в якій, 
зокрема, обгрунтовувалося право Австрії на Буковину25. Загалом воно 
виводилось з факту колишньої належності Буковини до Покуття.

Загалом не можна не погодитися з висновком, що ’’історико-правові 
обгрунтування прав Австрії на Буковину виготовлені були нашвидкоруч і 
не витримують серйозної критики”26. Господарі М олдови справді 
неодноразово приймали васальну присягу польським королям, польські 
війська дійсно часто займали Буковину, але навряд чи це давало Австрії 
якісь особливі права. Все, як говорив Фрідріх II, вирішувала сила. Сам з 
позиції сили Тугут заявляв у Порті: “Австрійський уряд розглядає зайняту 
полосу землі (Буковину) як легітимну частину польських земель (Галичини), 
що припали до Австрії, сповнений рішучості, в міру потреби, боронити її 
зброєю...”27.

4 січня 1774 р. Йосиф II віддав розпорядження зайняти Буковину 
відразу після залишення її російськими військами.

Російська окупація Буковини тривала з 1769 р. У Чернівцях 
знаходилась військова команда. У 1770 р. генерал П.Гартенберг- 
Садагурський заснував біля Чернівців монетарню, яка випускала 15 видів 
мідних монет. Згодом на цьому місці виникло містечко Садагура (Садгора).

Ще до виведення російських військ під виглядом інтендантів 
невеликі австрійські загони були відправлені на Буковину (із Снятина - у 
Чернівці і з Городенки - в Пригородок). 6 травня Йосиф II розпорядився 
викопати прикордонні стовпи на галицькому кордоні, щоб після відходу 
російських військ встановити їх на новому кордоні28.

Після укладення Кючук-Кайнарджійського миру австрійський уряд 
вирішив розпочати переговори з командуючим російськими військами 
Рум’янцевим (минаючи Петербург) з метою отримання дозволу вступити на 
Буковину ще до виведення з неї російських військ. Очевидно, в цей час 
остаточної домовленості з Росією ще не було. Про це свідчив лист Кауніца 
до Марії-Терезіїз приводу окупації Буковини. Він вважав, що й тепер було 
б дуже небезпечно вступати у прямі переговори з російським міністерством 
стосовно Буковинського району”29. За розпорядженням Йосифа II 
Рум’янцеву було вручено 6 000 дукатів і оздоблену діамантами табакерку.

24 серпня Рум’янцев дав дозвіл, якого у нього просили, а 29 серпня 
1774 р. був виданий наказ командуючого австрійськими військами в 
Галичині генерала Ельріхгаузена про вторгнення на Буковину. 31 серпня 
австрійські війська, якими командував генерал Габріель фон Сплені30*, 
зайняли Чернівці, а до 2 вересня і всі інші основні пункти на новому кордоні
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Г іригородок, В ербівці, О стрицю , М олодію , Б ерлинці, Серет, 
Ка^афіндешти, Сучаву, Капукодрулуй, Бану, Кимполунг. До 3 вересня 
відбулась майже повна окупація краю (до жовтня залишилися незайнятими 
тільки пункти, звідки ще не були виведені російські підрозділи). Остаточно 
зайняття кордонів Буковини завершилося у другій половині жовтня. 27 
жовтня Йосиф II віддав наказ не допускати на Буковину ні турецькі, ні 
молдавські війська і підтягнути резерви на випадок конфлікту з Портою. 
Окупація Буковини була завершена. В ній взяли участь 3 полки кавалерії 
та 5 батальйонів піхотинців31. 16-19 листопада 1774 р. зі згоди Рум’янцева 
по всьому кордону були встановлені прикордонні стовпи з імперськими 
орлами. До кінця січня за наказом Йосифа II були завершені всі заходи по 
захисту комунікацій на випадок військових дій. 6 лютого 1775 р. Йосиф II 
наказав Гадіку скомплектувати з метою захисту “нового буковинського 
району в Покутті” два додаткові полки і направити їх на Буковину.

Тепер наступив час дипломатії. Спочатку Відень вичікував, 
виясняючи реакцію Царгорода на окупацію Буковини. А з 1 лютого 
розпочалися австрійсько-турецькі переговори.

Реїс-ефенді Ісмаїл-бей одразу ж заявив, що буковинська акція 
несумісна з дружбою між Австрією і Портою. Але розрахунок Відня був 
простий і правильний: самі турки не в змозі вести нову війну. А зберегти 
дружбу з Австрією вони могли, лише визнавши те, що вже відбулось, - факт 
перебування австрійських військ на Буковині (саме це було найвагомішим 
аргументом на користь Австрії).

Так воно врешті-решт і сталося. 7 травня 1775 р. була укладена 
конвенція між Туреччиною і Австрією про передачу Буковини (крім 
Хотинськоїрайі) “на вічні часи”. Договір підписали барон Тугут і великий 
візир Ізет-М егмет-паша32. В договорі описаний і кордон Австрії від 
Семигороду до р.Прут і далі до села Чорнівка. Район від Чорнівки до 
Дністра залишався нерозмежованим.

Для підготовки розмежування була створена спеціальна комісія, 
до складу якої увійшли фельдмаршал-лейтенант Барко, майор фон Міг, 
гоф-секретар Єніш, капітан Шерц, перекладач Клерль від Австрії і Тахір- 
ага, легіст Молла Мехмед-ефенді, секретар Емін-ефенді від Туреччини. 
Вона розпочала переговори 14 вересня 1775 р.33. Підсумком її роботи стало 
підписання у Царгороді 12 травня 1776 р. попередньої угоди про демаркацію 
північно-східних кордонів між Чернівецьким цинутом і Хотинською 
райєю34.

На південно-східному кордоні обстановка прояснилася 2 липня 1776 
р., коли Барко і Тахір-ага підписали відповідно до турецьких вимог
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конвенцію в Баламутівці. Було прийнято кордон від Чорнівки до Онута 
над Дністром, Австрія отримала ще 9 сіл між Прутом і Рокітною35.

Спробу протистояти приєднанню Буковини до Австрії зробив 
молдавський господар Григорій Гіка. З цією метою він вів переговори з 
пруським і французьким послами, звертався до Росії. Але Франції в той час 
було не до Гіки (і Туреччини взагалі), а Росія відповіла, що не може 
втручатися у справи М олдови , яка знаходиться під турецьким 
протекторатом36. Оскільки, як пише Й.Полєк, “віденський двір не мав надії 
коли-небудь стати зрозумілим з його сторони”37, Тугут зумів викликати 
підозру у султана, що Гіка хоче перейти під владу Росії і відняти у Порти 
Хотинську фортецю. У 1777 р. за наказом із Царгорода Гіка був вбитий38.

Окремого розгляду заслуговує позиція Росії щодо австрійської 
окупації Буковини. Безперечно, Росія негативно ставилась до розширення 
Австрії за рахунок Дунайських князівств. Але у ситуації, що склалася, 
російський уряд вирішив не втручатися у виниклий австро-турецький 
конфлікт. “Відносно до наших справ, - писала Катерина II Рум’янцеву, - ця 
обставина більше користі, ніж шкоди принести могла спонуканням Порти 
до більшої податливості”39. Російська імператриця була переконана, що 
турки не допустять, аби Буковина назавжди відійшла до Австрії. Це видно 
з її листа до князя Рєпніна: “А збувається часто за моїм бажанням, от і 
цісарці сваряться з турками, готова об заклад битися, що перші биті будуть, 
а я, руки впираючи в боки, як ферт сидіти буду і на них подивлюсь, а в 
устах скрізь у мене будуть слова: добрі “офіції”40.

Ці плани підкріплювалися і практичними діями, які мали за мету 
зосередити увагу турків на австрійській небезпеці. Так, коли Порта через 
пруського короля висловлювала побажання про покращення умов Кючук- 
Кайнарджійського договору, Катерина II недвозначно писала: “А краще 
би Порті оглянутися, що у неї робиться в сусідстві...”41. Однак все склалося 
по-іншому. Ні Пруссія, ні Франція у “буковинське питання” не втрутились, 
а сама Порта протистояти Австрії виявилась не в змозі. Коли реїс-ефенді 
Ісмаїл-бей зазнав нападок з боку своїх суперників за уступку Буковини, 
він відповів, що це було необхідно для боротьби проти Кючук- 
Кайнарджійського договору; щоб не уступати в питанні про татар, потрібно 
було триматися миру з Австрією*.

З весни 1775 р. нова австрійська провінція отримала офіційну назву 
“Буковина”. А 12 жовтня 1777 р. Буковина присягнула на вірність 
Габсбургам. Саме цю подію можна вважати завершенням процесу 
приєднання краю до Австрії. Трудно погодитись із думкою М.М.Сайка 
про те, що “процес входження краю до Австрії був завершений лише 1
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листопада 1786 р.”, коли “Буковина була адміністративно прилучена до 
Галичини і отримала статус її XIX округу”42. Яким би не був статус 
провінції після підписання австро-турецьких договорів (постійним чи 
тимчасовим), якою б не була її адміністрація (військовою чи цивільною), 
вона була вже австрійською. І в цьому вся суть.
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З ІСТОРІЇ М ІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА 
БУКОВИНІ (кінець ХУІН— початок XX ст.)

Історико-правовий аналіз проблеми самоврядування переконує, що 
в основі самоврядування лежить питання влади, суть якого полягає в 
існуванні готовності ділити державну адміністративну владу між 
центральною адміністрацією та наділеними деякою самостійністю іншими 
організаційними структурами. Отож самоврядування можна визначити як 
інститут державного права, який позначає управління внутрішніми 
справами якоїсь адміністративної одиниці без втручання органів 
центральної влади, але під її контролем. В розглядуваний період 
самоврядування на Буковині здійснювалось на 2-х рівнях — крайовому 
(сейм) та міському і сільському.

Н а час приєднання Буковини до Австрії у містах останньої 
адм ін істрати вно-правов і в ідносини будувались на принципах 
магдебургського права, основою якого було юридичне оформлення 
економічної значимості і визнання суспільної ролі міщан. М агдебурзьке 
право узаконювало стан міського населення як самостійного прошарку, 
визначало основні норми самоврядування.

До буковинських міст перший австрійський військовий намісник 
краю генерал Г.Сплені у своєму “Описі Буковини” відніс Сучаву, Чернівці, 
Серет і Вижницю. У 1774 р. у Чернівцях проживало 290 сімей, у Вижниці — 
125, у Сучаві — 76, у Сереті — 72і.

Відразу ж після австрійської окупації Чернівці і Сучава стали 
центрами дистриктів. Але адміністративним центром всього краю були 
визначені Чернівці. Становище крайової столиці зумовило швидкий ріст 
населення Чернівців (у 1783 тут було вже 594 сім’ї).

Вже у 1775 р. Сплені запропонував утворити в буковинських містах 
магістрати, які мали складатися із міського судці, нотаря, шести сенаторів, 
ярмаркового судді і певного числа виконавчих урядників.

Пізніше, у 1779 р. подібну пропозицію зробив і другий військовий 
намісник Буковини генерал К.Енценберг. На його думку, магістрати мали
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складатися із бургомістра і 4-х членів міської ради, до відома якої входив і 
розгляд дрібних правопорушень та судових спорів2. Якоюсь мірою 
Енценберг реалізував свій задум. З його донесення Генеральному 
командуванню у Львові від 6 жовтня 1781 р. довідуємось, що міське 
управління у Чернівцях складалося із міського судді, 4 радників (або 
батьків міста) та одного міського писаря3.

До австрійських часів у Чернівцях діяв інститут старост. (З 1499 р. 
їх змінилась більше 50). Старости були відповідальними за збір податків, 
за порядок, за проведення ярмарок4. Староста Чернівців також підтримував 
дипломатичні відносини з Польщею, мав судейську владу. Старостами 
призначалися лише знатні бояри. В разі відсутності старости його 
повноваження виконував митник5.

Рескриптом двора від 25 серпня 1785 р. Придворна військова рада 
(НоАспе^гаЛ) доручила Енценбергу розробити проект міського порядку 
(Зїабїеогсіпш^) для трьох міст— Чернівців, Сучави і Серету і представити 
його для схвалення урядові. Такий проект був вироблений6 і всередині 
грудня 1885 р. направлений Галицькому генеральному командуванню. 
Найбільший інтерес в цьому документі викликають розділ І (“Про 
конституцію 3-х міст і їх магістрати”) і розділ V (“Розподіл обов’язків між 
членами магістрату”)7.

§ 1 першого розділу визначав, що “три буковинські міста— Чернівці, 
Сучава і Серет повинні у майбутньому бути вільними містами, аїх мешканці, 
що отримають бюргерське право, будуть розглядатися як вільні громадяни”.

У § 3 підкреслювалось, що в містах “не повинні існувати обособлені 
німецькі, молдавські, вірменські і т.п. общини, а всі разом повинні складати 
лише одну — єдину громадянську общину...”. Тут же підкреслювалось, що 
“повинно якомога більше заохочуватись збільшення кількості німецьких 
громадян” .

§ 4 регулював порядок заселення міст: “Ті, хто хоче будуватися або 
поселитися у містах, повинні легітимізуватися посвідченням (свідоцтвом) 
інстанції, від якої вони приходять, про свою добру поведінку і чесну роботу 
і про те, що вони мають трохи коштів, аби будуватися чи купити житло, для 
того, щоб міста не заповнювалися безпутними і невідомими елементами, які 
швидко стануть обузою для них”.

§ 5. передбачав, що громадянське право (бюргеррехт) повинне 
надаватися перш за все митцям, пристойним і старанним ремісникам, 
торговцям, мануфактурникам і селянам, які мають значні заслуги в обробітку 
землі. За надання бюргерського права і почесного титулу до міського фонду 
мала бути сплачена помірна плата.
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§ 6 дозволяв  зв ільнення на 10 років  рем ісників , митців і 
мануфактурників, які оселяються у містах здобувають бюгерське право, 
від усіх виплат землевласнику, звільнення від панщини і поставки рекрутів, 
від розквартирування війська і поставки кінної упряжі (крім випадків, коли 
остання була б невідворотною).

§ 7 вводив громадянську присягу: “Передовсім його цісарській 
величності, придворній військовій раді галицькому генеральному 
командуванню мають підлягати ці міста, бути відданими їм з усією вірністю 
і доводити свою лояльність як наслідок складеної присяги”.

§ 8 (“Вибір магістрату”) давав дозвіл містам із свого середовища 
обирати магістрати як свою безпосередню владу, “яку вони мають 
визнавати як свою першу інстанцію і віддавати їй належну пошану”. І 
оскільки міська общ ина має складати єдине тіло без огляду на 
національність і релігію, їх магістратами слід обирати тих, крім євреїв, 
хто для цього буде найбільше підходити і буде найкраще завідувати 
довіреною установою.

Згідно з § 9 магістрат у кожному з 3-х міст мав складатися з одного 
міського судді і 4-х членів магістрату, які мали обиратися громадянами на 
З роки більшістю голосів. Вибори мали відбуватися лише за попередньо 
одерж аною  згодою  зем ельної адм ін істрац ії і під головуванням  
(керівництвом) присланого нею комісара. Спеціально створений 
громадянський комітет повинен був запропонувати як на посаду міського 
судді, так і на посади членів магістрату по три підходящі кандидатури. 
Якщо у комісара проти названих кандидатур не було ніяких заперечень 
(якщо були, то комітет мав запропонувати іншу), то тоді все громадянство 
мало обирати  найдостойн іш их більш істю  голосів . В проекті 
підкреслювалось, що слід пильнувати за тим, аби у магістраті одночасно 
були представники різних націй, щоб не виглядало, ніби тій чи іншій нації 
надається особлива перевага” .

§ 10 визначав, що після виборів обрані мають бути названі 
комісаром з виборів у земельній адміністрації для затвердження. Після 
затвердження земельна адміністрація мала привести їх до присяги і 
представити всій громаді.

Для підвищення ефективності роботи магістрату § 11 передбачав, 
що кожне місто повинне потурбуватися про доброго адвоката, який хоч 
трохи розбираєгься у правах і мові, якою розмовляють у краї. Для виконання 
канцелярських справ йому мав додаватися писар. Крім того у Чернівцях і 
Сучаві пропонувалося ввести посади поліцейських інспекторів, службовця 
магістрату і по 2 нічних сторожі.
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§§12-13 регламентував питання зарплати працівникам магістратів 
у Чернівцях, Сучаві і Сереті. У Чернівцях, Сучаві, де прибутки були 
значніші, встановлювалися такі зарплати (в гульденах): 

міському судді — 300
чотирьом членам магістрату (по 200) — 800
адвокату — 300
канцеляристу (поруч з вільною квартирою) — 180 
поліцейському інспектору — 150
службовцю магістрату — 120
чотирьом судовим службовцям (по 72) — 288
лвом нічним сторожам (по 483_______ — 96
Загальна сума 2234
Оскільки община в Сереті була менш значною і доходи в ній були 

меншими, то для місцевого магістрату передбачалась половина окладів, 
встановлених для персоналу магістратів Чернівців і Сучави.

Для міського судці — 150
Для 4-х членів магістрату (по 100) — 400
Адвокату (разом з квартирою) — 300
Поліцейському інспектору і службовцю

магістрату (одна особа) — 150
Судовому службовцю — 72
Двом нічним сторожам (по 48)_______ — 96
Загальна сума 1168 гульд.
Згідно з § 14 всі справи магістратів поділялися на судові (правові), 

економічні і політичні.
А ось як виглядав проект “розподілу справ у магістраті” (розд. V). 

§ 1 цього розділу вимагав: “Щ об кожен член магістрату був повністю 
задіяний, необхідно, щоб справи розподілялись належним чином, щоб 
кожен знав, у чому полягає його функція”.

Згідно з § 2 “всі економічні і поліцейські справи міст повинні були 
розглядатися з відома і під контролем директорів дистриктів”.

Міський судця (§ 3) із залученням адвоката повинен був здійснювати 
нагляд за  всім, головувати на засіданнях за відсутності директора 
дистрикту. Два члени магістрату мали призначатися міськими казначеями 
і займатися збором прибутків (§ 5). Третій член магістрату повинен був 
виконувати функції головного шефа поліції. Він мав здійснювати загальний 
нагляд  за  поліцейською  справою . У Чернівцях і С учаві йому 
підпорядкувався поліцейський інспектор, у віданні якого знаходилось і 
забезпечення розквартирування військ (§ 6).
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Четвертому члену магістрату доручалися функції керівника 
податкової служби (§ 7).

§ 8 визначав, що на обов’язкові щотижневі засідання повинні завжди 
з ’являтися всі співробітники ради (магістрату) і ніхто не має права бути 
відсутнім без поважних причин.

Львівське генеральне командування без жодних змін направило 
проект Енценберга до Відня. 26 січня 1786 р. Придворна військова рада 
отримала його і вже 8 лютого схвалила більшу частину пропозицій. 
Одночасно були внесені численні поправки. Рішення Придворної військової 
ради стало першим спеціальним правовим актом, що визначив статус 
буковинських міст і порядок управління ними.

Перші вибори до Чернівецької міської ради (управи) відбулися 7 
травня 1786 р. М іським суддею став В .П алладій, а радниками — 
Г.Димитрович, Т.Попович, Й.Гампель і Н.Фльондор8. В наступні роки на 
посаду голови Чернівецької міської управи обирались Леопольд фон 
Лаутербах (1787-1794), Антон Тома (1794-1795), Йозеф Г ампель (1796-1800, 
1802-1811), Карл Фугнер (1800-1802), Олександр Бельдович (1811-1817), 
Андреас Юіуг (1817-1832).

Вже через 5 місяців після введення розглянутого вище міського 
порядку колишня система управління краєм розпалася. Буковина (як 19-й 
округ) була приєднана до Галичини. Чернівці перетворилися в головне 
окружне місто. Тут знаходилось окружне управління.

Декретом Придворної канцелярії від 12 березня 1807 р. була 
врегульована діяльність міської управи. Вона складалася із голови, 
актуар ія , м іського касира, 2-х канцеляристів  та  7 поліцейських 
службовців9.

Такі управи існували тоді в більшості міст Галичини. До їх відома 
належало управління міськими маєтками, адміністрація, поліція, а також 
суд для вирішення справ про опікунство, цивільних і карних справ10.

З 1822 р. бере свій початок упорядкований реєстр (список) громадян 
Чернівців. Тоді була започаткована “Громадянська книга окружного міста 
Чернівці”. Це був солідний фоліант із золотим тисненням, через що й отримав 
назву “золотої книги”. Першим громадянську присягу 4 липня 1722 р. 
прийняв Йозеф Ш нірх11.

Нова реорганізація самоврядування у Чернівцях відбулася в 1829- 
1832 рр. у відповідності з директивами Придворної канцелярії від 29 жовтня 
1829 р. та від 2 вересня 1832 р. Міська управа була перетворена в магістрат 
з обмеженими правами12. Його очолював бургомістр. Першим з них, був 
Франц Лігоцький з Моравії(1832-1848). Далі бургомістрами іменувались
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Адальберт Суханек (1848-1856), Йозеф Ортинський (1856-1859), Йозеф 
Лєпши (1859-1861), Юліус Губріх (1861-1864)13.

Врегулювання магістрату у 1832 р. значно розширило коло 
повноважень міського самоврядування. Вже заходи Ф .ІІігоцького 
засвідчили ефективність нововведень. А після реорганізації владних 
структур у 1855 р. магістрат виконував також політичні функції на терені 
міста. Цим самим він прирівнювався до окружного управління і підлягав 
безпосередньо земельному урядові. Але занадто великий вплив земельних і 
районних владних структур, мале значення міської управи, безперечно, 
гальмували розвиток міста.

Лише закон від 8 березня 1864 р. дав Чернівцям окремий статут, 
що запровадив автономію міської громади. З невеликими змінами (від 15 
жовтня 1869 р., 23 грудня 1873 р. та ін.) цей статут діяв до кінця входження 
Буковини до складу Австро-Угорщини. Він налічував 109 статей і передав 
управління Чернівцями до рук міської громадської ради і магістрату. § 12 
статуту визначив, що рада громади є постановляючим і контролюючим 
органом, а магістрат— адміністративним, виконавчим.

Наприкінці XIX ст. подібну автономію мали 33 міста в Ціслейтанії, 
26 — в Угорщині і 21 — в Хорватії та Словенії. За числом жителів серед 
міст Австро-Угорщини Чернівці у 1896 р. посідали 12-е місце (позаду Відня, 
Будапешта, Праги, Трієста, Львова, Граца, Брно, Кракова, Дебрецена, 
але нарівні, наприклад, з Лінцем)14.

Чернівецька міська рада складалася із 50 виборних представників 
громади. Члени ради обирались на 4 роки. Через кожні два роки половина 
складу ради оновлювалась шляхом виборів (вперше ця половина була 
визначена жеребкуванням). Дозволялось і повторне обрання при відсутності 
“жодної законної перешкоди” (§ 38)15.

Заміщення вакансій вибулих в силу різних причин членів ради 
відбувалось, як правило, одночасно з додатковими виборами, які 
проводились кожного другого року. Якщо ж число вибулих депутатів 
досягало 12, то ще до настання додаткових виборів призначались спеціальні 
вибори.

Члени громадської ради виконували свої функції безплатно, але 
при виконанні справ громади, що вимагали витрат, могли претендувати на 
їх компенсацію з каси громади (§ 45)16.

Засідання ради були прилю дними, хоча за  клопотанням  
головуючого або 5 депутатів могли оголошуватися закритими (крім 
засідань, на яких розглядалися розрахунки громади або договори громадян). 
Депутації на засідання не допускалися (§§ 79-80)17.
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В розділі II статуту визначались повноваження міськоїради. В § 57 
зокрема говорилось, що вона “повинна всебічно охороняти інтереси 
громадян і законним шляхом піклуватись про їх задоволення”. Н а практиці 
це означало управління майном міста; вирішення питань безпеки, охорона 
порядку, поліцейської справи; організація піклування про бідних і турбота 
про доброчинні заклади; вирішення питань розвитку освіти в місті; розгляд 
спорів між членами громади (§§ 55,58-68)18.

Відповідно до цих завдань міська рада поділялася на секції. У 1887 
р. їх було 5. Перша секція у складі 7 чоловік займалася організаційно- 
правовими питаннями, переписами, статистикою, ощадними касами. Друга 
секція (7 чоловік) відала фінансами, розквартируванням військових. Третя, 
також у складі 7 чоловік, займалася будівництвом, технічними роботами, 
протипожежною службою, освітленням міста. До компетенції четвертої 
секції (5 чоловік) належали питання діяльності місцевої поліції, санітарної 
служби, допомоги бідним. П ’ята секція (5 чоловік) вирішувала культові та 
освітні справи. Для вирішення окремих питань у складі ради створювались 
і спеціальні комісії19.

У 1887 р. відбулось 65 відкритих і 32 закриті пленарні засідання, 
134 засідання секцій і комісій міської ради. На них було розглянуто 613 
справ, з яких у правовій секції— 124, у фінансовій — 272, у будівельній — 
119, у поліцейській — 31, у культовій і шкільній — 37, у спеціальних 
комісіях - ЗО. Але будучи авторитетним органом самоврядування, міська 
рада далеко не завжди справлялася із своїми завданнями. Ось як писав про 
це професор правничого факультету Чернівецького університету Євген 
Ерліх (в передруці “Буковини”): “Управа громади є у всіх галузях образом 
неладу, занедбання, якому пари не можна знайти ніде. Те, що діється,— се 
чистий сором. Але до того сорому, здається, — не має в міроздатних кругах 
почуття ніхто. Правда, всі органи громади... мають цілий ряд дуже почесних 
мужів — осіб, що можуть стати окрасою кождої корпорації, з зсе таки 
загальне враження дуже сумне”. Є.Ерліх оголосив про намір створити у 
Чернівцях “партію чистих рук” без різниці національності та віросповідання 
і з девізом: “Сьома заповідь”20.

Міська рада підлягала безпосередньо земельному урядові, який 
стежив за тим, щоб вона не переступала своїх повноважень. Від сейму міська 
рада залежала лише у випадках великих продаж нерухомого майна (на 
суму більше 10.000 фл.), отримання значних субсидій і т.п.

Статут 1864 р. визначив і порядок виборів до міської ради. Як 
активним, так і пасивним виборчим правом володіли тільки члени громади 
та почесні громадяни. Встановлювався досить високий майновий ценз: не
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менше 5 гульденів прямих податків на рік у центрі міста і 3 гульденів — у 
передмісті21. У зв’язку із цим, наприклад, у 1897 р. із 60 тисяч населення 
Чернівців право голосу мали лише 2200 чол.22.

Виборчого права позбавлялись особи, визнані винними у скоєнні 
злочину, військовослужбовці дійсної служби, жінки й особи, котрі 
знаходились під батьківським наглядом та опікунством, особи, які 
користувалися опікою для бідних, заробітчани-поденники, ремісники без 
постійного промислу (§§ 16-17)23.

Обраним міг бути всякий член громади з виборчим правом, якому 
виповнилося 24 роки (§ 18). Не могли бути обраними службовці громади 
(поки знаходяться на службі), особи, які вчинили проступки проти 
громадської моралі, особ,и позбавлені служби за порушення службової 
дисципліни, особи, визнані винними у скоєнні злочинів; особи, над майном 
яких відкритий конкурс (§§ 19-20)24.

Серед обраних у 1904 р. 50 членів міської ради 17 були чиновниками 
(діючими або пенсіонерами), 5 професорів і вчителів, 4 адвокати і нотарі, З 
підприємці, 3 інженерно-технічні працівники та будівельники, 2 поміщики, 
2 письменники і журналісти, 1 медичний працівник, 1 працівник торгівлі, 1 
офіцер-пенсіонер та 11 приватних осіб25.

Вибори здійснювались у 3-х виборчих округах. Центр міста 
становив перший округ, передмістя Роша — другий, а передмістя 
Каличанка, Клокучка і Гаряча — третій. Перший виборчий округ обирав 
45 депутатів, другий — 3, а третій — 2 (§ 21)26.

Окремої уваги заслуговує питання про національний склад міської 
ради. У 1890 р., наприклад, в ній було 20 євреїв, 13 німців, 9 румунів, 2 
українці і 1 чех27. Українське населення міста було малочисельне і 
десятиліттями не мало представництва у міській раді. Тільки на виборах 
1911р. українці міста вперше виступали самостійно (на цей час вони мали 
у складі ради 4-х представників). У 1909 р. членом президії міської ради 
(п равда, з дорадчим голосом) вперше став українець-надрадник 
Ясеницький28.

Виконавчим органом Чернівецької міської ради був магістрат. Він 
складався із бургомістра, віце-бургомістра (за рішенням від 23 грудня 1873 
р. була введена і посада другого віце-бургомістра)29, 4-х міських радників 
та необхідної кількості службовців і обслуговуючого персоналу (§ 47)30. У 
1893 р., наприклад, Чернівецький магістрат складався з бургомістра, двох 
віце-бургомістрів, 4-х міських радників (БіабчаНіе), 48 радників громади 
^етешбеШ Ие), 3-х радників магістрату, міського фізика, міського лікаря, 
міського будівельного інспектора, міського касира, інспектора поліції,
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ярмаркового комісара, міського ветеринара, коменданта пожежників, 
керівника лісників, міського садовода і 32 службовців31 (діяльність останніх 
визначались спеціальним розпорядком)32.

Радівці, Сучава і Серет мали тоді ж міські управи, а Гура-Гумора, 
Кимполунг, Садгора, Вижниця, Заставна, Путила, Дорна-Ватра — лише 
голів громад.

У складі магістрату виділялися департаменти. У 1887 р. їх було 3. 
Перший департамент (12 чол.) вирішував правові, особисті та економічні 
справи. Другий (8 чол.) займався питаннями будівництва і підприємництва, 
військовими питаннями. До відома третього департаменту (16 чол.) входили 
поліція, ярмарковий комісаріат, транспортна і протипожежна служби. 
Загалом протягом цього року департаменти провели 109 засідань, 
розглянувши на них 1132 справи33. З розвитком міського господарства 
число департаментів зросло. У 1914 р. їх було вже 534. Департаменти в 
свою чергу ділилися на відділи.

В кінці XIX — на початку XX ст. міські фінанси значно зросли. 
Так, якщо у 1887 р. загальна сума доходів склала 29078, то у 1903 р. — 
1693 919 крон. Основну частину доходів становили міські податки всіх 
видів (у 1903 р. — 1033484 крони), доходи від громадського майна, 
транспорту, санітарно-комунального господарства35.

Відповідно змінилися і витрати з міського бюджету: у 1887 р. — 34 
767 фл., у 1903 р. — 1870150 фл. Основні видатки у 1903 р. стосувались 
представництва громади та організації її служб (273754 крони), забезпечення 
правопорядку (100685 крон), для утримання та освітлення вулиць, парків і 
алей (252565 крон), санітарної і ветеринарної служби (422062 крон), 
організації освіти (318418 крон). Всього 18821 крона виділялась на розвиток 
культури в краї36.

Очолював міське самоврядування бургомістр. Він обирався радою 
із числа її членів на 4 роки, а віце-бургомістр і міські радники — на 2 роки 
(§§ 4 1 ,4 2 ,49)37. Вибір бургомістра підтверджувався цісарем (§ 44). Після 
цього бургомістр на зібранні міської ради урочисто давав клятву вірно 
служити цісарю, оберігати закони і сумлінно виконувати свої обов’язки. 
Вельми характерно, що свою обіцянку він скріплював потиском руки 
крайового президента (§ 45)38.

Бургомістр наглядав за ходом діловодства адміністрації громади, 
йому підпорядковувались всі установи і службовці громади, йому належало 
право усунення з посади, він представляв громаду як у цивільних, так і в 
адміністративних справах (§§ 82-83)39.

З 1864 р. бургомістрами Чернівців були: Яків Петрович (1864-

37



1866), А нтон К охановський (1966-1874, 1887-1905), О тто А мброс 
Рехтенберг (1879-1880), Вільгельм Клімеш (1881-1887), Едуард Райс (1905- 
1907), Фелікс Бревер фон Фірт (1907-1913), Сало Вейсельбергер (1913- 
1914)40.

Всі посади у магістраті (від бургомістра до канцеляристів) були 
оплачуваними і ділились на 8 рангів. Чиновником першого рангу був 
бургомістр. Його річна платня (станом на 1 січня 1896 р.) складала 2600 
фл. (плюс 400 фл. різних доплат). А найнижчеоплачуваним службовцем VIII 
рангу був маніпуляційний практикант з річним окладом 500 фл.41

Під час першої світової війни Чернівці кілька разів переходили із 
рук в руки. С.Вейсельбергер 14 місяців пробув у російському полоні. 
Тимчасові австрійські магістрати очолювали М.Барлеон, Р.Кайндль (брат 
відомого історика), М.Краль. Російська військова адміністрація, в свою 
чергу, призначала бургомістрами Ф.Боканчу, Вітика, Госпока, Шандру, 
Мікулі, Маковея42.

З 6 листопада 1918 р., коли австрійський крайовий президент
О.Ецдорф офіційно передав владу, комісаром міста став лідер українських 
соціал-демократів Буковини Осип Безпалко. У відозві до чернівчан він 
повідомляв, що керуватиме міськими справами до утворення нового 
міського управління (чиновники старого магістрату залишилися на своїх 
місцях). О.Безпалко покинув Чернівці 11 листопада, коли до міста вже 
вступали румунські загони (пізніше він був членом уряду ЗУНР, міністром 
праці УНР часів Директорії)43. З 11 листопада розпочалась румунська 
окупація Буковини. Ратуша стала місцем розташування “примарії” (міської 
управи).

Загалом органи міського самоврядування, як відзначається в 
історико-правових дослідженнях, виконували подвійні функції. “Вони з 
одного боку, виріш ували питання, що відносилися до їх власної 
компетенції ... (управління маєтками і фінансами міста, торгівлею, 
школами і т.п.), а з другого — виконували так звані доручені їм справи 
(проведення виборів до сейму і рейхсрату, військові та інші питання), 
то б то  ви кон ували  деякі ф ункції д ер ж авн о ї ад м ін істр ац ії”44. 
Вищестоящими крайовими органами із цих справ були відповідно сейм і 
“крайова політична інстанція” — крайовий уряд на чолі з президентом 
(§§ 98-1 Об)45. Міська рада могла бути розпущена крайовим президентом. 
Тим самим підкреслювалося, що міське самоврядування — це частина 
державної адміністрації. Водночас розвиток міського самоврядування на 
Буковині був проявом і наслідком процесу децентралізації державного 
управління від Йосифа II до Франца-Йосифа.
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ДОКТРИНА РОЗПОДІЛУ ВЛАД У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ М ИНУЛОГО І СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ

У своїх пошуках зрозуміти сучасне і знайти шляхи до кращого 
майбутнього дослідники завжди зверталися і певно ще будуть звертатися 
до минулого, доісторично апробованих положень, принципів і цінностей. І 
це не випадково. До авторитету та ідей прадавніх, давніх і нових класиків 
політичної і правової думки (від А ристотеля, П олібія, Ц іцерона, 
М.Падуанського до Монтеск‘є, Руссо, А.Дайсі та ін.) апелюють багато 
сучасних державознавчих концепцій. Не в останню чергу постійне звер тання 
до класик ів  диктується причинами загальн о м ето д о л о гічн о го  і 
гносеологічного характеру. Адже будь-яка нова теорія необхідно вимушена 
мати справу зі старими теоріями, спиратися на попередній теоретичний 
матеріал, на вже нагромаджені знання в даній сфері пізнання. Зокрема, 
стосовно проблеми, яку ми розглядаємо, неперехідне значення мають ідеї й 
концепції розподілу влад, народного представництва, представницької 
демократії, депутатського мандату, що в цілому сприяли формуванню теорії 
парламентаризму. Звичайно, уявлення про ті чи інші політико-правові 
явища відмінні в різні епохи, у різних авторів.

Прослідкуємо це на прикладі становлення й розвитку доктрини 
розподілу влад. Біля її витоків цілком імовірно стояв Аристотель (384-322 
до н.е.), який у своєму вченні про політію (державу), з функцій, що 
здійснюють три елементи державної організації (рада, урядові установи, 
народні суди), виводить розподіл самих державних справ. Так, вирішення 
питань про війну і мир, укладання союзів, законодавство, юрисдикція 
стосовно тяжких кримінальних справ, обрання посадових осіб і суддів — 
входять до компетенції вищого органу держави. Таким же чином 
Аристотель спостерігає існування посад, пов'язаних з пануванням 
(керівництвом), а в змісті діяльності народних судів — здійснення 
правосуддя1.
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Чималий вплив на розробку теорії розподілу влад справили 
уявлення давньогрецького історика і політичного діяча Полібія (210- 
123 p.p. до н.е.) про “змішану” форму правління. Слідом за Полівієм 
відомий римський оратор, юрист, державний діяч М.Т. Ціцерон (106-43 
p.p. до н.е.) як шлях до змішаної форми правління трактував еволюцію 
римської державності від первісної царської влади до сенатської 
республіки. А налогію  царської влади він вбачав у повноваженнях 
магістратів (передовсім, консулів), влади оптиматів — у повноваженнях 
сенату, народної влади — в повноваженнях народних зборів і народних 
трибунів. При цьому він підкреслював необхідність рівномірного 
розподілу прав, обов'язків і повноважень — з тим, щоб досить влади 
було у магістратів, досить впливу у ради найголовніших людей і досить 
свободи у народу2.

Значно пізніше — у середні віки — М.Падуанський у своєму 
творі “Захисник миру” (1324-1325 p.p.) одним із перших став проводити 
чітку відмінність між законодавчою та виконавчою владами держави. При 
цьому він писав, що законодавча влада визначає компетенцію та 
організацію  виконавчої влади. Остання взагалі діє завдяки тому 
автори тету , яким її наділяє закон од авец ь , і покликана суворо 
дотримуватись меж закону. Ця влада може бути улаштована по-різному. 
Але в будь-якому випадку вона повинна здійснювати волю законодавця — 
народу3.

В Англії буржуазна революція ХУІІ ст. відкрила широкий простір 
для розвитку політико-юридичної думки. Вождь і ідеолог партії левеллєрів 
(“зрівняльників”) Дж.Лілберн (1614-1657) висунув новаторську для того 
часу тезу про розмежування (розподіл) публічно-владних повноважень між 
депутатами, що приймають закони, і установами (посадовими особами), 
які їх застосовують, як гарант цілісності народної свободи. Цю думку він 
доповнював пропозиціями про відділення суду від адміністрації та про те, 
щоб зробити всіх посадових осіб підзвітними парламенту4. Згодом— в 1690 
р. — ідеолог соціального компромісу і прихильник конституційної монархії 
Джон Локк першим обгрунтував розгорнуту теорію розподілу влад. Ідею 
розподілу влад він теоретично обгрунтував такими рисами природи 
людини, як здатність розуму створювати загальні правила і керуватися 
ними (звідси— законодавча влада), здатність своїми силами виконувати ці 
рішення, застосувати загальні правила до конкретних ситуацій (звідси — 
суд, виконавча влада), нарешті, здатність визначати своє ставлення до 
інших людей (цим зумовлюються т. зв. союзна, або федеративна, влада, що 
відає міжнародними відносинами. Маючи на увазі не допустити узурпації
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будь-ким усієї повноти влади, запобігти можливість деспотичного 
використання цієї влади, Дж. Локк накреслив принципи зв'язку та взаємодії 
“окремих її частин”. Відповідні типи публічно-владної діяльності 
розташовуються ним в ієрархічному порядку. Перше місце відводиться 
владі законодавчій як верховній (проте не абсолютній!) в країні. Інші влади 
повинні підкорятися їй. Разом з тим вони не є пасивними придатками 
законодавчої влади і справлять на неї (зокрема, влада виконавча) досить 
активний вплив5. Отже, нормальна “структура правління” малювалася в 
уяві Дж. Локка комплексом офіційних нормативно закріплених стримувань 
і противаг. Зазначимо, що ці уявлення про диференціації, принципи 
розподілу, зв'язки і взаємодії окремих складових частин єдиної державної 
влади заклали доктрини конституціоналізму, що народжувалась у ХУІІ ст. 
Зокрема вони були підхоплені та розвинуті французьким мислителем ХУШ 
ст. Шарлем Монтеск'є. Саме він в науковій літературі вважається автором 
теорії розподілу влад.

Згідно з нею, в кожній державі існують три роди влади: 
законодавча, виконавча і судова. Розподіл влад, на думку Монтеск‘є, є 
головн ою  умовою  забезпечення політичної свободи будь-якого  
громадянина. “Якщо,— пише він,— влада законодавча й виконавча будуть 
з‘єднані в одній особі або установі, то свободи не буде, оскільки можна 
побоюватися, що цей монарх або сенат стануть створювати тиранічні закони 
для того, щоб також тиранічно застосувати їх. Не буде свободи і в тому 
випадку, якщо судова влада не відділена від влади законодавчої і 
виконавчої. Якщо вона поєднана з законодавчою владою, то життя і 
свобода громадян опиняться під владою свавілля, адже суддя буде 
законодавцем. Якщо судова влада поєднана з виконавчою, то суддя отримує 
можливість стати гнобителем. Усе загинуло б, якщо в одній і тій особі або 
установі... були з'єднані усі три влади...”6. Щ об запобігти такій можливості 
підкреслював Монтеск'є, необхідний такий порядок речей, при якому різні 
влади змогли би взаємно стримувати одна одну. Як бачимо, вчення 
Ш .Монтеск'є про розподіл влад володіло значною новизною порівняно з 
попередніми концепціями. По-перше, він поєднав свободу з ідеєю 
конституційного закріплення механізму розподілу влад. По-друге, 
М онтеск'є увів до складу влад, які підлягають розмежуванню, судові 
органи. Інакше кажучи, обгрунтування парламентаризму як системи 
управління, цобудованої на розмежуванні законодавчих і виконавчих 
повноважень, було доповнено Монтеск'є принципом незалежності суддів. 
Розглянута ним тріада (законодавчої, виконавчої, судової влад) з часом 
стала класичною формулою конституціоналізму.
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Історичний досвід країн Західної Європи та Північної Америки 
свідчить, що у своїх реформах державної влади вони орієнтувались на 
доктрину розподілу влад на законодавчу, виконавчу і судову. Ця концепція 
має багато аспектів і, як доведено, використовувалася і використовується 
як загальний принцип з урахуванням національних особливостей. Скажімо, 
“батьки” найбільш стабільної— американської Конституції (О.Гамільтон, 
Джон Джей, Джеймс Медісон), а також близький до групи “федералістів” 
за своїми політичними поглядами Джон Адамс ще в середині 70-х p.p. ХУІІІ 
ст. висунули ряд теоретичних новацій на користь доповнення ідеї розподілу 
влад ідеєю системи “стримувань і противаг”7, згідно з якою в ім'я досягнення 
рівноваги між суперницькими або конфліктуючими владами бажано не 
тільки відокремлення, але також і часткове поєднання тих чи інших 
повноважень, які належать і відокремленню, і зрівноваженню’.

На зламі XIX і XX ст.ст. ряд відомих західноєвропейських і 
російських вчених запропонували нове осмислення теорії розподілу влад. 
Професор М.Коркунов, наприклад, писав, що державна влада за самою 
своєю природою не допускає розділення. Тому й запропонував замінити 
вчення про розподіл влад, вченням про “спільність владування”. Під 
останнім він розумів: а) розділення окремих функцій між різними органами; 
б) спільне виконання однієї і тієї ж функції кількома органами; в) виконання 
різних функцій одним органом, але різним порядком8.

А такі всесвітньовідомі вчені, як Л.Дюгі, АЛоуель, А.Есмен, 
Ф.Кокошкін та ін. висунули теорію рівноваги влад. Леон Дюгі, зокрема, 
пропонуючи нове читання концепції М онтеск'є, вважав, що задля 
запобігання небезпечної всемогутності парламенту кращим способом є не 
розподіл влад, а їх співробітництво. Свій висновок про співробітництво 
влад Дюгі доповнює новим аргументом, який був відсутнім у Монтеск'є. 
Він пише: “необхідно, щоб влада здійснювалась у співробітництві 
представниками усіх соціальних сил, існуючих в країні, представники яких 
будуть обмежувати один одного самим своїм існуванням і своїм 
співробітництвом”9.

У XX ст. інтерпретація цієї доктрини в державознавстві взагалі 
та в науці державного права окремих країн зокрема постійно змінювалась 
в залежності від конституційно-політичної практики тієї чи іншої країни і в 
міру набування нового конституційно-правового досвіду іншими 
державами.

Наприклад, у Великобританії не існує єдиного підходу до 
тлумачення доктрини розподілу влад. Деяким юристам (Д.Маршалл) вона 
уявляється аморфною, неточною. Інші вважають, що у Великобританії
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доктрина розподілу влад ніколи не була прийнятою. Треті гадають, що він 
був прийнятим, але не повністю, лише частково. Розподіл влад у 
Великобританії, писали Уейд і Філліпс, повинен означати незалежність 
судової влади. Проте, підкреслювали вони, в дійсності між виконавчою і 
законодавчою владами немає розділення у точному значенні слова10. 
Четверті говорять, що в Англії існує не розподіл влад, а її “змішування” (С. 
де Сміт) тощо.

З новою інтерпретацією доктрини розподілу влад виступив 
М.Вайл. Своє обгрунтування ідеї “Конституційного правління” він будує 
на новому тлумаченні доктрини розподілу влад. На його думку, ця доктрина 
залишається “суттєвим інгредієнтом західної політичної думки й практики”. 
Проте вона повинна бути сформульована по-новому. Виходячи з того, що 
класична теорія розподілу влад концентрувала свою увагу на аналізі 
взаєм овідносин  законодавчої, виконавчої, судової влад, М .Вайл 
обгрунтовує свою концепцію “конституційного правління” шляхом 
розширення поняття держави, охоплення таких структур як партії і групи 
тиску. Звідси висновок, що проблеми організації державної влади не 
зводяться лише до розгляду співвідношення органів держави, а виступають 
як проблеми структури і функціонування політичної системи (підкреслено 
нами— А.Г.) в цілому. В розробках М.Вайля по-новому ставиться і питання 
про ключову для доктрини розподілу влад ідею контролю над здійсненням 
державної влади. Цю проблему він розглядає не тільки як проблему рівноваги 
внутрі державного механізму, але й рівноваги між державою і народом".

Значну увагу доктрині і принципу розподілу влад приділяє 
державознавча наука ФРН. Відомий німецький вчений-конституціоналіст 
К.Хессе таким чином пояснює його сутність: “Зміст і широта даного 
принципу вбачаються в розрізнюванні функцій правотворчості, виконання 
і правосуд ця, в наділенні цими функціями різних влад, в забороні присвоєння 
однією владою функцій, що належать іншій (розподіл влад), і у взаємному 
контролі та обмеженні влад (збалансування влад)15. Зазначимо, що ця 
доктрина в юридичній літературі ФРН усе частіше замінюється теорією 
розподілу державних функцій. Зокрема, за нову інтерпретацію класичної 
теорії виступають знані теоретики державного права В.Стеффані, К.Штерн 
і Ф.Шеффєр. Останній пропонує розглядати в якості сил, які беруть участь 
в розподілі влад; виборчий корпус, опозицію в парламенті, учасників 
(суб 'єктів) федерації, партії, групи тиску, церкву і засоби масової 
інформації13.

Немає сумніву в тому, що підхід до проблеми організації влади, 
запропонований прихильниками нового трактування ідеї розподілу влад,
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дає більш реальну картину владних відносин у державі, проте, на наш 
погляд, він одночасно розчиняє у більш широку проблематику питання 
про функції, взаємовідносини і повноваження трьох класичних ланок 
конституційного механізму держави.

В державознавчій науці СШ А принцип розподілу влад має різні 
тлумачення. Традиційний аналіз конституційної схеми розподілу влад 
грунтується на юридичному тлумаченні перших трьох статей основного 
закону країни. Прикладом юридичного аналізу проблеми розподілу влад є 
праця ІІ.Хея “Вступ до права СШ А”. Автор вважає, що усі три гілки 
правління, хоча і є незалежними стосовно одна одної, мають разом із тим 
багаточисельні контрольні функції, які дозволяють запобігти перевищення 
ними своєї влади14. Виклад цього принципу в дослідженнях Р.Нойштадта, 
А.Кокса, ЕЛ еві, Л.Трайба та ін. спирається на концепцію “спільного 
здійснення влади різними інститутами, яку сформулював перший вчений15. 
Разом із тим, багато вчених замість традиційної конституційної схеми 
пропонують більш “адекватні” моделі розподілу влад. Н а думку одного з 
них — Генрі Мєррі, сучасна урядова діяльність в США не уміщається в 
конституційну схему розподілу влад. Намагаючись виправити становище, 
Мєррі додає до традиційної моделі розподілу влад “адміністративну гілку, 
що замінюється (після виборів)” і “постійно діючу адміністративну гілку”16. 
Отже, в сучасній політико-правовій теорії СШ А класична схема розподілу 
влад доповнюється в даний час різного роду модифікаціями. В 80-х 
особливий наголос робився на “колегіальний підхід” до функціонування 
“розподілених влад”, тобто на необхідність їх співробітництва.

Різноманітність теоретичних поглядів на концепцію розподілу 
влад адекватно відобразилась в конституційній теорії та практиці різних 
держав. Так, конституційна доктрина деяких країн Латинської Америки 
(конституції Нікарагуа 1987 p., Бразилії 1988 p., Колумбії 1991 р. та ін.) 
виходить з існування чотирьох влад; додатково названа виборча влада 
(громадяни, які володіють виборчими правами і які складають виборчий 
корпус, — електорат). Організаційний вираз ця влада знайшла в утворенні 
системи спеціальних виборчих трибуналів (судів), які утворюються на 
місцевому і загальнонаціональному рівнях. В Бразилії, наприклад, цю 
систему очолює Високий виборчий суд. Суди контролюють законність 
виборів, розглядаю ть скарги в ході виборчої кампанії і після неї, 
засвідчують правильність виборів і виконують деякі інші функції17. Про 
існування іншої, четвертої влади (установчої) стверджують французькі 
фахівці з порівняльного конституційного права Ж.Блан, Ф.-М.Віріє та 
Ф.Вагює18. В Конституції Республіки Білорусь 1994 р. в якості четвертої
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— контрольної влади— виступають такі органи державного контролю та 
нагляду як Конституційний Суд, прокуратура, Контрольна палата. Вони 
виділені в окремий розділ19. А творці нової Конституції Російської 
Федерації, прийнятої наприкінці 1993 р., у розд. ІУ заклали такі норми, про 
функції і повноваження Президента, які дозволяють говорити про 
виведення інституту Президента із системи розподілу влад, про формування 
особливої , “ президентської” гілки влади20. Італійський соціолог 
Джанкарло Кваранта зазначає, що в даний час крім традиційних трьох 
гілок влади, четвертої влади — преси та п 'ято ї— телебачення “необхідно 
визнати і наявність шостої влади — громадян”21.

Не з усім тут можна погодитися. Відверто кажучи, використані 
поняття “виборча вл ад а” , “гром адяни” , “преса” , “телебачення” , 
“установча влада”, “контрольна влада” не характеризують гілки державної 
влади. Перші дватерміни в принципі уособлюють джерело влади— народ. 
Оскільки виборець має прийняті виважені ухвали, тому досить виправданим 
є виключення зі складу корпусу осіб, які не досягай встановленого віку 
недієздатних. Щ о ж до використання поняття “установча влада”, то вона 
теж належить народу. Вважається, що установча влада знаходить свій 
вираз передовсім у прийнятті конституції шляхом референдуму.

Я к вже зазначалось, окремі конституції оперують поняттям 
контрольної влади (іноді фіксують положення про контрольні функції^. До 
числа контрольних органів відносять лічильні палати, генеральних 
контролерів, генеральних аудиторів, комісарів парламентів, омбудсманів 
та ін., які “не підпорядковані ніякій іншій владі” під час здійснення своїх 
повноважень. Практично “контрольну владу“ здійснюють і органи 
конституційного контролю— конституційні суди, конституційні ради. Тут 
в ар то  виділити два полож ення. П о-перш е, згадан і вище органи 
“контрольної влади” не встановлюють загальних норм, за винятком 
офіційних тлумачень органів конституційного нагляду, не займаються 
виконавчо-розпорядчою діяльністю. їх завдання — перевірка актів та дій з 
точки зору законності, а в разі випадків і доцільності (наприклад, бюджетних 
витрат). Про наслідки перевірки вони доповідають парламенту, у випадку 
необхідності можуть порушити справу в суді. По-друге, будь-яке 
управління, і в першу чергу державне, - це безпосереднє формування, 
прийняття і перетворення в життя політичних ухвал, це цілеспрямована 
діяльність спеціалізованої групи людей” . Вона полягає в забезпеченні 
бажаної поведінки членів суспільства за допомогою правових норм, 
умовляння та маніпулювання. Отже, розглянуті інститути не можуть бути 
віднесені до окремої гілки влади.
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Стосовно понять “преса”, “телебачення”, що використовуються 
для позначення видів влади, то вони не мають ніякого відношення до 
державної влади. Вони, на наш погляд, належать, передусім до політичної 
влади народу, інколи вони посідають проміжне становище між нею та 
державною владою.

Водночас слід наголосити на тому, що в пострадянський період 
вже не перебуває у стані “старанного учня” як вітчизняна теорія 
державотворення, так і державознавча наука нових держав Європи та Азії, 
і в першу чергу Російської Федерації. Провідні фахівці-конституціоналісти 
згаданих країн звернули уваги на нові моменти, пов'язані з більш 
поглибленим трактуванням концепції розподілу влад. Н а їх думку, слід 
говорити: 1) про поділ не влад, а функцій виконання єдиної державної влади;
2) не тільки про поділ, а й взаємодію цих функцій. Зважаючи на викладене, 
акад. НАН України Ю.Шемшученко, акад. РАЕН Кугафін О.О., проф.
В.В.Чіркін23 пропонують на практиці звернути увагу на таке. По-перше, 
розподіл влад не означає їхної ізоляції, а навпаки, передбачає їх 
взаємозалежність, взаємодію. Жодна з гілок влади не в змозі здійснювати 
всі функції держави, вони можуть виконуватися тільки спільно різними 
органами, а це означає взаємодію всіх гілок влади. Положення про взаємодію 
органів різних гілок влади включаються в новітні конституції, як необхідне 
доповнення до принципу розподілу влад (на жаль, цю пропозицію Інституту 
держави і права НАН України розробники нової Конституції України не 
врахували). По-друге, розподіл влади на окремі гілки не є абсолютним 
стосовно відповідних державних органів. Наприклад, Верховна Рада 
України є не тільки законодавчим, а й контролюючим виконання законів 
органом. Контроль же — функція управління. Крім того, Верховна Рада 
здійснює ряд установчих повноважень (щодо призначення вищих посадових 
осіб). Такі ж функції і повноваження мають парламенти і багатьох інших 
країн. Доцільно було б, на наш погляд, розширити тлумачення класичної 
доктрини, запропонувавши її нове прочитання в такому формулюванні: 
концепція розподілу Функцій, взаємодії та солідарної відповідальності різних 
гілок влади у здійсненні управління державними справами.

І ще одне зауваження. Класичну доктрину розподілу влад не слід 
як переоцінювати, так і недооцінювати. Її слід сприймати як загальний 
принцип, а не жорсткий регулятор у процесі здійснення державної влади. 
Не слід забувати і про те, що розподіл влад — це працюючий механізм, 
який досягає єдності на засадах складного процесу узгоджування та 
спеціальних правових процедур, передбачених і на випадок конфліктних 
ситуацій.
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КсрчакНМ^<анвд£рдаа5едоценг 
кафедри цивільного права і процесу 
Чернівецького держуніверситету 
ім. Ю. Федьковича

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Перехід від державно-монополістичної до ринкової економіки 
пов'язаний з глибокими перетвореннями відносин власності. Роздержавлення 
та приватизація, демонополізація економіки, утвердження різноманітних 
форм власності є головною умовою створення конкурентно-ринкового 
середови щ а. Н емає необхідності об грунтовувати  важ ливість 
демонополізації економіки при переході до ринкової системи. Від того, 
наскільки швидко буде запущений конкурентний механізм, в певній мірі 
залежить результативність ринкових реформ.

В усіх країнах з розвинутою економікою тривалий час ефективно 
функціонує система державного регулювання, що спрямована, перш за все, 
на створення сприятливих умов для розвитку конкурентного середовища

Реформи, що останнім часом проводяться в Україні, суттєво 
змінюють принцип державного регулювання економічних процесів. Воно 
все більше спрямовується на підтримання функціонування внутрішніх 
ринкових механізмів, зокремі, конкуренції. Як заявив Президент України 
Леонід Кучма, наша мета— регульована державою соціально-орієнтована 
економіка. Держава із сильними регулюючими факторами має стати однією 
із суттєвих ознак економічної моделі післякризового розвитку України1.

Нормальне функціонування ринкової системи можливе лише при 
відповідному правовому забезпеченні добросовісної поведінки на ринку. 
Саме це спонукало країни, в економіці яких діяли підприємства-монополісти 
розробити цілу систему антимонопольних заходів, основу яких складає 
антимонопольне (антитрестівське, картельне) законодавство.

СШ А стали першою країною, що прийняла законодавчі акти в цій 
сфері, і створила правовий грунт для регулювання обмежувальної ділової 
практики у підприємницькій діяльності. Це Закон Шермана (1890 р.), Закон 
Клейтона (1914р.) Закон про Федеральну торгову комісію (1914 р)2.

Поява монополій в Україні, доречно зазначає В.Літкевич, не є 
результатом дії об'єктивних сил конкуренції, як це мало місце в країнах з
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розвинутою економікою. Її виникнення та розвиток відбулися внаслідок 
цілеспрямованої державноїполітики, що проводилася в Радянському Союзі, 
починаючи з 20-х років3.

Україна після проголошення незалежності 24 серпня 1991 року як 
суверенна держава почала проводити самостійну економічну політику з 
метою створення ефективної економіки. Прийнята в 1992 році програма 
демонополізації економіки України передбачала необхідність встановлення 
контролю за монополіями, підвищення рівня конкуренції, перебудову 
організаційних господарських схем, стимулювання процесів створення 
нових господарюючих суб'єктів4.

Юридичну основу для проведення державної антимонопольно! 
політики в Україні створює Закон “Про обмеження монополізму та 
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 
від 18лютого 1992 року, який став базою для формування антимонопольного 
законодавства5. За влучним визначенням Голови Антимонопольного 
комітету України Александра Завади, цей закон є малою конституцією 
ринкової економіки.

Законодавство  та  політика в галузі конкуренції повинні 
розглядатись як важливий елемент ринкових реформ. А головною метою 
ринкових реформ є створення розвиненої ринкової економіки. Очевидно, 
що “розвинена” не означає економіку, яка функціонує без будь-яких 
обмежень. Певний ступінь регулювання є необхідною складовою ринкових 
перетворень. Це означає існування законодавчого, економічного та 
політичного середовища, яке б позитивно стимулювало економічні 
тенденції. Звичайно, це стосується інфраструктури, але ще у більшій мірі 
того, що звичайно називається “культурою бізнесу”.

Представники країн Заходу можуть одразу не зрозуміти, що 
означає “культура бізнесу”, тому що вони давно вже живуть в умовах 
конкуренції і тому можуть вважати, що ця культура сама по собі є 
зрозумілою. В економіках, що перебувають на стадії трансформації, 
підприємцям, які пропонують продукцію на продаж, важко пристосуватися 
до пошуку нових ринків та відповідно реагувати на зміни попиту, а 
споживачам — важко пристосуватися до альтернативних джерел 
постачання. Це, в свою чергу, призводить до застосування ними 
протиправних методів ведення конкурентної боротьби, а звідси — до 
обмеження конкуренції.

Центральним питанням кожного економічного та політичного 
устрою є питання про те: хто контролює економіку; хто повинен вирішувати, 
що і в якій кількості виготовляти та за яку ціну продавати виготовлену
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продукцію; кому належить право прийняття рішення стосовно того, куди і 
скільки інвестувати; яким чином контролювати тих, хто приймає рішення?

Соціальне ринкове господарство дає на ці запитання таку відповідь: 
рішення приймаються на основі дії принципу свободи підприємницької 
діяльності, закріпленого в ст.З Закону “ Про підприємництво”.

Управління та контроль в сфері підприємництва здійснюється за 
рахунок прив'язки конкуренції до державних рамкових умов. В цій ситуації 
важливу роль відіграє антимонопольне законодавство. Саме дане 
законодавство  встановлю є правила поведінки на ринку, захищає 
підприємців та споживачів від антиконкурентних дій інших суб'єктів ринку, 
сприяє формуванню конкурентного середовища.

Система конкуренції є не тільки інструментом для досягнення 
економічних результатів, але й має вирішальні політичні виміри. З 
політичної точки зору конкуренція — це децентралізація при прийнятті 
рішень в економічному секторі, це розподіл економічної влади за рахунок 
розподілу прав на прийняття рішень серед самостійних носіїв цього права. 
Тому, конкуренція та ринок є невід'ємними елементами суспільства, що 
базується на принципах свободи.

Однак перебільшення ролі економічної свободи без її правового 
захисту в кінцевому результаті може призвести до ліквідації цієї свободи. 
Система конкуренції не є, на жаль, природною рослиною, яка розвивається 
сама по собі. Держава повинна не тільки підтримувати її проведення, а 
також захищати її від обмежень з боку самої економіки.

К онкурентна політика України на даний момент завдяки 
норм ативно-правовом у та організаційному забезпеченню  набула 
найбільшого розвитку за весь час проведення економічних реформ, 
охопивши практично всі її напрямки, всі галузі та регіони. Правової 
завершеності набуло антимонопольне законодавство із закріпленням у 
К онституції України принципу забезпечення державного захисту 
конкуренції у підприємницькій діяльності6. Це означає, що допустимим є 
лише добросовісна конкуренція, тобто учасники конкуренції повинні вести 
боротьбу за споживача лише за рахунок кращої пропозиції щодо якості, 
ціни, послуг тощо. Недопустимим є ведення конкурентної боротьби в дусі 
“хапай, хто може” .

На захисті добросовісної конкуренції стоять два закони:
1) Закон “ П ро обмеження м онополізм у та  недопущ ення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, який гарантує 
функціональну спроможність конкуренції;

2) Закон “Про захист від недобросовісної конкуренції”, який
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захищає підприємців та споживачів від омани та використання проти них 
нечесних засобів ведення конкурентної боротьби.

Зд ійсненн я д ер ж авн о го  ко н тр о л ю  за  дотрим ан ням  
антимонопольного законодавства, реалізація заходів щодо захисту прав 
та інтересів підприємців та споживачів від його порушень є головним 
завданням Антимонопольного комітету України як інституційного 
органу в сфері антимонопольного регулю вання підприємницької 
д іяльності7. Й ого виконання вим агає від К омітету застосування 
ко м п л ексн о го  п ідходу , що гр у н ту ється  на поєднанні м етодів 
економічного та правового аналізу, якими, зокрема, встановлюється 
наявність монопольного становища на ринку, ущемлення чи обмеження 
прав підприєм ців та  спож ивачів, впливу на конкуренцію , м іра 
відповідальності за неправом ірні д ії, санкції щодо поруш ників 
антимонопольного законодавства тощо.

Умовно контрольні повноваження Комітету можна поділити на 
вісім основних напрямків:

■ припинення зловживань монопольним становищем;
■ припинення неправомірних угод;
■ припиненння дискримінації підприємців органами влади і 

управління;
■ припинення недобросовісної конкуренції;
■ контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі 

перетворення державної власності;
■ контроль за дотриманням антимонопольних вимог у процесі 

антимонопольного регулювання;
■ контроль за дотриманням антимонопольних вимог при прийнятті 

рішень органами влади і управління;
■ контроль за економічною концентрацією.

До основних повноважень, що забезпечують роботу Комітету в цій 
сфері, належать:
• прийняття обов'язкових до виконання рішень щодо припинення 

порушень антимонопольного законодавства, відновлення початкового 
стану, примусового поділу;

• накладання штрафів, складання протоколів про адміністративні 
правопорушення;

• звернення до суду чи арбітражного суду з позовами;
• погодження чи непогодження проектів рішень, в тому числі документів 

з питань приватизації та встановлення порядку ціноутворення.
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Потрібно відзначити, що правове регулювання видів діяльності, 
об'єднаних поняттям “конкуренція”, визначається як конкурентне право8, 
чи як законодавство про конкуренцію9. Інколи законодавство проти 
недобросовісної конкуренції називають “законодавством про конкуренцію 
у вузькому розумінні”.

Антимонопольне законодавство може розумітись як таке, в якому 
правове регулювання монополістичної діяльності і недобросовісної 
конкуренції розглядається як одне ціле, /наприклад, в США, Японії та 
Канаді норми про боротьбу з недобросовісною конкуренцією складають 
частину антимонопольного законодавства, оскільки сама недобросовісна 
конкуренція розглядається в якості одного з елементів монопольної 
практики/10, чи як законодавство, в якому містяться не тільки норми, що 
безпосередньо адресовані монополіям, але й норми, що корегують методи 
конкурентної боротьби. Останні спрямовані проти нечесної конкуренції, в 
деяких країнах складають самостійне законодавство про недобросовісну 
конкуренцію, яке відмінне від власного антимонопольного законодавства. 
Наприклад, у ФРН діє Закон про недобросовісну конкуренцію 1909 року і 
Закон про обмеження конкуренції 1957 року, тобто Закон про картелі.

Є країни, в яких відсутні спеціальні закони, а запобігання 
недобросовісної конкуренції забезпечується нормами правових джерел 
загальної дії. Так, наприклад, в Італії та Франції захист від недобросовісної 
конкуренції нормативно-закріплений в цивільних кодексах, в Австралії, 
СШ А, Великобританії— переслідування за дані порушення здійснюються 
судам и на основі прецедентів у даній сфері.

Хотілося б особливо підкреслити, що конкретне оформлення 
законодавства про конкуренцію завжди є реакцією на відповідну ринкову 
ситуацію. А тому, статичного антимонопольного законодавства для всіх 
часів і ринків не існує.

З викладеного можно зробити висновок: в зарубіжній практиці рідко 
зустрічаються випадки, коли відносини в сфері недобросовісної конкуренції 
та монополістичної практики регулюються одним нормативним актом.

Я к за зн а ч а є  І .Т . Н о й ф ф ер , між цими д во м а  сф ер ам и , 
незважаючи на їх відособленість, існує дуже тісний взаємозв'язок, який 
зовніш ньо проявляється хоча б у тому, що в деяких країнах вони 
врегульовані в одному і тому ж закон і11. Саме те, що законодавство 
про недобросовісну конкуренцію не ставить перед собою мети впливати 
на структуру ринку та підприємницьких відносин, а передбачає охорону 
підприємців та споживачів від неправомірних дій в торговельному 
обороті, відрізняє його від антимонопольного законодавства, головним
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завданням якого є запобігання, обмеження та припинення будь-яких 
проявів монолізму.

Консолідація норм про обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності була до 
недавнього часу характерна і для антимонопольного законодавства 
України. Сьомого червня 1996 року Верховна Рада України прийняла 
Закон “П ро захист від недобросовісної конкуренції” . З набуттям 
чинності цього Закону, тобто з 1 січня 1997 року, як недобросовісна 
конкуренція кваліфікуються будь-які дії у конкуренції, що суперечать 
правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 
діяльності12.

Зазначений Закон не тільки визначає поняття “недобросовісна 
конкуренція”, а й передбачає найхарактерніші прояви недобросовісних 
конкурентних дій, створює сприятливі умови захисту прав та інтересів, які 
охороняються законом, учасників ринкових відносин, закладає підвалини 
економічного суперництва, встановлює процесуальні засади розгляду 
антимонопольними органами справ про недобросовісну конкуренцію.

Це озн ачає , що з прийняттям  Закону “П ро захист від 
недобросовісної конкуренції” законодавство про недобросовісну 
конкуренцію почало формуватись в окрему галузь.

Вільна та добросовісна конкуренція є базовим елементом економіки 
України. Всі підприємці та державні органи зобов'язані сприяти конкуренції 
та недопускати дій які можуть обмежувати конкуренцію. З метою 
забезпечення ефективного функціонування економіки країни на основі 
розвитку конкурентних відносин виникла необхідність вдосконалення 
чинного антимонопольного законодавства.

Досвід здобутий за роки діяльності Комітету починаючи з 1992 року 
в результаті застосування Закону “Про обмеження монополізму та 
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 
свідчить про необхідність внесення до нього значних змін і доповнень, що 
нерідко грунтуються на концептуально інших засадах. Крім того, ефективне 
врегулювання правовідносин, пов'язаних, зокрема, із економічною 
концентрацією , процесом розгляду справ про захист економічної 
конкуренції, можливе лише нормами закону. На сьогодні ці відносини 
регулюються підзаконними нормативно-правовими актами. Тому процес 
удосконалення антимонопольного законодавства повинен здійснюватись 
не шляхом внесення змін до окремих статей нормативно-правових актів, а 
шляхом розробки нового комплексного Закону.

Таким новим комплексним актом є проект Закону “Про захист від
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економічної конкуренції”, який погоджено з відповідними міністерствами 
та відомствами і внесено на розгляд Кабінету Міністрів.

Розроблений проект поєднує в собі, по-перше, вже випробувані 
норми, скориговані відповідно до набутого Комітетом у процесі їх 
застосування досвіду та  світової практики, по-друге, передбачає 
законодавчу регламентацію економічної концентрації, по-третє, включає 
найважливіші процедурні положення, властиві Антимонопольному 
комітету.

ГІри п ідготовці проекту Закону “П ро захист економічної 
конкуренції” використано також досвід застосування конкурентного 
законодавства країнами з перехідною ринковою економікою та розвинутими 
індустріальними країнами, такими як Німеччина, США, Англія, Японія, 
Бельгія, а також органами Європейського Союзу.

З прийняттям Верховною Радою зазначеного Закону втратять 
чинність Закон “П ро обмеженння монополізму та недопущенння 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” та ще ряд 
нормативно-правових актів. Законодавство про захист економічної 
конкуренції складатиметься із самого Закону “Про захист економічної 
конкуренції”, законів “Про Антимонопольний комітет України”, “Про 
захист від недобросовісної конкуренції”, інших нормативно-правових актів, 
прийнятих у відповідності з цими законами.

Проект Закону “Про захист економічної конкуренції” спрямований 
на підтримання та захист економічної конкуренції. Його розробка та 
необхідність прийняття пов 'язані із зміною економічного становища в країні. 
Процес демонополізації завершується і основним завданням на даний 
момент є формування та підтримання конкурентного середовища для 
нормального розвитку та функціонування економіки.

В раховую чи сучасні тенденції в правовом у забезпеченні 
економічної конкуренції, можна цілковито стверджувати: в Україні 
в ідбувається ф орм ування конкурентного  зак о н о д авства , тобто  
законодавства, в якому органічно поєднуються як норми про обмеженння 
кон куренц ії (антим онопольне законодавство), так  і норми про 
недобросовісну конкуренцію  (законодавство про недобросовісну 
конкуренцію). Підтвердженням цьому є факт проведення 8-9 липня 1997 
року у Києві міжнародної конференції з питань перспектив розвитку 
конкурентного законодавства в Україні.
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ВИДИ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

В суспільстві одночасно діє значна кількість взаємопов'язаних 
правових норм, сукупність яких складає його систему. Ефективність кожної 
правової норми значною мірою залежить від того, як вона забезпечується 
іншими, зв'язаними з нею, правовими нормами, практичною діяльністю 
державних органів і громадських організацій. Протиріччя в системі права 
нерідко з'являються в тих випадках, коли окремі правові завдання 
вирішуються ізольовано, і в процесі створення окремих правових норм не 
прослідковуються належним чином їх внутрішні зв'язки з іншими нормами 
права. Тому особливого значення набуває класифікація правових норм, 
яка розкриває саме такі їх видові особливості, які зумовлюють специфіку 
діяльності щодо їхнього застосування і реалізації.

С.С.Алексєєв підкреслює, що типологія правових норм - це 
класифікація, яка конструюється не довільно, а має об'єктивні підстави, 
вибір яких визначається дією чотирьох основних факторів: а) функцій права;
б) сп ец іал ізац ії права; в) способів  п р аво во го , регулю вання; г) 
індивідуального регулювання суспільних відносин1.

В теорії права широкого застосування набули такі класифікації
норм:

1) за способом встановлення диспозиції норми - імперативні 
(диспозиція формулюється органом держави); диспозитивні (держава 
дозволяє суб'єктам домовитися щодо правила взаємної поведінки, яке вона 
буде забезпечувати, але передбачає ще й «резервне» правило поведінки на 
той випадок, якщо суб'єкти не скористаються зазначеним дозволом);

2) за характером диспозиції - уповноважуючі (дозволяючі), що 
вказують на можливу поведінку; зобов'язуючі, що вказують на необхідну 
з точки зору держави поведінку; забороняю чі, що вказую ть на 
неприпустиму, недозволену поведінку;

3) за ступенем визначеності змісту - абсолютно визначені, 
відносно визначені (альтернативні, ситуаційні, норми з оціночними 
поняттями та ін.);
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4) за роллю, призначенням у правотворчості - первинні; похідні 
(доповнюючі, конкретизуючі);

5) за дією в часі - постійні (норми невизначеної в часі дії); тимчасові 
(норми визначеної в часі дії);

6) за сферою територіальної дії - загальні (загальнодержавні); 
місцеві (локальні);

7) за дією на коло суб‘єктів - загальні (діють на всіх однойменних 
суб‘єктів, наприклад, на всіх громадян); спеціальні (діють на певну групу 
однойменних суб‘єктів, наприклад, тільки на студентів); виняткові (у 
передбачених законом випадках вилучають, усувають дію норм щодо певних 
суб‘єктів);

8) за функціями у правовому регулюванні - матеріальні (лише 
називають, позначають права, обов'язки або заборони); процесуальні 
(встановлюють порядок, процедуру, «регламент» здійснення прав або 
виконання обов'язків, встановлених у матеріальних нормах2.

В юридичній літературі можна зустріти найрізноманітніші видові 
формулювання. До того ж зустрічаються міркування про норми не тільки як 
про правила загального характеру3, про загальні норми4, про норми 
неперсоніфіковані5, але й про норми конкретні6, про норми індивідуальні7.

Т ак, наприклад, на думку Т .В .К аш аніної, в процесі 
індивідуального регулювання виробляються індивідуальні норми, або 
«мікронорми». Це - правила поведінки, сформульовані конкретним 
суб'єктом права, які виражають його власну волю, придатні для регулювання 
відносин; учасником яких він є, належать до сфери правового регулювання 
і охороняються силою державного примусу8.

В.К.Бабаєв вказує на три ознаки нормативності: типовість 
(виділення найбільш характерного, що властиве ситуації), всезагальність 
(поширення норми на багатьох осіб), обов'язковість (неухильність 
виконання, забезпечена примусом з боку держави)9.

Але з точки зору Т.В.Кашаніної, цим ознакам частково відповідає 
і норма індивідуальна. Типовість «мікронорми» проявляється в 
абстрагуванні суб'єктів від нюансів своєї поведінки в конкретній ситуації і 
у виділенні в ній головних рис. Проте, якщо нормі загального характеру 
притаманна абстрактність адресата, то «мікронорма» придатна лише для 
конкретних суб'єктів. І в цьому плані вона менш типова. Всезагальність 
індивідуальної норми носить не юридичний (тобто обов'язковий) характер, 
а швидше моральний. Тільки в тому випадку індивідуальна норма придатна 
для інших, якщо вона запліднена їх волею і відповідає їх інтересам 
(наприклад, використання прецедентів з конкретних справ). Закріплення
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індивідуальних норм у нормативних актах або в керівних постановах 
Верховного суду робить їх нормами загальнодержавними, свого роду 
«містками» до норм загальної дії10.

На нашу думку, вірною є позиція О.А.Красавчикова, яка зводиться 
до того, що незагальних, індивідуальних, конкретних і т.п. норм не існує. 
Конкретним може бути припис, але не норма. Остання завжди наділена 
загальним характером. Норма права власне тому й називається правилом, 
що вона має значення не для окремого конкретного випадку, а для маси 
однотипних випадків11.

Ознаки загального характеру правової норми полягають в тому, 
що правова норма регулює групу кількісно невизначених суспільних 
відносин, адресована колу неперсоніфікованих суб‘єктів, діє в часі 
безперервно, не вичерпує свою обов‘язковість певною кількістю застосувань, 
її чинність припиняється, скасовується за спеціальною процедурою12.

У трудовому праві була запропонована класифікація норм за 
функцією відображення соціальної дійсності на наступні дві великі групи: 
норми-цілі і норми-засоби. Перша група охоплює три види норм, які 
виділяються за формою вираження і спрямованості: норми-принципи, норми- 
завдання і норми-програми. Другий клас містить норми, які поділяються на 
два відносно самостійних види: 1) норми-засоби визначення, які містять 
вказівку на предмет трудового права, його суб'єктів, а також на необхідні 
умови регулювання; 2) норми-засоби реалізації, які закріплюють різні правові 
способи реалізації норм-цілей13.

Класифікувати норми трудового права можна на підставі різних 
критеріїв, адже саме в процесі класифікації найповніше розкривається 
юридична природа, призначення і роль норми в регулюванні правового 
становища суб'єктів трудових правовідносин, виявляється необхідність 
максимально визначеного, деталізованого регламентування трудових 
відносин. Але разом з тим класифікація повинна грунтуватись на принципах 
обгрунтованості, узгодженості і доцільності, оскільки вона виступає 
теоретичною основою для ефективного застосування правових норм на 
практиці.

Перш за все норми трудового права, як і правові норми взагалі, 
поділяються на регулятивні і охоронні. Право спрямоване на виконання двох 
основних завдань: позитивне регулювання відносин, регламентування 
правомірних дій, а також охорона правових приписів від порушень. Перші 
встановлюють права і обов'язки творчого, організуючого характеру, 
спрямовані на регулювання правомірної поведінки, формулюють позитивні 
веління в праві14. Даний вид правових норм є, на думку С.С.Алексєєва,
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правоустановчим тому, що їх роль у регулюванні суспільних відносин 
зводиться головним чином до встановлення суб‘єктивних юридичних прав 
і обов‘язків15.

За характером суб'єктивних прав і юридичних обов'язків 
регулятивні норми прийнято поділяти на три види:

1) зобов’язуючі - правові норми, які встановлюють обов’язок особи 
вчиняти певні позитивні дії. Вказані норми містяться, наприклад, в ст.ст. 
29, ЗО, 47 КЗпП;

2) заборонні - правові норми, які встановлюють обов’язок особи 
утриматись віддій певного роду (заборони). Зазначені норми, зокрема, 
передбачені ст.ст. 25, 31 КЗпП;

3) уповноважуючі - правові норми, які надають учасникам суспільних 
відносин право вчиняти позитивні дії з метою задоволення своїх інтересів. 
Вказані норми містяться, наприклад, в ст.ст. 38,247 КЗпП.

Правоохоронні норми регламентують засоби юридичної 
відповідальності за порушення прав і невиконання обов’язків, встановлених 
регулятивними нормами. Вони закріплені, наприклад, в ст. 147, ч.ч. 2,3 ст. 
252-8 КЗпП.

Ряд авторів виділяє спеціальні норми16, які на відміну від 
регулятивних і правоохоронних норм носять додатковий характер, оскільки 
не містять в собі певних правил поведінки. Вони характеризуються достатньо 
високою формою абстрагування і містять у собі відправні начала, основи 
правового регулювання суспільних відносин. Спеціалізовані норми не є 
самостійною нормативною основою для виникнення правовідносин. При 
регламентуванні суспільних відносин вони начебто приєднуються до 
регулятивних і правоохоронних норм, утворюючи в поєднанні з ними єдиний 
регулятор.

С.С.Алексєєв поділяє спеціалізовані норми в залежності від того, 
яку функцію вони виконують в процесі правового регулювання, на п’ять 
основних різновидів:

1) загальні (загальнозакріплюючі) - приписи, спрямовані на 
фіксування в узагальненому вигляді певних елементів відносин, які 
регулюються;

2) дефінітивні - приписи, спрямовані на закріплення в 
узагальненому вигляді ознак даної правової категорії;

3) декларативні (норми-принципи) - приписи, в яких сформульовані 
правові принципи, а також завдання даної сукупності юридичних норм;

4) оперативні - приписи, роль яких в процесі регламентації 
суспільних відносин проявляється у відміні чинних нормативних положень
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або в поширенні даних норм на нове коло суспільних відносин, в пролонгації 
норм на новий строк та ін.;

5) колізійні - приписи, які вказують на норми (закон, правову 
систему), які повинні бути застосовані в даному випадку, тобто приписи, які 
регулюють вибір між нормами17.

Норми-принципи відрізняються від інших норм по широті і 
важливості сформульованих в них положень. Вони визначають зміст інших 
норм, с для них правовою основою18.

За характером зв’язку з індивідуальним регулюванням правові 
норми поділяються на:

1) абсолютно визначені - норми, які з вичерпною конкретністю і 
повнотою встановлюють умови своєї дії, права і обов’язки учасників 
правовідношення і не передбачають можливості конкретизованого 
індивідуального регулю вання суспільних відносин з допомогою  
правозастосовчих актів. Так, наприклад, ст. 40 КЗпП України містить 
вичерпний перелік підстав, за яких трудовий договір, укладений на 
невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку 
його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним 
органом. Тобто, в даному випадку ми маємо абсолютно визначену гіпотезу.

2) відносно визначені - норми, які не містять достатньо повних, 
вичерпних вказівок про умови дії, права і обов’язки сторін або зміст 
юридичних санкцій і надають право правозастосовчим органам вирішити 
справу з урахуванням конкретних обставин. Така норма передбачена, 
наприклад, ст. 147 КЗпП України.

Відносно визначені норми поділяються на три основні групи: 
ситуаційні, альтернативні, факультативні.

Ситуаційні - норми, які передбачають можливість прямого 
конкретизованого регулювання актом правозастосовчого органу в 
залежності від особливостей конкретної ситуації. Так, наприклад, згідно ст.
143 КЗпП України до працівників підприємств, установ, організацій можуть 
застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими 
колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку.

Альтернативні - норми, які передбачають можливість застосування 
правозастосовчим органом одного з декількох чітко визначених в нормі 
варіантів, в тому числі варіантів санкцій. Така норма закріплена, наприклад, 
в ст. 146 КЗпП України.

Факультативні - норми, які передбачають поряд з головним 
варіантом, який застосовується, як правило, і факультативний варіант. Він 
може бути застосований правозастосовчим органом в порядку заміни
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основного варіанта за певних умов. Наприклад, ч. 1 ст. 151 КЗпП України 
передбачає основним варіантом зняття дисциплінарного стягнення 
закінчення одного року з дня його накладення, якщо працівника не буде 
піддано новому дисциплінарному стягненню. Але в даній частині зазначеної 
статті міститься ще й факультативний варіант, а саме: зняття дисциплінарного 
стягнення до закінчення одного року з дня його накладення за умови, якщо 
працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж 
проявив сумлінність та старання.

У трудовому праві можлива класифікація правових норм в 
залежності від обов'язковості їх приписів, тобто за ступенем самостійності 
учасників трудових правовідносин у їх встановленні. За цим критерієм 
правові норми поділяються на імперативні і диспозитивні.

Імперативні-норми,які містять категоричні приписи,які не можуть 
бути змінені за угодою сторін. Вони передбачені, наприклад, в ст.ст. 18,49- 
3, 114 КЗпП України.

Диспозитивні - норми, які діють лише в тому випадку, коли сторони 
своєю угодою не встановили інших умов своєї поведінки. Вони приписують 
варіант поведінки, але при цьому надаю ть можливість учасникам 
правовідносин врегулювати її на свій розсуд. Тобто, вони заповнюють 
відсутню угоду, функціонують лише тоді, коли сторони не домовились з 
даного питання. Так, наприклад, ч. 1 ст. 50 КЗпП України передбачає, що 
нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 
годин на тиждень. Алеч. 2 надає можливість підприємствам і організаціям 
при укладенні колективного договору встановлювати меншу норму 
тривалості робочого часу, ніж передбаченого в ч. 1 цієї статті.

Галузеві норми поділяються на: а) матеріальні - що встановлюють 
бажане правило поведінки, права та обов'язки суб'єктів; б) процесуальні - 
що регламентують порядок, форми і методи реалізації прав і обов'язків, 
встановлених в нормах права19.

На думку В .М .С кобєлкіна, в останньому випадку більш 
виправдано було б говорити про матеріальні і нематеріальні правові норми, 
оскільки термін “процесуальні” не зовсім адекватно відображає їх зміст.

До матеріальних норм трудового права він відносить п'ять 
основних груп норм:

а) норми, які передбачають права й обов'язки суб'єктів права, 
пов'язані з різного роду матеріальними і нематеріальними благами 
(наприклад, з тривалістю робочого часу і часу відпочинку, оплатою праці);

б) норми, які закріплюють юридичні факти, з якими пов'язані 
виникнення, зміна і припинення трудових правовідносин;
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в) норми, які встановлюють певні права і обов'язки суб'єктів цих 
правовідносин;

г) дефінітивні, які відносяться до вказаних прав і обов'язків 
(наприклад, визначення трудового договору);

д) норми, які визначають компетенцію різних органів у сфері 
застосування трудового законодавства і локальної нормотворчості.

До нематеріальних норм автор відносить організаційні, 
процесуальні і процедурні норми20.

Визначаю чи умовність і відносність даної класиф ікації,
В.М.Скобєлкін вказує на існування змішаних норм, поєднуючих в собі права 
і обов'язки матеріального і нематеріального характеру (матеріально- 
організаційні, матеріально-процесуальні і матеріально-процедурні норми).

З точки зору Г.В.Хачатрян, процесуальними нормами регулюється 
юрисдикційна діяльність і діяльність позитивна, яка на відміну від 
юрисдикційної діяльності не носить правоохоронного характеру і не має 
своєю безпосередньою метою усунення негативних явищ. Норми, які 
регламентують неюрисдикційну, позитивну діяльність, яка здійснюється на 
підприємстві, в установі, організації, автор вважає процедурно-правовими 
нормами трудового права. Ними регулюється порядок здійснення трудових 
прав, наприклад, процедура укладення трудового договору, порядок 
розірвання трудового договору з ініціативи працівника; процедура 
підготовки і прийняття локальних нормативних актів (колективного договору, 
місцевих правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про 
преміювання та ін21.

Виявляючи певну специфіку процедурно-правових норм трудового 
права у порівнянні з аналогічними в інших галузях права, В.С.Аракчєєв 
зазначає, що процедурно-правові норми, по-перше, закріплюють не лише 
порядок діяльності суб'єктів, наділених владними повноваженнями, а й 
поведінку осіб, стосовно яких здійснюється правозастосування; по-друге, 
обслуговують, як правило, процес реалізації окремих матеріальних норм і не 
піднімаються до рівня його організації в масштабах правових інститутів; 
по-третє, опосередковують не тільки стадію реалізації суб'єктивних прав і 
юридичних обов'язків, ай  порядок розробки та прийняття актів локальної 
нормотворчості22.

Практично важливим є поділ норм назагальні і особливі, причому 
до особливих відносять спеціальні, місцеві і тимчасові норми23.

За ознакою обсягу дії норм вони класифікуються на загальні і 
спеціальні. Загальними називаються правові норми, які поширюються на 
рід даних відносин в цілому, а спеціальними - норми, які діють тільки в
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межах конкретного виду відносин. Так, наприклад, норма, закріплена в ст. 
36 КЗпП, яка визначає підстави припинення трудового договору, є 
загальною, а норма, закріплена в ст. ЗО Закону України “Про державну 
службу” від 16 грудня 1993 р., яка визначає підстави припинення державної 
служби, - спеціальною.

Загальні норми трудового права можна класифікувати за 
функціями, що виконуються ними в процесі правового регулювання даної 
сфери суспільних відносин. Вони регламентують найбільш загальні питання 
організації і застосування праці працівників, незалежно від форм власності, 
виду діяльності і галузевої належності підприємств, установ, організацій, 
на яких вони працюють. Загальні норми визначають основні принципи і 
завдання правового регулювання, основні трудові права і обов'язки 
працівників, статус суб'єктів трудового права. Тому серед них можна 
виділити загальнозакріплюючі норми, дефінітивні норми, декларативні норми 
і норми-принципи.

З позицій трудового права спеціальними нормами слід вважати 
норми, які регламентують робочий час, час відпочинку, охорону праці, 
трудову дисципліну, регулюють відносини по оплаті праці, а також 
наглядово-контрольні і процесуальні відносини та ін.

В якості різновиду норм, які розрізняють за обсягом діїх, можуть 
бути виділені виняткові норми, тобто норми, що встановлюють якісно інший 
порядок, ніж загальні і спеціальні норми. Вони поширюють свою дію тільки 
на певні різновиди відносин даного виду з особливим складом суб'єктів і 
поділяються, як правило, на три групи:

1) норми, які надають додаткові пільги в сфері праці певним 
категоріям працівників;

2) норми, які пристосовують загальні норми і спеціальні норми, 
що регламентують відносини даного виду, до специфіки умов праці тієї чи 
іншої категорії працівників;

3) норми, які встановлюють винятки із загальних і спеціальних
норм.

При цьому прийнято вважати, що наявність виняткових норм 
відміняє дію загальних і спеціальних норм, які регламентують відносини 
даного виду, стосовно відповідної категорії працівників24.

До виняткових норм можна віднести норми, які регулюють працю 
жінок, працю молоді, встановлюють пільги для працівників, які поєднують 
роботу з навчанням. їх особливість полягає в тому, що вони утворюють 
модифікації спеціальних норм, які встановлюють особливі умови праці для 
окремих категорій працівників (особливий порядок виникнення і припинення
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трудових правовідносин, особливе регулювання робочого часу, часу 
відпочинку, оплати праці і т.п.).

За ознакою сфери дії норми трудового права поділяються на 
загальні і локальні.

Загальні - це норми, які поширюються на всіх учасників трудових 
правовідносин, незалежно від того, до складу якого підприємства, установи 
чи організації вони входять.

Локальні норми - це правила, які встановлюються і діють тільки 
в рамках окремих підприємств, установ, організацій, а також їх структурних 
підрозділів. Такі норми містяться в правилах внутрішнього трудового 
розпорядку, в колективному договорі певного підприємства, установи, 
організації. Але локальні норми регулюють трудові відносини не самостійно, 
а у взаємодії із загальними нормами. Належне здійснення локальних норм 
гарантують правоохоронні загальні норми. Так, наприклад, ст. 18 Закону 
України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р. встановлює 
відповідальність за порушення і невиконання колективного договору, угоди.

В науці трудового права дискусійним залишається питання про 
юридичну силу локальних норм у порівнянні із загальними нормами. З точки 
зору Ф.МЛевіант, юридична сила локальних і загальних норм рівнозначна25. 
На думку Гальперіна, загальні норми в порівнянні з локальними наділені 
більшою юридичною силою26.

1. Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. - М.: 
Юрид. лит., 1982. - С. 65.

2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. 
Посібник для студентів спеціальності “Правознавство”. Видання 2-е, зі 
змінами й доповненнями.-К ., 1994.-С. 102.

3. Див.: Общая теория права. Учебник для юридических вузов / 
Под общей редакцией д-ра юрид. наук, проф. А.С.Пиголкина, 2-е изд., 
перераб. и дон. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1996. - С. 153.

4. Див.: Александров Н.Г. Законность и правоотношения в 
советском обществе. - М.: Госюриздат, 1955. - С. 87.

5. Див.: Советское государство и право. - 1946. - № 10. - С. 12.
6. Див.: Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс 

лекций / Изд. 2-е, испр. и дополн. - М.: Манускрипт, 1996. - С. 181.
7. Див.: Карева М.Т. и Айзенберг А.М. Правовые нормы и 

правоотношения. - М.: ВЮЗИ, 1949. - С. 18-19.

68



8.Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой 
сфере/ / Гос-во и право. - 1992. - № 1. - С. 125.

9. Нормы советского права. Проблемы теории / Под ред. 
М.И.Байтина и В.К.Бабаева. - Саратов, 1987. - С. 81-87.

10. КашанинаТ.В. Вказана робота. - С. 125.
11. К расавчиков O .A. Ю ридические факты  в советском 

гражданском праве. - М.: Госюриздат, 1958. - С. 26.
12. Рабинович П.М. Вказана робота. - С. 99.
13. Мордачёв В.Д. Типология норм трудового законодательства. 

- В кн.: Проблемы советского трудового права. - Свердловск: СЮИ, 1975. -
С. 23-43.

14. Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Под 
общ. ред. А.С.Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во МГТУ 
им.Н.Э.Баймана, 1996. - С. 156-157.

15. Алексеев С.С. Вказана робота. - С. 67.
16. Загальна теорія держави і права / За ред. Академіка АПрН 

України, доктора юрид. наук, професора В.В.Копєйчикова. - K.: Юрінком,
1997.-С. 150;ХропанюкВ.Н. Теория государства и права: Учебное пособие 
для высших учебных заведений / Под ред.проф. В.Г.Стрекозова. - М.: 
Дабахов, Ткачёв, Димов, 1995. - С. 233-234.

17. Алексеев С.С. Вказана робота. - С. 71.
18. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів 

юрид. вузів та факультетів. - K.: Вентурі, 1996. - C. 38.
19. Загальна теорія держави і права. - С. 150.
20. Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и 

служащих. - М.: Юрид. лит.. 1982. - С. 14-15.
21. Хачатрян Г.В. Процедурные правоотношения в трудовом праве 

//Вестн. Моск.Ун-та. Сер. 11. Право. - 1991. - № 5. - С. 61.
22. Аракчеев B.C. Процедурно-правовые нормы: понятие и 

значение в регулировании трудовых отношений. Автореф. дисс. на соискание 
ученой степени канд, юрид. наук. - Томск, 1980. - С. 4.

23. Алексеев С.С. Вказана робота. - С. 77.
24. Див.: Советское трудовое право / Под ред. А.Д.Зайкина. - М.: 

Юрид. лит., 1979. - С. 98-100.
25. Левиант Ф.М. О юридической природе локальных норм права, 

регулирующих трудовые отношения на промышленных предприятиях // 
Правоведение. - 1970. - № 5. - С. 66-67.

26. Гальперин Л.Б. О специфике локального нормативного 
регулирования // Правоведение. -1971. - С. 37-38.

69



Г етъманцева Н.Д., 
кандлорид.наук, доцент кафедри 
цивільного права і процесу 
Чернівецького державного університету 
ім. Ю.Федьковича

ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ І УМОВИ ЗАКОННОСТІ 
ЛОКАЛЬНИХ АКТІВ

Л ю дське суспільство може норм ально ф ункціонувати  та 
розвиватися грунтуючись лише на певних правилах, на основі чого 
обирається один з багатьох можливих варіантів поведінки того або іншого 
суб’єкта.

Для регулювання поведінки людей та їх об’єднань у суспільстві 
формуються певні правила поведінки, котрі орієнтують на досягнення тієї 
чи іншої мети. Правила, що покликані регулювати життя суспільства, 
забезпечувати в ньому бажаний порядок і стабільність, називаються 
соціальними нормами1.

Соціальні норми здійснюють нормативне регулювання поведінки 
суб’єктів шляхом встановлення діянь, що повинні або не повинні 
зд ійсню ватись, визначення умов при яких передбачуване діяння 
дозволяється або забороняється, чи визначаються суб’єкти, на яких при 
вказаних умовах розповсюджується правило поведінки, що встановлюється 
тією чи іншою нормою.

Призначення соціальних норм полягає в упорядкуванні поведінки 
суб’єктів, завдяки чому учасники цих відносин можуть прогнозувати свою 
поведінку та поведінку інших суб’єктів у ситуаціях, які передбачені в 
конкретних соціальних нормах.

Основним видом соціальних норм є норми права, що об’єктивно 
знаходить свій вираз як система, сукупність правових норм. У зв’язку з цим 
для норм права, притаманні його основні ознаки і властивості:

1) норма права - це загальновизнане правило поведінки, яке 
формується державою і тому має загальнообов’язковий характер;

2) норма права - це правило поведінки загального характеру;
3) норма права - це формально визначене правило поведінки;
4) забезпечується, крім інших засобів, державним примусом2
В системі норм права особливо місце займають гак звані локальні 

норми. Необхідність існування локальних норм поряд з правовими нормами 
загального значення пояснюється тим, що останні (в силу їх загального
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характеру) не завжди можуть застосовуватись до тих суспільних відносин, 
окремі види яких на конкретних підприємствах відрізняються значною 
багатогранністю3. “Виникає необхідність в нормах права, - висловлювала 
думку Ф .М Левіант, - що враховують відповідні умови того чи іншого 
виробничого колективу, - локальних нормах права”4. Локальним нормам 
права властиві всі ознаки правових норм. Тому важливо виділити 
специфічні ознаки, що властиві лише локальним нормам права. Визнано, 
що локальна норма права:

1) має обмежену сферу дії;
2) конкретизує і модифікує загальну норму відповідно до місцевих

умов;
3) охоплює більш вузьке і менш значиме коло суспільних відносин;
4) регулю є той ком плекс суспільних відносин, який не 

урегульований нормами загального значення, але правове опосередкування 
якого обумовлено принципами даної галузі.5 Є й інше визначення локальної 
норми. Так, Р.І.Кондратьєв вважає, що локальна норма трудового права - 
це правило загальнообов’язкової поведінки, попередньо санкціоноване 
державою, прийняте в установленому законом порядку безпосередньо на 
підприємстві (що доповнює) загальну норму стосовно до особливостей 
трудових відносин на даному конкретному виробництві і усуваюче (при 
визначених обставинах) прогалини в трудовому законодавстві6. 
І.Н.Каширін вважає специфічними ознаками локальної норми: а) чітко 
визначене коло суб’єктів (органів) уповноважених встановлювати норми;
б) спосіб встановлення норми; в) обмеженість предмету правового 
регулювання; г) особливий суб’єктний склад учасників суспільних 
відносин, що регулюються місцевими нормами; ціль локального правового 
регулювання7. Ф.М.Левіант прослідковує відмінність локальних норм 
права від правових норм загального значення: а) за джерелом їх створення;
б) формою встановлення; в) сферою застосування8. Аналізуючи ознаки 
локальної норми, можна зробити висновок, що локальна норма є 
регулятором  визначеного виду суспільних відносин, виступає по 
відношенню до них як загальне правило. Локальна норма діє безперервно, 
постійно, приписи, що в ній містяться розраховані на невизначену кількість 
випадків. По-друге, локальна норма характеризується неконкретністю 
адресатів, тобто припис, що міститься в локальній нормі звернений до осіб, 
які виступають як учасники даного виду суспільних відносин. Норма права 
як регулятор суспільних відносин відрізняється від індивідуальних приписів, 
як відомо тим, що її об’єктом є не індивідуально конкретні відносини, а 
група суспільних відносин, що відокремлюються за однією, двома, або
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декількома загальними ознаками9. Локальна норма відрізняється від 
індивідуального припису, предмет якого складають індивідуально визначені 
відносини, тобто припис розрахований на чітко визначений випадок і 
звернений до конкретних осіб. Локальні ж норми мають з своїм предметом 
різні сторони одного трудового відношення10. Таким чином, якщо загальний 
припис, що міститься в нормах права має за мету досягнення правового 
ефекту у вигляді становлення, зміни, або припинення ю ридичної 
регламентації певного виду суспільних відносин, то для індивідуального 
припису характерна направленість на досягнення конкретного правового 
результату, під яким слід розуміти виникнення, зміну або припинення 
правовідносин.

Локальні норм є загальним правилом, оскільки вони діють постійно, 
на протязі всього періоду дії нормативного акту. Таким чином, локальні 
норми носять загальний характер, тобто є загальнообов’язковими. Іноді 
зустрічаються твердження, що локальні норми “наділені найменшою 
ступінню загальності” порівняно з централізованими (загальними) 
нормами1'. З цим погодитись не можна. Локальні норми нерідко направлені 
на конкретизацію норм, установлених у централізованому порядку і 
обмежені за сферою своєї дії рамками підприємства. Але це зовсім не 
позбавляє їх загального характеру, оскільки вони, як і інші норми, є 
загальними (загальнообов’язковими) правилами поведінки, вимогами, 
приписами, дозволом і поширюються на всіх суб’єктів. На нашу думку, 
правильніше тут говорити не про різну ступінь загальності централізованих 
і локальних норм, а про різні межі їх дії.

Так, О.С.Іоффе і М.Д.Шаргородський зазначають, що коли мова 
йде про загальну обов’язковість норми, то мається на увазі її обов’язковість 
для всіх, але не в будь-якій, а лише в даній ситуації, іншим словами у тих 
суспільних відносинах, що повторюються, які складають предмет її 
регулювання12. Особливості локальних норм у цьому відношенні полягають 
у тому, що їх загальний характер проявляється в межах норм, що приймають 
підприємства в межах своєї компетенції для вирішення своїх внутрішніх 
питань, і діють лише в межах цих підприємств та обмежені рамками 
підприємства.

Нормативність, вважає Д.А.Керімов, є внутрішньою властивістю, 
суттєвою особливістю, специфічною ознакою права. Завдяки нормативності 
право набуває можливості регулювати велику кількість суспільних 
відносин13.

Сфера дії локальних норм, як уже говорилось раніше, обмежується 
конкретним підприємством, організацією. Локальні норми поширюються
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на членів конкретного трудового колективу, що об’єднані загальним 
трудовим процесом і єдиними цілями. Так, наприклад, П равила 
внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, положення про 
премію вання та  інші ак ти , прийняті п ідприєм ствам и, дію ть і 
загальнообов’язкові лише в межах тих підприємств, що їх приймають. Тому 
ця ознака властива всім локальним нормам.

Втілення в життя правил поведінки, що становить зміст загальної 
норми права, здійснюється у процесі її тлумачення локальною нормою 
стосовно до конкретної ситуації. Тлумачення, яке здійснюється локальною 
нормою означає переклад абстрактних велінь на більш зрозумілу і доступну 
мову шляхом усвідомлення змісту загальної норми і конкретизації 
сформульованої в спеціальному акті роз’яснення змісту і мети загальної 
норми, яке дається уповноваж еним  органом  і характеризується 
обов’язковістю для певного кола суспільних відносин і можливістю 
неодноразового використання на практиці.

Процес конкретизації загальної норми слід розглядати як необхідний 
елемент процесу її застосування. У зв’язку з цим не можна погодитись з точкою 
зору тих авторів, які вважають що прийняття будь-яким органом правових 
норм, які деталізують раніше виданий нормативний акт, ще не є його 
застосуванням. Наприклад, В.М.Горшенєв та І.Я.Дюрягін вважають, що це 
процес здійснення органом своїх повноважень на прийняття норм права14. 
Аналогічна позиція висловлена Р.І.Кондратьєвим, де наголос ставиться на 
тому, що конкретизація - це є спосіб утворення нової норми15. Вважаємо, що 
висловлені позиції авторів звужують природу локальних норм і недооцінюють 
ту роль, яку відіграє локальне регулювання. Конкретизація загальних норм 
через локальні норми - це і є процес застосування норми права, оскільки через 
локальні норми втілюються вимоги загальної норми з метою врегулювання 
конкретної ситуації. Процес конкретизації завжди супроводжується виданням 
спеціального акту, в якому містяться локальні норми. Саме такий локальний 
акт роз’яснює те, як слід розуміти і використовувати загальну норму. Тому 
вважаємо, що локальна норма - це є процес застосування, що здійснюється 
шляхом усвідомлення і конкретизації, і процес створення нової норми права. 
Процес утворення нової норми (локальної) - це також процес правотворчості, 
але не держави, а адміністрації підприємства, профспілкового комітету. Це не 
дозволяє нам погодитись з позицією А.Р.Саркісова, що органи локального 
регулювання не можуть видавати нові норми, а лише уточнюють, доповнюють 
стосовно до конкретної ситуації те, що є у централізованих актах, або лише 
роблять логічні висновки з цих актів16. Неможливо уявити процес конкретизації 
без видання нової локальної норми.
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Отже, локальна норма об’єднує в собі як процес застосування, гак 
і процес правоутворення. Але цим не вичерпується призначення локальних 
норм. За їх допомогою усуваються прогалини в праві, які виникають саме 
тому, що законодавець у силу тих чи інших причин не зміг передбачити, 
охопити законом усі можливі варіанти виникнення права в суб’єктів.

Локальна норма не може регулювати ті конкретні питання, що 
повинні бути врегульовані тільки загальними нормами. Не можна 
погодитись з тим, що локальна норма регулює більш вузьке коло суспільних 
відносин порівняно із загальною нормою. Локальні норми, як правило, 
регулюють ті ж самі суспільні відносини, що і загальні норми, але з 
врахуванням особливостей їх розвитку в конкретних умовах того чи іншого 
підприємства. Р.І.Кондратьев з цього приводу зазначає: “Локальні норми 
трудового права, як і централізовані (загальні) норми, мають за свій 
предмет різні сторони єдиного трудового відношення. Різниця в предметі 
цих норм полягає в тому, що загальні норми опосередковують трудове 
відношення, окремі сторони якого повторюються без суттєвих змін на 
багатьох підприємствах даної галузі або країни в цілому. Предметом 
л о кал ьн и х  норм виступає ком плекс трудових відносин , що 
характеризується не тільки визначеним загальним д ля багатьох підприємств 
ознакам и, але, головним чином, тими із них, котрі відображаю ть 
особливості виробництва на конкретному підприємстві17. Так, наприклад, 
тривалість робочого часу, тобто тривалість робочого дня, робочого тижня 
встановлюється нормами централізованого законодавства, а застосування 
його в конкретних умовах даного підприємства здійснюється за допомогою 
локальних норм, що містяться у Правилах внутрішнього трудового 
розпорядку. В даному випадку, мова йде про те, що локальні норми 
регулюють ті ж самі суспільні відносини, що й загальні норми, але з 
врахуванням особливостей їх розвитку на конкретному підприємстві.

Локальна норма у ряді випадків покликана усувати прогалини в 
праві і безпосередньо у тих випадках, коли прийняття такої норми обумовно 
тим, що: а) дане трудове відношення входить у сферу правового 
регулювання і підпадає під дію принципів трудового права, але ці принципи 
не конкретизовані або недостатньо конкретизовані в нормах права; б) в 
рамках трудових відносин, що врегульовані правом, виникають нові їх 
елементи, з правовою регламентацією яких законодавець запізнюється18.

“Прогалина в праві, - вважає Лазарев В.В., - це завжди “мовчання” 
права там, де воно повинно “говорити”19.

Як відомо, прийняття локальної норми на рівні підприємств повинно 
проходити в рамках її компетенції і локальна норма не повинна протирічити
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діючому законодавству. Однак, з цього приводу, є й інші думки. 
А.В.М іцкевич, наприклад, вбачає призначення локальної норми в 
деталізації загальних положень законодавчих актів відомчих і місцевих 
органів стосовно до умов даної організащї20.3 такою позицією погодитись 
не можна. У ряді випадків законодавець не завжди може охопити загальними 
нормами всі суспільні відносини, або можливий випадок, коли не було 
потреби в їх правовому регулюванні в певний проміжок часу. В подібних 
випадках не урегульовані загальним нормами суспільні відносини можуть 
бути предметом локального регулювання.

Слід погодитись з думкою С.С.Алексеева, який зазначає, що 
нормативні акти в підзаконному порядку доповнюють закон, містять “нові” 
норми в точному і суворому змісті. Вони на основі закону дають нове 
рішення в рамках компетенції даного правотворчого органу, що здійснює 
підааконну діяльність2' .

Дійсно, загальна норма закріплює право підприємств на будь-які 
рішення в рамках, передбачених законом. Разом з тим, локальна норма 
повинна закріплювати не будь-які рішення, а економічно доцільні. Так, 
наприклад, виплата винагороди за підсумками роботи підприємства за рік 
є засобом матеріального стимулювання. Вона призначена для розподілу 
частини фонду матеріального стимулювання між всіма працівниками після 
закінчення господарського року. В централізованому порядку умови, 
порядок нарахування і виплати винагороди, а також коло працівників, які 
мають право на отримання винагороди не врегульований. Все це регулюється 
в положеннях про виплату винагороди за підсумками роботи за рік. Кожне 
підприємство прагне найти оптимальні форми виплати винагороди, які б 
відображали інтереси підприємства в питаннях підвищення продуктивності 
праці, закріплення добрих кадрів на підприємстві.

На нашу думку, слід визнати неправильним, що локальна норма 
регулює коло суспільних відносин, не урегульованих загальною нормою. 
В сучасний період неможливо зустріти ціле “коло” суспільних відносин, 
які були б не врегульовані нормою загального значення. Не урегульованими 
можуть бути лише окремі сторони суспільних відносин, які доцільно 
регулювати локальним методом. В даному випадку мова може йти не про 
“коло” суспільних відносин, не урегульованих загальною нормою, а про 
окремі його сторони. Як загальною, так і локальною нормою не може бути 
не урегульоване ціле коло суспільних відносин, а можуть бути не 
врегульовані лише окремі його сторони. Як правильно зазначає 
Д.А.Керімов: “будь-яка норма є загальним правилом поведінки, є 
одиничною, оскільки регулює не комплекс відносин, а окремі типові
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відносини або навіть окремі його сторони”22. І.Н.Каширін вбачає як 
специфічну ознаку локальної норми мету локального  правового 
регулювання, обмежену нормативність, договірний характер, точно 
визначене коло органів, уповноважених на їх видання23. З думкою
І.Н .Каш ирина не можливо погодитись. По-перше, навряд чи можна 
поставити так зване розмежування щодо мети централізованого і локального 
правового регулювання і тим самим виділити специфічні ознаки локальної 
норми за метою локального регулювання, оскільки, локальне правове 
регулювання в кінцевому рахунку має ту ж саму мету, що і централізоване 
правове регулювання. Предметом правового регулювання є різні сторони 
єдиного трудового відношення24. Різниця тут вбачається не стільки в меті 
локального правового регулювання, скільки в способі його здійснення.

П о-друге, норм ативність - невід’ємна озн ака будь-якого 
нормативного правового акту, в тому числі і локального. Нормативність 
не має кількісного вираження і не може бути більш чи менш обмеженою або 
неповною. Нормативність, висловлює думку Л .І.Антонова, - є внутрішня 
властивість правового акту. Її наявність надає останньому характер 
нормативного правового акту25. Можна говорити про обмежені рамки дії 
локальних актів, обмежене коло суб’єктів, на котрих вони поширюються, 
але не про обмежену нормативність. По-третє, договірний характер 
властивий тільки нормативним договорам (угодам) і не є необхідною рисою 
локальних нормативних актів. Немає ніяких підстав говорити про 
договірний  характер  не тільки актів , що видаю ться керівником 
підприємства одноособово, або що затверджуються на зборах трудових 
колективів (наприклад, правила внутрішнього трудового розпорядку), але 
й актів, що приймаються власником або уповноваженим ним органом за 
погодженням з профспілковим комітетом, і навіть коли спільно з ним. По- 
четверте, визначене коло органів, уповноважених приймати локальні 
нормативні акти, також не є специфічним для цього виду актів. Який би ми 
не взяли правовий акт, він може бути прийнятий тільки конкретним органом, 
в межах його компетенції (Закон України, постанови - Верховною Радою 
України, укази - Президентом України).

Локальна норма є загальнообов’язковим правилом поведінки для 
сторін трудових відносин, на яке уповноважує держава. Обсяг компетенції 
щодо локального правового регулювання трудових відносин визначається 
самими нормами трудового права. Ці норми є джерелом для локальної 
нормотворчоїдіяльності на підприємстві, установі, організації.

В результаті, ми можемо виділити специфічні ознаки локальної 
правової норми, що характеризують її особливості, та які відрізняються
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від загальної норуїи. Локальна норма права відрізняється від загальної за 
слідуючими ознаками:

1) за джерелом формування;
2) за колом суб’єктів правотворчості;
3) за сферою дії (суб’єктів суспільних відносин).
Аналізуючи названі нами ознаки локальної норми права детальніше,

можна зробити висновок:
1) локальна норма є встановлене обов’язкове правило поведінки 

для сторін трудових відносин. Право на встановлення певного правила 
поведінки повинно бути надане державою. Держава уповноважує 
підприємства здійснювати локальне регулювання деяких видів суспільних 
відносин в локальному правовому порядку, надаючи можливості 
вирішувати ті чи інші питання безпосередньо на місцях. Це здійснюється 
іцляхом централізованого видання державними органами уповноважуючих 
норм, якими підприємства наділяються можливістю приймати локальні 
правові норми з деяких питань. Крім того реалізація локальних норм на 
практиці в кінцевому рахунку гарантується примусовою силою держави.

В сучасних умовах при наявності розвиненої правової системи 
компетентні державні органи визначають повноваження різних органів, 
співвідношення централізованого і локального регулювання окремих видів 
суспільних відносин з урахуванням їх специфіки, а також основні 
організаційні форми, в яких таке регулювання може здійснюватись найбільш 
ефективно; встановлюють компетенцію підприємств, законодавчо 
закріплюють права і обов’язки власника підприємства в сфері локального 
регулювання, права профспілкових комітетів, які в більшості випадків є 
безпосередніми учасниками такого регулювання; повноваження трудових 
колективів, які відіграють все більшу роль як в попередньому обговоренні, 
гак і затвердженні локальних актів. Тим самим створюється необхідна 
юридична база для локального регулювання;

2) держава уповноважує суб’єктів на здійснення локального 
правового регулювання, як правило, на рівні підприємства. Безпосередньо 
на підприємстві проходить розробка і прийняття локальних норм, що 
складають основу такого регулювання. Всі локальні акти діють у межах 
підприємства, але не всі акти, дія яких обмежена конкретним підприємством 
відносяться до локальних. Локальні норми регулють питання, які мають 
значення тільки для. конкретного підприємства. Це регулювання принципово 
відрізняється від регулювання, що здійснюється в масштабах галузі або 
народного господарства в цілому, яке є частиною державного управління.

Здійснення локальної нор.мотворчості на рівні підприємства
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проводиться між 1) між власником або уповноваженим ним органом і 
профспілковим комітетом, який виступає від імені трудового колектив}' 
відносно: а) розробки проекту локальної норми (акту) і б) спільного 
(погоджувального) рішення про введення її в дію; 2) між власником або 
уповноваженим ним органом і профспілковим комітетом з однієї сторони і 
трудовим колективом підприємства з іншої, відносно подання локальної 
норми (акту) на обговорення загальних зборів (конференції) трудового 
ко л ек ти ву 26 . Ю ридична природа відносин між власником  або 
уповноваженим ним органом і профспілковим комітетом щодо локальної 
правотворчості і застосування діючого законодавства визначається по- 
р ізн ом у . Ці правовідносини  називаю ться орган ізац ійним и  або 
орган ізац ійн о-уп равл інським и  (О .В .С м ірнов), колективним и 
(В.І.Прокопенко), організаційно-трудовими (Р.З.Лівшиц), колективно- 
трудовими (Л.Я.Гінцбург). Власник підприємства вступає у відносини із 
профспілковим комітетом від свого імені і бере на себе зобов’язання щодо 
організації виробництва, створення умов праці, дотримання чинного 
законодавства і встановлена умов праці, є при цьому самостійним суб’єктом 
прав і обов’язків. Виконання кожної із цих завдань безпосередньо зачіпає 
інтереси колективу працівників, що представляє профспілковий комітет. 
Відносини, що виникають між профспілковим комітетом і власником 
підприємства є правовими, оскільки вони детально регламентовані законом. 
З огляду на вищесказане, вважаємо, що такі відносини доцільніше назвати 
колективно-правовими;

3) сфера дії локальної норми права обмежується рамками 
підприємства, на якому вона була прийнята. Тому, вона може бути звернена 
тільки до того кола осіб, котрі працюють на цьому підприємстві. Локальна 
норма трудового права на відміну від індивідуального припису звернена 
до всіх і до кожного, хто працює на конкретному заводі, фабриці, 
виробничому об’єднанні. Таким чином, сфера її застосування основана за 
виробничою ознакою. Локальні норми права направлені на регулювання 
виробничо-господарських питань даного підприємства. Прийняття 
локальних норм права на місцях дозволяє найбільш правильно і об’єктивно 
враховувати особливості виробництва, його реальні можливості, сприяти 
вирішенню питань його перспективного розвитку, підвищення ефективності 
виробництва.

Виділення основних завдань локального регулю вання, їх 
систематизація, всебічний облік і реалізація при формуванні локальної 
норми є ключовим і основоположним для локальної правотворчості. 
Локальні нормативні акти оперативно проходять практичну перевірку, яка
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виявляє ступінь їх придатності для ефективного регулювання відповідних 
відносин. У випадку виявлення недоліків в такі акти без будь-яких 
ускладнень можуть бути внесені необхідні зміни.

Локальні норми, зазначає С.І.Іванов, не залишаються незміннимми, 
вони є завжди динамічними. Якщо трудове право в цілому динамічне, то 
локальні норми найбільш оперативно відображають зміни, що проходять у 
житті суспільства27. Локальні акти за своєю природою породжені реагувати 
на зміни в житті, забезпечуючи постійно таке регулювання, яке є найбільш 
ефективним. В цьому ми вбачаємо одну із важливіших переваг даного 
методу правового регулювання.

Оскільки, локальні норми характеризуються специфічними 
ознаками, відображають динаміку трудових відносин, то необхідно 
визначити умови законності локальних актів. Більшість дослідників даної 
теми вважають, що загальними вимогами забезпечення законності локальних 
норм є:
1) підзаконний характер локальної норми;
2) відповідність змісту локальної норми положенням законодавчих актів;
3) дотримання встановленого порядку розроблення і прийняття локальних 
правових норм.

Локальна норма є підзаконною, носить додатковий характер. Вона 
не може протирічити централізованій, оскільки доповнює законодавство. 
В централізованому порядку визначаються основні напрями, принципи 
регулювання. Локальні норми не можуть скасовувати, змінювати положення, 
що зафіксовані в загально державних правових актах. Однак, локальні 
норми здатні розвивати, доповнювати, конкретизувати, уточнювати 
положення законодавчих актів, поглиблювати і створювати нові, додаткові 
гарантії для працівників.

Всі автори, які займались проблемами локального правового 
регулювання, підкреслюють підзаконний характер локальних норм, але 
розуміють це по-різному. Одні дослідники вважають, що локальна норма 
може тільки конкретизувати загальнодержавну. Так, В.І.Смолярчук 
висловлює думку, що локальні норми набувають юридичної сили, якщо вони 
прийняті в установленому порядку і якщо є загальна норма, яка надає 
адміністрації і профспілковому комітету право на прийняття конкретної 
локальної норми28. З цієї позиції виключається будь-яка можливість 
локального усунення прогалин у праві. Тотожну позицію займає також
А.Р.Саркісов, який стверджує, що “органи локального регулювання не 
можуть видавати нових норм, а лише уточнюють, доповнюють стосовно до 
даної конкретної ситуації те, що уже є в централізованих актах... або роблять
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логічні висновки із цих актів”29. Р.І.Кондратьєв також стверджує що 
локальна норма може тільки конкретизувати загальнодержавну30. Надалі 
він став висловлювати думку про можливість локального регулювання на 
основі загальних принципів трудового права, але заумови, що відповідний 
принцип закріплений в загальнодержавному нормативному акті31.

Прихильники іншої точки зору виходять з того, що локальне 
регулювання не зводиться лише до конкретизації правових норм, а може 
також включати усунення прогалин у праві. В.А.Тарасова, наприклад, 
стверджує, що “в деяких випадках предметом локальної норми може бути 
комплекс суспільних відносин, що взагалі не врегульований нормою 
загального значення. В таких випадках призначення локальної норми - в 
усуненні прогалин у праві..., даний вид суспільних відносин спочатку є 
предметом регулювання локальної норми, а потім стає предметом норми 
загального значення”32.

В.К.Саммигулін прийшов до висновку, що головне призначення 
локальних норм полягає не в регулюванні внутрішніх відносин на 
підприємстві, а в їх “доурегулюванні” з метою конкретизації загальних 
норм і усунення прогалин. Автор стверджує, що усунення прогалин у праві 
локальними нормами не тільки можливе, але й в ряді випадків необхідне33.

Н а нашу думку, ці дві позиції недооцінюють ту роль, яку 
в ід ігр аю ть  л окальн і п равові акти на п ідприєм стві. П отреба  в 
урегулюванні і упорядкуванні суспільних відносин в сучасних умовах 
викликає необхідність формувати більшість управлінських рішень, що 
срямовані на регулювання певних видів суспільних'відносин, шляхом 
прийняття відповідних локальних правових актів. Кожне підприємство - 
складний господарський механізм, що може нормально функціонувати 
лише при умові, коли скоординовано, чітко працюють всі його структурні 
елементи, які діють на підставі єдиних узгоджених правил. Тому 
створюватись ці правила можуть і повинні на підприємстві, так як шляхом 
централізованого регулювання неможливо вирішити всі ці питання. Не 
випадково, що в деякі періоди існування нашої держави, коли мала місце 
централізац ія управління, все таки значний прош арок відносин 
регулювався в локальному порядку. Без певної, навіть мінімальної, 
самостійності підприємств взагалі неможлива виробнича і господарська 
діяльність34. П рактика успішного господарювання потребує обліку 
конкретних умов кожного підприємства. Чим більше буде врахована 
специфіка підприємства, тим більше адекватності в регулюванні відносин, 
що складаються там, можна досягти. І тому зробити це доцільніше 
безпосередньо на підприємстві, аніж на рівні всієї галузі або країни в
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цілому. І справа тут не в прогалинах у законодавстві (хоч вони, звісно, 
можуть бути і підприємствам приходиться їх усувати), а в тому, що певні 
прошарки суспільних відносин регулювати централізовано з тих чи інших 
причин просто недоцільно або економічно неефективно. І тому вони 
регулюються у відповідності з виявленою потребою на підприємстві.

Законність локальних правових актів передбачає, що вони не 
можуть протирічити централізованій нормі. Дана вимога стосовно до 
колективного договору випливає із ст. 16 КЗпП, яка передбачає, що умови 
колективного договору не повинні протирічити законодавству про працю. 
Це стосується як процедурних питань розроблення локальних правових 
актів, так і їх змісту.

Слід сказати, що в теорії і на практиці не визнаються такими, що 
протирічать законодавству, норми, що поліпшують становище працівників, 
розширюють гарантіїїх трудових прав, якщо тільки відповідне питання не 
отримало однозначного вирішення в централізованому порядку. 
Ю .П .О рловський  правильно висловлю є думку, що “локальна 
нормотворчість не може передбачити іншого вирішення питання, ніж це 
передбачено в актах централізованого регулю вання”35. М .І.Бару 
підкреслює, що локальні норми, так би мовити, розвивають, доповнюють 
загальні норми, але не відміняють їх36.

Стаття 9 КЗпП України визнає недійсними умови договорів про 
працю, що погіршують становище працівників порівняно з чинним 
законодавством України про працю. Це положення дає підстави для 
висновку, що умови договорів про працю, які поліпшують становище 
працівників є дійсними. Які договори про працю маються на увазі в ст. 9? В 
юридичній науці і практиці коло цих договорів трактується по-різному. 
Так, В.І.Нікітінський відносить до їх числа не тільки трудові договори, 
але й всі інші договори (угоди), що встановлюють ті чи інші умови праці 
для конкретного працівника, чи трудового колективу, взаємні зобов’язання 
сторін, колективні договори та інші нормативні угоди профспілкового 
органу із адміністрацією підприємства37.

Деякі автори, наприклад, Р.І.Кондратьєв ст. 9 КЗпП України 
трактують розширено, відносячи передбачене в ній правило не тільки до 
договорів про працю, але й до локальних правових актів’ . Локальні акти 
не є договорами в юридичному розумінні. Локальні акти приймаються 
власником підприємства або уповноваженим ним органом і профспілковим 
комітетом. Відносини, що виникають між ними детально регламентовані 
законом, є правовими, тому застосовувати до них ст. 9 КЗпП України 
можливо тільки по аналогії.
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Локальні норми в значній мірі слугують проявом диспозитивності, 
як правильно зазначив А.І.Процевський, “диспозитивні норми пробуджують 
конкретних суб’єктів де дії, падаючи можливість сторонам самим виробляти 
правила поведінки, необхідні в даних умовах. Вони передбачають розвиток 
власної ініціативи, використання власних матеріальних інтересів тощо. 
Рамки диспозитивності, котрі б оптимально розвивали особисті і колективні 
інтереси з переплітанням із суспільними, уповноважена визначати держава. 
Норми трудового права повинні розвивати ініціативу підприємств і 
колективів .

Важливою умовою законності локальних актів є дотримання 
вимог самої процедури прийняття локальних актів, розроблення, 
обговорення і оформлення нормативних правових угод. Прийняття 
локальних актів в необхідних випадках спільно з профспілковим комітетом 
або за погодженням з ним, винесення проекту акту на розгляд і одобрення 
(затвердження) трудового колективу - обов’язкова вимога законності 
такого акту. У випадку виявлення недоліків, такі акти без будь-яких 
ускладнень можуть бути змінені. В якому порядку акт прийнято, в такому 
і проводиться видання нового, який скасовує попередній акт. Порушення 
порядку його видання, навіть коли зміст норм не розходиться із законом, 
повинно тягнути його скасування з повторним виданням при дотриманні 
всіх процедурних вимог.

Н а підставі викладеного можна зробити слідуюче визначення 
локальн ої норми: “локальна норма в трудовому праві - правило 
загальнообов’язкової поведінки, уповноважене державою і прийняте в 
установленому законом порядку безпосередньо на підприємстві, в установі, 
організації, і діє в його межах.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ 
ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ

Загальна теорія права розглядає правові норми як «висхідний 
елемент», як «первісні клітини» права взагал і1. Саме тому в них в 
концентрованому вигляді відображаються сутність та основні риси права 
в цілому. Правова норма виражає волю соціальних сил, що знаходяться 
при владі. Вона затверджується чи санкціонується державою, розміщена в 
нормативних актах чи інших джерелах права, обов'язкова для виконання, 
оберігається від порушень примусовою силою держави.

Норми права - це встановлені та забезпечені державою правила 
поведінки суб'єктів правовідносин відносно один одного, вказівник, які 
поступки вони повинні чи можуть здійснювати, а які - не можуть, а також 
інші юридичні правила, що визначають загальні організаційні основи 
регулювання правовідносин. Регулююча роль норми права полягає як в 
тому, що суб'єкт правовідносин діє у відповідності з її приписами чи вимагає 
від інших суб'єктів відповідної поведінки, так і в тому, що порушення її 
вимог з неминучістю тягне за собою застосування заходів впливу щодо 
порушника. Якщо у першому випадку норма виступає як міра поведінки, 
як зразок певних суспільних відносин, то у другому випадку - це критерій 
оцінки того чи іншого вчинку в якості правомірного чи неправомірного, 
основа для притягнення правопорушника до юридичної відповідальності. 
Крім того, правова норма - це попередження потенційним правопорушникам, 
що у випадку її порушення до винуватих будуть неодмінно вжиті заходи 
державного впливу.

Необхідно підкреслити, що норма права - не просто констатація 
факту чи відображення дійсності, не довільна рекомендація, побажання чи 
заклик. Це - державне повеління, що відзначається категоричним 
характером, припис, як саме суб'єкти правовідносин повинні чи можуть 
вести себе в конкретній ситуації. Причому будь-яка правова норма є 
повелінням держави вже хоча б в силу того, що вона встановлена чи 
санкціонована владним органом, являє собою волю держави, виступає як 
загальнообов'язковий припис, охороняється від порушень передбаченими
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державою заходами примусового впливу. За кожною правовою нормою 
стоїть сила та авторитет держави.

Правова норма не лише зобов'язує, але й надає права. Наділяючи 
суб'єктів права повноваженнями, вона є повелінням в тому розумінні, що 
ці повноваж ення проголош ую ться держ авою , охороняю ться та 
забезпечуються нею. Крім того, будь-якому правочину відповідає владна 
вказівка іншим суб'єктам правовідносин забезпечити своїми діями (чи 
навпаки, утриматися від них) здійснення цього правочину.

П р аво в а  норма - п равило загальн о го  характеру . В она 
розрахована не на якийсь конкретний випадок чи обставину, а на весь вид 
випадків або обставин, інакше кажучи, на відповідну категорію суспільних 
відносин (оподаткування фізичних та юридичних осіб, витрачання 
бюджетних коштів тощо). В ній даються загальні, типові варіанти поведінки 
суб'єктів правовідносин, а також заходи впливу держави на них у випадку 
їх порушення.

Загальний характер правової норми означає, по-перше, що вона 
розрахована на її здійснення кожного разу, коли мають місце обставини, 
передбачені відповідною нормою, тобто вона не втрачає своєї сили після її 
застосування, а продовжує залишатися чинною. Наприклад, під дію норм 
«Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій 
органами державної податкової служби» підпадають як уже всі здійснені з 
моменту набрання інструкцією чинності відповідні правопорушення, так і 
ті, які можуть бути вчинені в майбутньому та відповідають ознакам 
зазначених фінансово-правових норм2.

П о-друге, загальний  характер  п равово ї норми означає 
персональну неконкретність її адресатів - вона поширює свою дію не на 
індивідуально визначених, а на будь-яких осіб, які вступають чи можуть 
вступити у правовідносини на її основі, адресована, як правило, колу осіб, 
що характеризуються спільними ознаками (платники податків, одержувачі 
бюджетних коштів, кредитори за державною позикою і т.д.3). Саме в силу 
зазначених властивостей правова норма виступає як міра поведінки 
учасників правовідносин.

Правові норми завжди існують у визначеному, формально 
закріпленому виді, в законах, інших нормативйих актах та інших офіційних 
дж ерелах  п рава. Тому так і норми, будучи оф іційним и, 
загальнообов'язковими приписами державної влади, являють собою 
формально визначені правила. Цією формальною визначеністю зумовлений 
той факт, що правові норми формулюються в офіційних документах, у 
вигляді точних та досить деталізованих правил, чим забезпечується їх
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правильне розуміння і застосування. Причому, як зазначав Алексєєв С.С., 
в новітній час «визначеність змісту правової норми доведена до такого 
ступеня, що вона існує тільки у формально закріпленому вигляді»4.

Складаючи в своїй системі об‘єктивне право, правові норми 
утворюють органічний комплекс неперсоніфікованих масштабів поведінки, 
що взаємодоповнюють один одного, який відіграє роль суспільної системи, 
яка налагоджує та підтримує весь соціальний організм у відповідності з 
об‘єктивними потребами суспільного розвитку. Ще радянські теоретики 
права вірно, як на нашу думку, підмітили, що «зміст, суть, мета правової 
норми - впорядкувати суспільні відносини певного виду, підпорядкувати їх 
певному режиму, сприяти їх розвитку...»5

Різновидом правової норми взагалі є фінансово-правова норма. їй 
характерні всі ті основні риси, що й правовій нормі будь-якої іншої галузі права. 
Подібно іншим правовим нормам, фінансово-правові норми містять правила 
поведінки, встановлені державою та забезпечені його примусовою силою.

Водночас специфіка предмета фінансового права визначає і 
специфіку фінансово-правових норм. їх змістом є встановлення правил 
поведінки учасників особливого виду суспільних відносин - фінансового- 
економічних відносин, тобто поведінки, яка завжди пов‘язана з державними 
грошовими коштами.

Даючи визначення фінансово-правової норми, вчені, як правило, 
насамперед враховували цю її рису. Зокрема, Ровінський Ю.А. зазначав: 
«Радянська фінансово-правова норма є нормою, яка виражає волю 
радянського народу і регулює фінансові відносини в галузі фінансової 
діяльності Радянської держави. Фінансово-правова норма містить веління 
і заборони, що встановлюються державою з приводу порядку мобілізації і 
витрачання державою грошових коштів. Вона наділена санкцією, 
спрямованою проти порушення фінансової дисципліни або інших 
неправомірних дій в галузі державних фінансів»6.

Дещо пізніше професор Воронова Л.К. з цього ж приводу писала: 
«Фінансово-правові норми визначають права і обов‘язки учасників фінансових 
відносин, обставини, при наявності яких вони стають носіями прав і обов'язків, 
і передбачають відповідальність за невиконання приписів держави»7. «Ці 
норми, - підкреслювала вона, - регулюють відносини тільки в галузі фінансів і 
містять приписи і заборони, що встановлюються державою з приводу мобілізації, 
розподілу і використання грошових фондів»8. Незмінилася її точка зору на це 
питання і в ході подальшого дослідження цих проблем9.

В останньому класичному радянському підручнику з фінансового 
права підкреслювалося: «Зміст фінансово-правових норм складають
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правила поведінки в суспільних відносинах, що виникають в процесі 
фінансової діяльності держави. Ці правила виражаю ться в наданні 
учасникам даних відносин таких юридичних прав і покладанні на них таких 
юридичних обов'язків, здійснення яких забезпечує планомірне утворення і 
використання централізованих грошових фондів держави відповідно до її 
завдань в кожний конкретний період часу, що випливають з політики КПРС 
по соціально-економічному розвитку країни»10.

У новітній час у визначеннях суті та змісту фінансово-правової 
норми сталися зовсім незначні зміни. Зокрема, Горбунова О.М., даючи 
загальну характеристику фінансово-правової норми, підкреслює, що «це - 
писані правила поведінки, які встановлюються державою в строго 
визначеному порядку і формі і вводяться в дію в точно встановлений 
законодавцем строк. Головна особливість фінансово-правових норм 
полягає в тому, що вони носять державно-владний, імперативний характер. 
Держава з їх допомогою приписує правила поведінки юридичним особам, 
громадянам в галузі фінансової діяльності»11.

Хімічева Н.І. з цього приводу підкреслює, що «фінансово-правова 
норма (норма фінансового права) - це встановлене державою та забезпечене 
засобами державного примусу строго визначене правило поведінки в 
суспільних фінансових відношеннях, що виникають в процесі планового 
утворення, розподілу та використання державних (і муніципальних) 
грошових фондів і доходів, яке закріплює юридичні права і юридичні 
обов'язки їх учасників»12.

З приводу останнього визначення фінансово-правової норми 
зазначимо, що, як на нашу думку, муніципальні фінанси не входять до складу 
державних фінансів в демократичних країнах ринкової орієнтації, а тому і 
не повинні регулюватися фінансово-правовими нормами, покликаними 
забезпечувати нормальне функціонування державних фінансів.

Спільною рисою для всіх наведених нами вище визначень 
фінансово-правової норми є те, що сама суть, зміст фінансово-правової 
норми зумовлює її імперативний (владний) характер. Як правило, вони 
складаю ться з письм ово сф орм ульованих вим ог, вираж ених в 
найкатегоричнішій формі, які не допускають їх довільної зміни, точно і 
вичерпно визначають обсяг прав та обов'язків учасників фінансових 
правовідносин. Ці права та обов'язки спрямовані безпосередньо на 
забезпечення загальнодержавного інтересу, а опосередковано - і на 
забезпечення інтересів усіх інших учасників фінансових правовідносин.

Наприклад, у фінансово-правових нормах містяться адресовані 
суб'єктам підприємницької діяльності вимоги вчасно вносити встановлені



законодавцем платежі у державний бюджет, користувачам бюджетних 
коштів - розподіляти та використовувати ці кошти у точній відповідності із 
затвердженими нормативами та цільовим їх призначенням, надавати звіти 
та інші документи для здійснення контролю з боку компетентних органів, 
вчиняти інші дії, які б забезпечували акумуляцію у державні фонди грошових 
ресурсів та їх використання у відповідності із затвердженими планами.

Водночас з метою дотримання законних прав та інтересів усіх 
учасників фінансових правовідносин їм надано право оскаржувати у 
встановленому порядку неправомірні дії фінансових органів, а на органи, 
що здійснюють фінансову діяльність держави, покладено обов'язок 
повертати неправомірно одержані платежі у Державний бюджет. Причому 
в умовах переходу до ринкової економіки та побудови правової держави 
намітились деякі якісно нові тенденції розвитку фінансових правовідносин.

Так, Законом України «Про податок на додану вартість» від З 
квітня 1997 р. вперш е в українській  держ аві введено однакову 
відповідальність як платника податку - за повноту та своєчасність 
проведення розрахунків з бюджетом13, так і уряду держави - за несвоєчасне 
повернення коштів (суми перевищення сплаченого постачальникам над 
отриманим від продажу товарів (робіт, послуг)14.

Цим Законом  запровадж ено повне відш кодування сум 
переплаченого податку. Зокрема, згідно підпункту 7.7.1 статті 7 даного 
Закону суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню 
з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових 
зобов'язань, що виникли у зв'язку з будь-яким продажем товарів (робіт, 
послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного 
періоду.

У разі, коли за результатами звітного періоду сума, визначена 
згідно з підпунктом 7.7.1 цієї статті, має від'ємне значення, така сума 
підлягає відшкодуванню платнику податку з Державного бюджету України 
протягом місяця, наступного за звітним періодом. Підставою для отримання 
відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період. За 
бажанням платника податку сума бюджетного відшкодування може бути 
повністю або частково зарахована в рахунок наступних платежів з цього 
податку. Таке рішення платника податку відображається в податковій 
декларації.

Відшкодування здійснюється шляхом перерахування відповідних 
грошових сум з бюджетного рахунку на рахунок платника податку в 
установі банку, що його обслуговує, або шляхом видачі казначейського 
чека, який приймається до негайної оплати (погашення) будь-якими
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банківським и  установам и. П рави ла випуску, обігу і погаш ення 
казначейських чеків встановлю ються законодавством . Здійснення 
відшкодування шляхом зменшення платежів по інших податках, зборах 
(обов'язкових платежах) не дозволяється законодавцем.

Суми, що не відшкодовані платнику податку протягом вище 
зазначеного строку, вважаються бюджетною заборгованістю. На суму 
бюджетної заборгованості нараховуються проценти на рівні 120 відсотків 
від облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент 
її виникнення, протягом строку її дії, включаючи день погашення'5. Платник 
податку має право у будь-який момент після виникнення бюджетної 
заборгованості звернутися до суду з позовом про стягнення коштів бюджету 
та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у несвоєчасному 
відшкодуванні надмірно сплачених податків16.

В свою чергу, у разі, коли розмір податку, зазначеного у 
декларації, є меншим за розмір, що випливає з поданих розрахунків, 
податковий орган має право видати розпорядження про донарахування 
податку. Додаткова сума податку, нарахована у відповідності з цим 
розпорядженням, підлягає внесенню до бюджету у строки, зазначені у 
розпорядженні податкового органу, але не пізніше 10 календарних днів з 
дати виписки такого розпорядження. Ці додатково сплачені суми 
зараховуються до Державного бюджету та використовуються у першу 
чаргу для бюджетного відшкодування податку на додану вартість та 
формування бюджетних сум, що направляються як субвенції місцевим 
бюджетам.

Тим не менш природа податкових відносин як частини фінансових 
відносин взагалі від цього не змінилася. Податок був і залишається «єдиною 
законною формою (встановлюється законом. - П.П.) відчуження власності 
фізичних і юридичних осіб на користь суб'єктів публічної влади на засадах 
обов 'язковості, індивідуальної безвідплатності, безповоротності, 
забезпеченою державним примусом, такою, що не має характеру покарання 
чи контрибуції»17. Податок є центральним інститутом доходів державного 
бюджету.

В умовах переходу до ринкової економіки не змінилася природа 
державних фінансів і в цілому. З цього приводу автори навчального 
посібника «Бюджет і фінансова політика України» зазначають, що і в нових 
умовах державні фінанси «у загальному їх трактуванні означають 
застосування різноманітних прийомів розподілу сукупного суспільного 
продукту на централізовані та  децентралізовані фонди грошових 
ресурсів»18.
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Фінанси, підкреслюють вони в іншому місці - це економічний 
інститут, покликаний оптимізувати використання вартості та її форм, які 
виникають в розвинутій системі товарно-грошових відносин. Причому, 
наголошують автори даного посібника, «окремо від грошей й руху 
грошових ресурсів при розподілі і перерозподілі національного доходу в 
грошовій формі не можуть існувати фінансові відносини та створюватися 
фінансові ресурси»19.

За цих умов не могла змінитися і правова природа фінансово- 
правової норми, покликаної регулювати дані відносини, оскільки, з одного 
боку, мова іде про відчуження, хоч і законне, власності на користь держави, 
а з іншого боку, про матеріальне забезпечення функціонування такого 
життєво необхідного сучасному суспільству інституту, як держава, 
фінансово-правова норма продовжує залишатися за своїм характером 
імперативним державним приписом. Це категоричний імператив, що 
виключає довільну зміну умов норми за волевиявленням суб’єктів 
відповідних правовідносин. Причому категоричність фінансово-правової 
норми виявляється в усіх її видах, які визначаються характером поведінки 
суб’єктів фінансово-правових відносин, що регулюються цією нормою 
(активна чи пасивна) - в зобов’язуючих, забороняючих і уповноважуючих 
фінансово-правових нормах.

Зазначимо при цьому, що як у попередні роки20, так і в сучасний 
період серед юристів-фінансистів мали місце й інші погляди на правову 
природу фінансово-правової норми. Зокрема, професор О.І.Худяков 
зазначає, що «фінансове право знає не тільки імперативні, але й 
диспозитивні норми. Специфіка фінансово-правових норм полягає в 
інш ом у, і ви п л и ває  вон а  із су б ’єктн о го  складу ф ін ан сового  
відношення»21.

«Імперативні фінансово-правові норми - продовжує О.І.Худяков 
- максимально конкретно і точно визначають права і обов’язки суб’єктів 
фінансового відношення. До їх числа відносяться норми податкового 
законодавства. За характером приписів, що містяться в імперативних 
нормах, вони можуть бути як зобов’язуючими, так і забороняючими»22.

Далі О.І.Худяков зазначає: «Диспозитивні фінансово-правові 
норми встановлюють загальні параметри поведінки суб’єктів фінансового 
відношення, відсилаючи вирішення тих або інших питань або на однобічний 
розсуд одного з них, або на їх взаємну згоду. ІДе норми, що регулюють 
відносини державної позики, де вирішення питання про вступ у ці відносини 
залежить від розсуду громадянина, і відносини державного банківського 
кредитування, які регулюються фінансовим договором банківської позики.



За характером припису, що міститься в них, диспозитивні норми завжди є 
уповноважуючими»23.

Н а нашу думку, О .І.Х удяковим  допущ ено цілий ряд 
методологічних похибок, прийняття яких за істинні положення може 
привести не лише до хибних теоретичних умозаключень, але й до шкідливих 
та небезпечних практичних наслідків.

Перша з цих похибок стосується того, чим зумовлюється 
специфіка тієї чи іншої правової норми, або, інакше кажучи, що робить їх 
якісно відмінними між собою і є дійсною підставою для розставлення 
правових норм у предметні ряди.

Теорія права уже давно знайшла однозначну відповідь на це 
питання -  джерелом права, правової норми як його первісної клітини, є 
матеріальні умови життя суспільства, пануючий режим суспільних відносин, 
що підлягають правовому регулюванню, у даному випадку фінансових 
відносин. Вони за своєю економічною природою об’єктивні, базисні. 
Законодавець, як зазначає Л .СЛвіч, «не робить законів, не винаходить їх, 
а лише формулює» на підставі пізнання об’єктивної дійсності24.

Причому формулювання права, правотворчість у її дійсному 
змісті починається у сфері матеріальних відносин власності. Саме тут 
виникає особливий соціальний феномен у вигляді фактичних суспільних 
відносин, які за своєю економічною природою вимагають адекватної 
юридичної форми і в зародку уже несуть її найважливіші риси. Тобто, в 
житті специфіка правових норм зумовлюється головним чином і насамперед 
об‘єктним, а не суб‘єктним складом відповідних суспільних відносин.

Звичайно, в жодному випадку не слід нехтувати і певною 
залежністю змісту правовідносин від їх суб'єктного складу. Тим більше, 
що одним із суб'єктів фінансового правовідношення завжди є держава. 
Вона ж виступає і творцем усіх правових норм, в тому числі й фінансово- 
правових. Звідси, формулюючи фінансово-правові норми, як резонно 
зауваж ує Худяков О .І., «держава регулює свою власну поведінку, 
наділяючи себе як правами, так і обов'язками перед особою іншого суб'єкта 
даного відношення»25.

Для правових конструкцій це нетипова ситуація. Як правило, 
держ ава, формулюючи правові норми, перебуває над суспільним 
відношенням, поведінку суб'єктів якого вона регулює. У випадку ж 
фінансово-правового відношення держава є внутрі нього, виступаючи 
одночасно в двох якостях: і як суб'єкт цього відношення, і як джерело 
правових норм, що регулюють поведінку його учасників.

Така двоякість правового становища держави найяскравіше
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проявляється у фінансово-правових нормах, що регулюють відносини 
державної позики. Так, формулюючи правові норми, що регулюють випуск 
в обіг конкретної державної позики та встановлюючи її умови (сума позики, 
її строк, порядок розміщення і погашення, винагорода кредиторів і т.д.), 
держава виступає в якості такого суб'єкта суспільства, який наділений 
правом встановлювати обов'язкові правила поведінки.

Водночас держава є позичальником по даній позиці, тобто 
стороною в конкретних договорах, зобов'язаною виконати свої власні 
приписи, зафіксовані в нею ж виданих правових нормах. Тому цілком 
природньо, що таке «самозобов'язування» відзначається відносним 
характером - гой, хто видав правову норму, у будь-який час може й 
переглянути її у відповідності із змінами в його ж інтересах та об'єктивних 
умовах їх забезпечення. У відносинах державної позики це часто 
проявляється в так званій «конверсії позики» - перегляді умов раніше 
випущеної позики, що здійснюється державою в однобічному порядку і 
завжди в її інтересах.

Специфіка суб'єктного складу фінансово-правових відносин 
зумовлює і таку особливість фінансово-правових норм, як нерівномірність 
розподілу прав і обов'язків між суб'єктами цих відносин. Фінансово-правова 
норма фіксує фактичну та встановлює на цій підставі юридичну нерівність 
даних суб'єктів, наділяючи державу в цілому (чи орган, що представляє її в 
даному правовідношенні) значно більшими правами й істотньо меншими 
обов'язками в порівнянні з іншою стороною фінансово-правового 
відношення. Наприклад, якщо висловлюватися дещо спрощено, схематично, 
то про правові норми, якими регулюються податкові правовідносини, можна 
сказати наступне: держава має законне право відібрати, а платник податку 
зобов'язаний законом віддати їй певну суму грошей.

Юридична нерівність, закладена у фінансово-правових нормах, 
породжує і таку їх особливість, як однобічний характер реалізації приписів, 
що містяться в цих нормах. Як правило, сторона, що представляє у 
фінансовому правовідношенні державу, в силу даних їй правовою нормою 
повноважень в стані захистити інтереси держави і примусити іншу сторону 
до належної поведінки.

Ще однією з особливостей фінансово-правових норм є те, що з їх 
допомогою держава реалізує свій власний матеріальний інтерес. Хоч 
нерідко стверджується, що держава виключно у всіх випадках повинна 
займати і займає патерналістські позиції, тобто діє виключно на благо 
всього суспільства в цілому, безкорисно сприяючи в однаковій мірі всім 
його членам, тим не менше вона в дійсності завжди має і власний, виключно
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їй притаманний інтерес, який не завжди співпадає як з інтересами суспільства 
в цілому, так і окремих складових частин його.

Особливо яскраво ця риса держави проявляється у здійсненні нею 
податкової політики. Історія людства не знає жодного випадку, коли б 
держава не прагнула всіма правдами і неправдами, нерідко всупереч 
об'єктивним інтересам громадянського суспільства підвищити ставки 
чинних податків або ввести нові, збільшуючи таким чином власні доходи, 
тобто розширюючи власні фінансові можливості (в тому числі й для 
максимально можливого матеріального забезпечення власних чиновників).

Будь-яка держава завжди має в своєму арсеналі могутній засіб 
вирішення власних фінансових проблем - можливість видання такого 
правового акту, який би породжував фінансові обов'язки перед нею. 
Виконання приписів такого акту забезпечується всією могутністю механізму 
державного примусу. Такими можливостями, крім держави, не наділений 
жодний інший суб'єкт політичної системи суспільства.

Та обставина, що саме через фінансово-правові норми держава 
коли більш, а коли й менш розумно, але все-таки вирішує власні грошові 
проблеми, накладає, по-перше, відбиток на зміст цих норм і тим самим, по- 
друге, посилює їх відмінність від норм інших галузей права.

Саме посилює відмінність, а не робить фінансово-правові норми 
відмінними від інших правових норм, як це методологічно хибно, на нашу 
думку, стверджує О.І.Худяков26. Тому що, як було показано вище, правова 
природа фінансово-правової норми зумовлюється об'єктивним змістом 
фінансових відносин, які вона покликана регулювати. А суть фінансів, 
закономірності їх розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових 
відносин і роль в процесі розширеного суспільного відтворення, в свою 
чергу, як відзначають фахівці, визначаються такими об'єктивними 
чинниками, як економічний лад суспільства, природа та функції держави27.

Також можна віднести до аксіом і той факт, що фінансові 
відносини - це відносини розподілу та перерозподілу національного доходу 
країни28, тобто відносини нерівності сторін. А  тому вже в силу цього не 
може бути і не існує диспозитивних фінансово-правових норм.

Факт нерівності сторін у фінансовому відношенні безспірно визнає 
і О.І.Худяков. Зокрема, з цього приводу він пише, що «фінансово- 
економічні відносини - це такі грошові відносини, які існують лише в 
імперативній формі. Тобто правовідношення, що опосередковує фінансово- 
економічне відношення, повинно носити владний характер»29. Але, як було 
показано вище, при цьому допускаючи наявність диспозитивних фінансово- 
правових норм.
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Як бачимо, він заперечує сам собі. І якщо перше його твердження, 
на нашу думку, істинне, загальноприйняте, то друге методологічно хибне. 
Як договірна частина відносин державної позики, так і договірна частина 
відносин державного банківського кредитування, на які у своєму 
твердженні посилається О.І.Худяков, за своїм предметом належать не до 
фінансово-правових, а до цивільно-правових відносин, тому й регулюються 
диспозитивними нормами цивільного права. Штучне, механічне перенесення 
цих норм у галузь фінансового права з теоретичної точки зору помилкове, 
а з практичної - шкідливе, таїть в собі небезпечні наслідки для практики в 
даний час і особливо в перспективі.

На нашу думку, методологічно хибне твердження О.І.Худякова і 
про те, що імперативний характер мають лише норми податкового права, а 
не всі фінансово-правові норми. Це знову ж таки випливає з того, що не 
лише податкові, але й усі інші без винятку фінансові відносини, як було 
показано вище - це відносини нерівності.

Так, згідно Конституції України, не договорами між суб‘єктами 
ф інансових п равовідносин , а «виклю чно законам и У країни 
встановлюються: Державний бюджетУкраїни 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 валютна території України; 
порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 
боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи»30.

В іншій статті Конституції України зазначається: «Виключно 
законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки 
держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих 
видатків»31.

Як бачимо, імперативний характер мають не тільки норми 
податкового права, але й бюджетного та усіх інших фінансово-правових 
інститутів. На нашу думку та думку інших дослідників проблеми32, це 
питання належить до вирішених у фінансово-правовій науці, тому немає 
потреби нав'язувати дискусію там, де вона не зумовлена об'єктивно.

Таким чином, фінансово-правову норму (норму фінансового 
права) можна визначити, як писане, встановлене державою в строго 
визначеному порядку і формі і забезпечене заходами державного примусу, 
виражене в категоричній формі, правило поведінки суб'єктів фінансово- 
правових відносин, що виникають з приводу мобілізації, розподілу і 
використання централізованих та децентралізованих фондів державних 
коштів, яке закріплює юридичні права та юридичні обов'язки їх учасників.
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Змістом усіх ф інансово-правових норм є д іяльність держ ави по 
регулюванню фінансових відносин в країні.
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ВИДИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ

В загальній теорії права уже давно однією з аксіом є твердження 
про багатоманітність видів правових норм. Так, в залежності від критеріїв, 
які беруться за основу, виділяються галузеві норми права, норми 
матеріального і процесуального права, норми абстрактні і казуїстичні, 
абсолютно визначені, відносно визначені і бланкетні і т.д.'

Серед цих різноманітних поділів норм права на види висхідне, 
визначальне значення, на нашу думку, мають лише ті, які відображають 
істотні об’єктивні особливості права як соціального інституціонального 
н орм ати вного  регулятора суспільних відносин в ш ироком у, 
загальносоціологічному розумінні цього слова. Це, в свою чергу, є 
достатньою підставою для того, щоб з істинних методологічних позицій 
підійти до вирішення питань догми права, а, значить, і проблеми юридичної 
практики, до визначення правил і рекомендацій для ефективного 
застосування правових норм до конкретних випадків життя.

Така точка зору на класифікацію правових норм, як зазначає 
Алексеев С.С., означає, що “види норм права розглядаються насамперед в 
якості одного з проявів його структури” ,- Тобто, в даному випадку ми 
одержуємо не довільно сконструйовану класифікацію, а об’єктивно 
зумовлений поділ юридичних норм, який після структури самої правової 
норми є другим рівнем загальної структури права.

Поділ юридичних норм на види ще відноситься до мікроструктури 
права, але характеризує більш високий рівень його будови. Тому при аналізі 
видів юридичних норм з більшою виразністю проявляється залежність 
структури права від об’єктивних особливостей предмету правового 
регулювання, в яких проявляються специфічні закономірності права3.

На нашу думку, найістотніший вплив на об’єктивний поділ 
юридичних норм на їх види зумовлюють наступні фактори: а) функції 
правових норм; б) спеціалізація правових норм; в) способи правового 
регулювання; г) індивідуальне регулювання суспільних відносин. Причому
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визначальними є перших два з цих факторів. Такий поділ норм права у 
відповідності з їх функціями та  спеціалізацією і утворює загальну 
класифікацію правових норм.

Причому необхідно підкреслити, що предметом класифікації, як 
правильно, на нашу думку, відзначає Алексеев С.С., “є первинні, реальні, 
живі норми-приписи”, “взяті в єдності всіх притаманних їм елементів”4, а 
не окремі елементи правових норм -  гіпотези, диспозиції, санкції, що 
розглядаються ізольовано один від одного. Звичайно, і вони можуть бути 
предметом класифікації. Однак це уже якісно інша проблема і стосується 
вона головним чином техніко-юридичної побудови правової норми, питань 
юридичної техніки в цілому, але аж ніяк не впливає на об’єктивний поділ 
правових норм на їх види.

Оскільки, як було зазначено, в основі головного поділу юридичних 
норм лежать відповідні спеціально-юридичні функції -  регулятивна і 
охоронна, то і всі правові норми поділяються на регулятивні і охоронні. 
Регулятивні та охоронні нормативні приписи утворюють кістяк права як 
нормативного утворення. Саме з них на наступних рівнях правової матерії 
в цілому головним чином і складаються окремі правові спільності, що 
входять в неї -  інститути права, групи споріднених інститутів, галузі права, 
сім’ї  галузей права. Як одні, так і інші приписи є підставою для виникнення 
особливих правовідносин -  регулятивних чи охоронних.

З розвитком процесу спеціалізації регулятивних і охоронних приписів 
як в національному праві, так і в праві інших країн намітилась в стає все 
очевиднішою тенденція до все більшого відособлення цих груп норм права 
одна від одної. Об’єднуючись в особливі, самостійні регулятивні або охоронні 
спільності (інститути), вони функціонують в своїх системах, все більше 
віддаляються одна від одної. Звичайно при цьому взаємозв’язок та 
взаємозалежність між ними не перериваються, не зникають, а набирають інших 
форм, здебільшого не прямих, як це мало місце раніше, а головним чином через 
посередництво відповідних правових інститутів і навіть галузей права.

До регулятивних (правовстановлювальних) належать правові 
приписи, які безпосередньо спрямовані на регулювання суспільних відносин 
шляхом надання учасникам прав та покладення на них обов’язків. Ця група 
юридичних норм є правовстановлювальною тому, що їх роль в регулюванні 
суспільних відносин зводиться головним чином до встановлення 
суб’єктивних юридичних прав і обов’язків. Тобто, за цією ознакою до 
регулятивних належать і всі фінансово-правові норми.

Будь-яка фінансово-правова норма приписує учасникам фінансових 
відносин певні права і обов’язки, відповідну міру поведінки. Вона або
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зобов’язує, або забороняє, або уповноважує (дозволяє) здійснювати чи не 
здійснювати суб’єктам фінансових правовідносин певні вчинки. Тому в 
залежності від характеру приписів, що містяться в диспозиції фінансово- 
правової норми, точніше кажучи, в залежності від характеру впливу на 
поведінку суб’єктів фінансових правовідносин, всі фінансово-правові 
норми поділяються на зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі 
(дозволяючі). Дану точку зору поділяли в минулому і поділяють в наш час 
більшість юристів-фінансистів.3

Зобов’язуючі, забороняю ні і уповноважую чі (дозволяючі) 
фінансово-правові норми з вичерпною повнотою охоплюють всі види 
матеріальних правових зв’язків суб’єктів фінансових правовідносин, їх 
фінансову діяльність, зумовлені нею дії та утримання від відповідних дій. 
Наведена класифікація фінансово-правових норм повністю відображає і 
сутність фінансового права як головного знаряддя фінансової дфяльності 
держави, оскільки в громадянському суспільстві вона здійснюється, як 
правило, при допомозі правових норм, що містять в собі прямі і безпосередні 
повеління, заборони і дозволи.

Спроби заперечувати таку класифікацію фінансово-правових норм, 
які мали місце раніше і зустрічаються нині, аргументуються тим, що в будь- 
якій фінансово-правовій нормі мають місце зобов’язуючі та уповноважуючі 
елементи. Одним з найбільш виражених представників таких поглядів на 
класифікацію фінансово-правових норм, як і будь-яких інших норм права 
взагалі, є А.Я.Берченко, який ще на початку 50-х років стверджував у своїй 
кандидатській дисертації, що “кожна “забороняюча” норма може бути 
сформульована як “зобов’язуюча” і, навпаки, будь-яка “уповноважуюча” 
норма права може бути виражена як “зобов’язуюча” та навпаки. На його 
думку, тільки здається що є відмінності між “зо б о в ’язую чими” , 
“забороняючими” та “уповноважуючими” нормами права, а якщо ці 
відмінності в чомусь і проявляються, то аж ніяк не в “характері правил 
поведінки” , що встановлюються тією чи іншою нормою, а лише у 
відмінностях логічної та граматичної будови цих норм.6

А втори  подібних тверджень не враховую ть, що держава, 
виражаючи свою волю у будь-якій нормі права, завжди велить, наказує, 
проте не завжди вона домагається одного й того ж. В одних випадках 
державне повеління виражається у формі зобов’язання, в інших -  у формі 
заборони, в третіх -  у формі дозволу на вчинення тієї чи іншої дії. Тому 
класифікація фінансово-правових норм за вказаними ознаками -  це не 
питання логічної чи грамматичної будови норми права, а питання поділу їх 
на види в залежності від характеру правил поведінки суб’єктів фінансових
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правовідносин, що встановлюються диспозицією фінансово-правової норми.
Інакше кажучи, це питання про функції фінансово-правових норм 

в суспільному житті, методи їх впливу на поведінку суб’єктів фінансових 
правовідносин, які, в свою чергу, визначаються характером фінансових 
відносин, що регулюються відповідною фінансово-правовою нормою. Саме 
виходячи з даних відносин та враховуючи у зв’язку з цим необхідність в 
наданні нормі більшої чи меншої категоричності, законодавець, точніше, 
будь-який правотворчий орган держави надає відповідній фінансово- 
правовій нормі зобов’язуючого, забороняючого чи уповноважуючого 
(дозволяючого) характеру.

Звичайно, зобов’язуючи здійснювати певні дії, норма права тим 
самим забороняє діяти інакше в порівнянні з тим, що в ній зумовлено. Проте 
суть припису такої фінансово-правової норми полягає в позитивній дії, 
передбаченій відповідною нормою права.

Так, у диспозиції фінансово-правової норми, викладеній у пункті 
7.2.1 статті 7 Закону України “Про податок на додану вартість” , 
зазначається: “7.2.1. Платник податку зобов’язаний надати покупцю 
податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками:

а) порядковий номер податкової накладної;
б) дату виписування податкової накладної;
в) назву юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість;
г) податковий номер платника податку (продавця та покупця);
д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси 

фізичної особи, зареєстрованої як платника податку на додану вартість;
е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг,

об’єм);
є) повну назву отримувача;
ж) ціну продажу без врахування податку;
з) ставку податку на відповідну суму податку у цифровому значенні;
и) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням 

податку.
7.2.2. У разі звільнення від оподаткування у видатках, передбачених 

статтею 5 цього Закону, у податковій накладній робиться запис “Без ПДВ” 
з посиланням на відповідний підпункт пункту 5.1 чи пункт статті 5.

7.2.3. Податкова накладна складається у момент виникнення 
податкових зобов’язань продавця у тьох примірниках. Оригінал і перша 
копія податкової накладної надаються покупцю, друга копія залишається 
у продавця товарів (робіт, послуг).
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Для операцій, що оподатковуються і звільнені від оподаткування, 
складаються окремі податкові накладні.

Податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно 
розрахунковим документом.

Податкова накладна виписується на кожну повну або часткову 
поставку товарів (робіт, послуг). У разі, коли частка товару (робіт, послуг) 
не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково 
поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної у 
порядку, встановленому центральним податковим органом України, та 
враховується у визначенні загальних податкових зобов’язань.

Платники податку повинні зберігати податкові накладні протягом 
строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податків.

7.2.4. П раво  на нарахування податку та  складання 
податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як 
платники податку в порядку, передбаченому статтею 9 цього Закону.

7.2.5. Для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб’єкти 
підприємницької діяльності, що ввозять (пересилають) товари (предмети) 
на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно 
із законодавством України, оформлення митної декларації прирівнюється 
до подання податкової накладної.

7.2.6. Податкова накладна видається у разі продажу товарів 
(робіт, послуг) покупцю на його вимогу. У будь-якому випадку видається 
товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що 
підтверджує передачу товарів (робіт, послуг) та/або прийняття платежу із 
зазначенням суми податку.

7.2.7. У разіввезення (імпортування) товарів документом, що 
посвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається належним 
чином оформлена митна декларація, яка підтверджує сплату податку на 
додану вартість.

7.2.8. Платники податку повинні вести окремий облік з 
продажу та придбання щодо:

операцій, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 
відсотків та звільнені від оподаткування;

операцій, вартість яких не включається до складу валових 
витрат виробництва (обігу) або не підлягає амортизації, ввізних (імпортних) 
та вивізних (експортних) операцій. Зазначений облік ведеться в спеціальних 
книгах, форма і порядок заповнення яких встановлюється центральним 
податковим органом України” .7

Ще яскравіший, класичний приклад зобов’язуючої фінансово-
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правової норми наводить законодавець у Законі України “Про внесення 
змін до Закону України “Про систему оподаткування”. Зокрема, її 
диспозиція, викладена у статті 9 цього Закону, звучить наступним чином:

“ 1. Платники податків і зборів (обов’язкових платежів) зобов’язані:
1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово- 

господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни встановлені 
законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших державних 
органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші 
документи і відомості, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів 
(обов’язкових платежів);

3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов’язкових 
платежів) у встановленні законами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до 
обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи 
пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок з 
питань обчислення і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

2. Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні 
особи під час перевірки, що проводиться державними податковими 
органами, зобов’язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, 
передбачених законами, виконувати вимоги державних податкових органів 
щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати 
акт про проведення перевірки.

3. Обов’язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору 
(обов’язкового платежу) або його скасуванням. У разі ліквідації юридичної 
особи заборгованість з податків і зборів (обов’язкових платежів) 
сплачується у порядку, встановленому законами України.

4. Обов’язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів) припиняється із сплатою податку і збору 
(обов’язкового платежу) або його скасуванням, а також у разі смерті 
платника”.8

Зобов’язуючі норми складають переважну більшість серед усієї 
сукупності фінансово-правових норм. Всі приписи в них виражені в 
абсолютно категоричній формі.

Забороняючи ту чи іншу дію, фінансово-правова норма водночас 
зобов’язує діяти у відповідності з тим, що виражено в такій нормі. Проте 
суть питання у таких випадках в утриманні від дій, заборонених відповідною 
нормою права.
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Яскравий приклад забороняю чої фінансово-правової норми 
законодавець наводить у статті 5 Закону України “Про податок на додану 
вартість”. В ній, зокрема, зазначається:

“ 5.1 Звільняються від оподаткування операції з:
5.1.1. продажу вітчизняних продуктів дитячого харчування 

молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які 
виконують функціїроздаточних пунктів, у порядку і за переліком продуктів, 
встановленими Кабінетом Міністрів України.

5.1.2. продажу (переплати) і доставки періодичних видань 
друкованих засобів масової інформації ві тчизняного виробництва; продажу 
книж ок вітчизняного виробництва; продажу учнівських зош итів, 
підручників та навчальних посібників;

5.1.3. надання згідно з переліком, встановленим Кабінетом 
Міністрів України, послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та 
початкової освіти закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) 
на надання таких послуг та послуг з виховання та освіти дітей будинками 
культури в сільській місцевості, дитячими музичними та художніми школами, 
школами мистецтв;

5.1.4. продажу товарів спеціального призначення для інвалідів 
за переліком встановленим Кабінетом Міністрів України;

5.1.5. послуг з доставки пенсій та грош ової допомоги 
населенню;

5.1.6. надання послуг з реєстрації актів громадянського стану 
державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію 
згідно із законодавством;

5.1.7. продажу лікарських засобів та виробів медичного 
призначення, зареєстрованих в Україні у встановленому законодавством 
порядку, в тому числі надання послуг з такого продажу аптечними 
установами;

5.1.8. надання послуг з охорони здоров’я згідно з переліком, 
встановленим Кабінетом Міністрів України, закладами охорони здоров’я, 
які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг;

5.1.9. продажу путівок на санаторно-курортне лікування та 
відпочинок дітей у закладах за переліком, встановленим Кабінетом 
Міністрів України. Зазначена пільга не поширюється на продаж путівок 
нерезидентами;

5.1.10. надання в порядку та в межах норм, встановлених Кабінетом 
Міністрів України, послуг з:
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утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, 
кімнатах-розподільниках установ Міністерства внутрішніх справ України;

утримання осіб у будинках для перестарілих та інвалідів;
харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у 

спеціально відведених для цього місцях;
харчування дітей у школах, професійно-технічних училищах та 

громадян у закладах охорони здоров’я;
5.1.11. надання послуг державними службами зайнятості України 

за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України;
5.1.12. надання послуг архівними установами України, пов’язаних 

з наданням документів Національного архівного фонду України юридичним 
і фізичним особам, а також продажу архівними установами України 
документів Національного архівного фонду України, які перебувають у 
власності юридичних або фізичних осіб відповідно до законодавства 
України;

5.1.13. надання послуг з перевезення пасажирів міським і 
приміським пасажирським транспортом та автомобільним транспортом у 
межах району, тарифи на які регулюються у встановленому законом 
порядку, за винятком операцій з надання пасажирського транспорту в 
оренду (прокат);

5.1.14. надання культових послуг та продажу предметів 
культового призначення релігійними організаціями за переліком, 
встановленим Кабінетом Міністрів України;

5.1.15. надання послуг з поховання будь-яким платником 
податку;

5.1.16. передачі конфіскованого майна, знахідок скарбів або 
майна, визнаних безхазяйними, у розпорядження державних органів або 
організацію, уповноважених здійснювати їх збереження або продаж згідно 
із законодавством;

5.1.17. передачі земельних ділянок, що знаходяться під 
об’єктами нерухомості, або незабудованої землі у разі, коли така передача 
дозволена згідно з положеннями Земельного Кодексу України;

5.1.18. безкош товної передачі рухомого складу однією 
залізницею або підприємством залізничного транспорту загального 
користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту 
загального користування держ авної форми власності в порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України”.9

Забороняючі фінансово-правові норми з усього масиву норм
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фінансового права займають проміжне місце за своєю кількістю між 
зобов’язуючими та уповноважуючими фінансово-правовими нормами.

Уповноважуючи на ті чи інші дії (дозволяючи їх), фінансово- 
правова норма в той же час зобов’язує утриматися віддій, спрямованих на 
те, що завадити уповноваженому здійснити свої права. Проте суть питання 
тут в тому, що така фінансово-правова норма не приписує уповноваженому 
будь-яких позитивних дій чи утримання від певних дій. Вона тільки дозволяє 
суб’єкту фінансового правовідношення вчиняти ті або інші дії, надаючи їм 
свободу розпоряджатись наданими їм правами, тобто використовувати чи 
не використовувати ці права.

Водночас на відміну від уповноважуючих норм інших галузей 
п рава ф ін ансово-правова уповноваж ую ча норм а, так  само, як і 
зобов’язуюча та забороняюча фінансово-правова норма, продовжує 
залишатися категоричним імперативом. Хоч категоричність цього виду 
ф інансово-правових норм, як резюмує професор В оронова Л .К ., 
“виявляється дещо своєрідно” . В даному разі “суб’єкти фінансових 
правовідносин у межах своєї компетенції можуть конкретизувати вимоги 
держави. У випадках застосування уповноважуючої норми її імперативний 
характер сполучається з певними правомочностями, встановленими у 
суворих межах”.10 Причому “межі застосування уповноважуючої норми 
вираж ені в категоричн ій  ф орм і” ." П оєднання ім перативності і 
повноваженості в уповноважуючій фінансово-правовій формі переслідує 
мету підвищення ефективності фінансової діяльності держави, адекватніше 
врахування галузевих, регіональних та місцевих її особливостей.

Так, диспозиція однієї з уповноважуючих норм, сформульованих 
законодавцем у Законі України “Про внесення змін до Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств”, звучить наступним чином:

“ 8.7.1. Платники податку мають право протягом звітного року 
віднести до валютних витрат будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням 
основних фондів, у сумі, що не перевищує п’ять відсотків сукупної 
балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Витрати, що перевищують зазначену суму, відносяться на 
збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості окремого 
об’єкта основних фондів групи 1) та підлягають амортизації за нормами, 
передбаченими для відповідних основних фондів”.12

Немало вчених-правознавців не визнають поділу правових норм 
на зобов’язуючі, забороняючі та уповноважуючі (дозволяючі) лише на тій 
підставі, що, на їх думку, будь-яка правова норма, в тому числі і норма 
фінансового права має надавально-зобов’язуючий характер. Так, ще в
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радянський період відомий теоретик права А.Ф.Шебанов писав, що “ така 
класифікація по суті є класифікацією не правових норм, а статей законів, в 
яких виражені ці норми..., тому що будь-яка правова норма має двобічний 
надавально-зобов’язуючий характер. Вона одночасно уповноважує одну 
сторону і зобов’язує іншу сторону відношення, що нею регулюється. А 
стаття закону, у якій викладена дана правова норма, дійсно може бути 
сформульована як уповноваження або як обов’язок чи як заборона”.13

Професор Александров М.Г. також прийшов до висновку, що 
“словесно юридична норма може бути сформульована так, що мова в ній 
буде йти тільки про обов’язки однієї сторони відношення, що регулюється 
цією нормою , але в цьому випадку мається на увазі в ідповідна 
правомочність іншої сторони”.14 Мотивує він ще тим, що “оскільки норми 
права регулюють вольову поведінку людей як учасників суспільних 
відносин, а в суспільному відношенні мається на увазі дві сторони (що так 
або інакше відносяться одна до однієї), то і приписи правових норм завжди 
мають специфічно двобічний надавально-зобов’язуючий характер”.15

Професор Лейст O.E. зазначає: “По відношенню до однієї особи 
правова норма-правило поведінки, як правило, виступає у формі або вимоги 
здійснити певну позитивну дію (позитивне зобов’язання), або заборони тих 
чи інших вчинків (негативне зобов’язання), або, нареш ті, надання 
можливосгі поводити себе відповідним чином (правомочність). Проте будь- 
яка така норма стосується як мінімум двох суб’єктів в силу того, що вона 
регулює суспільне відношення, у якому завжди мається на увазі не менше 
двох сторін. При цьому вона встановлює для однієї сторони необхідну 
поведінку, яка охороняється примусовою силою держави, а  для іншої -  
гарантовану державою можливу поведінку д ля однієї сторони -  обов’язок, 
а для інш ої- правомочність. В цьому й полягає двосторонній, надавапьно- 
зобов’язуючий характер правової норми...

Правовий обов’язок, -  резюмує Лейст O.E., - не може існувати без 
відповідної йому правомочності...”.16

Дійсно, під наведені характеристики підпадає багато фінансово- 
правових норм, особливо тих, що регулюють податкові правовідносини. 
Проте надавати цим умозаключениям узагальню ю чого характеру 
методологічно хибно, оскільки ще більша частина фінансово-правових норм 
(до речі, як і норм інших галузей права), на відзначаються безпосередньо 
надавально-зобов’язуючим характером. Наприклад, це норми, що 
регулюють бюджетний устрій держави, державні доходи і витрати, 
розміщення державних позик, розрахунки, грошовий і валютний обіг в 
країні.
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По-друге, зміст приписів, що містяться в диспозиціях зобов’язуючої, 
забороняю чої та уповноважуючої фінансово-правових норм, якісно 
відрізняються один від одного і ототожнювати їх означає не визнавати 
об’єктивних реалій. Тому немає достатніх підстав визнати вищенаведені і 
інші їм подібні спроби заперечити поділ матеріальних фінансово-правових 
норм на такі головні види, як зобов’язуючі, забороняючі і уповноважуючі 
в якості науково-обгрунтованих.

Тим не менше, не дивлячись на суттєві відмінності у змісті приписів 
диспозицій різних видів фінансово-правових норм, всі вони без-винятку 
мають форму категоричного імперативу. Це означає, що вплив на поведінку 
учасників фінансових правовідносин здійснюється з допомогою таких 
приписів, при яких встановлення конкретних прав і обов’язків даних 
суспільних відносин зовсім не залежить від них самих. Фінансово-правова 
норма безпосередньо і сповна визначає поведінку суб’єктів фінансових 
правовідносин, незалежно від їх волі, рішень та угод.

Принагідно зазначимо, що грубою методологічною помилкою є 
ототожнення уповноважуючої фінансово-правової норми з диспозитивною 
правовою нормою і більше того навіть виділення в якості окремого виду 
диспозитивних фінансово-правових норм. Це зробив, зокрема, в підручнику 
з фінансового права доктор юридичних наук, професор Худяков A.I.

Зокрема, він пише: “Диспозитивні фінансово-правові норми 
встановлю ють загальні параметри поведінки суб’єктів фінансового 
відношення, відсилаючи вирішення тих або інших питань або на однобічний 
розсуд одного з них, або на їх взаємну згоду... За характером приписів, що 
містяться в них, диспозитивні норми завжди є уповноважуючими”.17

Те, що диспозитивних фінансово-правових норм немає і в принципі 
бути не може, було показано в першому параграфі даного розділу. Тут же 
зазначимо, що диспозитивну норму, як пише професор Недбайло П.О., 
взагалі не можна ототожнювати з уповноважуючими нормами чи розглядати 
їх як різновид останніх. Справа в тому, що “уповноваження (дозвіл) 
відноситься до змісту правового примусу, точніше -  до характеру правила 
норми, а диспози гивність -  до форми його вираження”.18

Уповноваження дозволяє суб’єктам використовувати чи не 
використовувати своє право, а диспозитивна норма припису зобов’язовує 
до певних дій. Вона полягає в тому, що коли сторони не скористаються 
велінням норми права укласти угоду і тим самим встановити свої права і 
обов’язки, то ця норма компенсує відсутність такої угоди і продиктує сама 
умови правовідношення.19

Суспільні ж відносини в сфері фінансової діяльності держави
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регулюються категорично вираженими нормами фінансового права, де роль 
суб’єктів цих правовідносин зводиться до чисто виконавських функцій.

Поряд з матеріальними фінансово-правовими нормами існує і 
велика кількість процесуальних, або, як їх ще інколи називаю ть, 
процедурних, фінансово-правових норм. На надзвичайно важливу роль цієї 
групи норм у здійсненні фінансової політики держави на початку 60-х років 
вказував Ровінський Ю.А.20, на початку 80-х років -  Хімічева Н.І.21, в наш 
час -  Горбунова О.М.22 Звернули на це увагу і зарубіжні вчені.23 Особливо 
зростає роль процесуальних фінансово-правових норм в умовах побудови 
демократичного громадянського суспільства і правової держави.

Однак у фінансово-правовій науці ця ситуація по даний час не 
знайшла адекватного потребам практики відображення і наукової розробки. 
Традиційно процесуальні фінансово-правові норми виділяються та 
відособлюються з цього масиву норм фінансового права лише в одному з 
усього основних підрозділів -  у бюджетному праві.24 Але це не означає, що 
в інших розділах фінансового права вони відсутні.

Об’єктивний процес зростання ролі фінансів, фінансової діяльності 
держави в умовах переходу до ринкової економіки, ускладнення умов 
реалізації фінансової політики держави поряд з іншими факторами 
вимагають всебічної розробки процесуальних питань фінансового права, 
підняття їх до рівня розробки процесуальних питань таких галузей права, 
як цивільне та кримінальне.

Фінансовий процес є нічим іншим, як правовою формою реалізації 
матеріальних прав в галузі акумуляції, розподілу і використання державних 
фінансових ресурсів. Ч ітка регламентація процесуальної сторони 
фінансової діяльності держави сприяє дотриманню та реалізації цих прав, 
найефективнішому використанню фінансів.

Н а нашу думку, досягнутий рівень ф інансово-правового 
регулювання, з одного боку, та потреби практики і теорії його детального 
вдосконалення сьогодні зумовлюють необхідність повного відособлення 
матеріальної і процесуальної частин фінансового права. Це диктується як 
законами наукового пізнання, так і необхідністю підняти на якісно вищий 
рівень легітимність, правомірність фінансової діяльності держави, захисту 
законних прав і інтересів тих суб’єктів фінансових правовідносин, які 
перебувають у них на боці, протилежному боку держави як одного з 
неодмінних суб’єктів цих правовідносин.

Визріла невідкладна потреба спеціально дослідити загальні питання 
фінансового процесу і відобразити їх спочатку окремо в Загальній частині 
фінансового права, а пізніше й зовсім виокремити їх, конкретизувати ці
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загальні питання в інститутах Особливої частини фінансового права. 
Причому в кожному з інститутів Особливої частини фінансового права без 
винятку процесуальні норми вимагають спеціального дослідження і 
виокремлення їх з усього масиву відповідних норм права.

До процесуальних фінансово-правових норм загального характеру, 
очевидно, слід віднести норми, що забезпечують здійснення фінансових 
операцій, облік надходжень і видатків державних грошових коштів, 
порядок оформлення документації по грошових операціях, постановку 
оперативно-статистичної і бухгалтерської звітності у фінансових органах і 
кредитних закладах, ведення грошових документів і т.д.

Причому, на нашу думку, до фінансового права належать не всі 
техніко-юридичні норми, які в більшій або меншій мірі опосередковують 
фінансову діяльність держави, а лише ті з них, які мають пряме відношення 
до виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин.25 За цією 
ознакою можна виділити наступні групи процесуальних фінансово-правових 
норм:

1. Норми, що забезпечують єдність бюджетної класифікації доходів 
і видатків та здійснення касових операцій по бюджету. Встановлення правил 
бюджетної класифікації доходів і видатків по бюджету має значення не 
тільки обов’язкових технічних правил групування однорідних доходів і 
видатків по всій бюджетній системі. Ці правила одночасно набувають і 
правового  значення, оскільки складаю ть найважливіш ий елемент 
юридичного обов’язку державного органу і посадової особи, відповідальних 
за точне дотримання встановленої класифікації.

Основним принципом бюджетної класифікації доходів і видатків є 
обов’язковість внесення доходу, що надходить, у відповідну групу 
однорідних доходів (податок на добавлену вартість, надходження від 
державних позик і т.д.) та обов’язковість видатків лише в межах цільового 
розпису видатків. Отже, бюджетна класифікація доходів і видатків 
базується на технічних правилах складання всіх видів державного бюджету.

Важливе значення мають правила по касовому виконанню 
державного бюджету. Вони передбачають певний порядок обліку доходів і 
видатків по державному бюджету, зосередження всієї роботи закладів 
Держбанку по касовому виконанню бюджету в особливих діловодствах, 
порядок здійснення бюджетних видатків із установ Держбанку України.

2. Норми, що забезпечують технічну документацію фінансових 
операцій: форму і реквізити податкового повідомлення, бюджетної 
асигновки, лімітного розпорядження по короткострокових кредитах, форму 
асигновки-чека для одержання бюджетних коштів і т.д. Для виникнення,
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наприклад, податкового правовідношення по прибутковому податку з 
громадян, які протягом звітного року, крім доходів за місцем основної 
роботи, а також громадян, які не мали основного місця роботи протягом 
звітного року і одержували в цей час будь-які доходи в грошовій або 
натуральній формі (включаючи оподаткування), необхідно, щоб в якості 
одного з обов’язкових елементів фактичного складу фігурувала подана 
самим громадянином належним чином оформлена Декларація про сукупний 
річний дохід.

Такий порядок передбачений Декретом Кабінету Міністрів України 
від 26 грудня 1992 року № 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” та 
інструкцією Головної державної податкової адміністрації України “Про 
прибутковий податок з громадян”, зареєстрованою Мінюстом України 9 
червня 1993 року за № 64. Декларацію про сукупний річний доход 
складають громадяни, які мають постійне місце проживання в Україні, тобто 
проживають більше 183 днів протягом календарного року. Іноземні 
громадяни, які постійно проживають в Україні, подають аналогічну 
декларацію щоквартально.26

Подана громадянином Декларація про сукупний річний доход є 
підставою для винекнення юридичного обов’язку платника податку 
здійснити у вказаний строк сплату визначеного розміру податку. Таким же 
самим чином документація з інших фінансових правовідносин набуває 
значення юридичного факту.

3. Значення юридичних фактів мають також техніко-економічні 
норми, сформульовані в загальних положеннях фінансового права, якими 
визначаються ставки конкретних податків, норми витрачання коштів на 
адміністративно-господарські потреби, соціально-культурні витрати і т.д. 
Так, наприклад, для виникнення конкретного податкового правовідношення 
по тому ж самому прибутковому податку з громадян необхідно, крім усього 
інш ого, щоб податковий о б о в’язок базувався на ставці податку, 
встановленій для відповідної розміру місячного або річного доходу 
громадянина.27

4. Норми, що забезпечують технічний порядок припинення 
фінансових правовідносин: порядок оформлення податкових платежів, що 
надійшли; порядок перерахування податків до Державного бюджету; 
порядок оформлення здійсненого державного видатку; звітна документація 
по авансах, виданих на командировочні витрати; порядок перерахування 
сум по державних позиках і т.д.

До цієїгрупи відносяться також норми, що забезпечують дотримання 
формального порядку примусового стягнення недоїмок по податках та інших
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обов’язкових платежах: форма письмового попередження недоїмщика, 
форма подання фінансового органу в суд про надання йому права на 
вилучення майна недоїмника в рахунок покриття недоїмки, порядок опису 
майна і т.д.

Виділяючи таким чином з великого кола норм, що регламентують 
фінансову техніку, лише ті з них, які прямо пов’язані з виникненням, зміною 
чи припиненням фінансових правовідносин, ми знову ж таки керуємося 
об’єктивним критерієм їх розмежування.

Наведена нами класифікація матеріальних і процесуальних 
фінансово-правових норм здійснена на підставі аналізу основного 
структурного елементу цих норм - їх  диспозицій, змісту, характеру та форми 
вираження цього, без сумніву, основного структурно-логічного елементу 
фінансово-правової норми, тому дану класифікацію слід розглядати як 
найсуттєвішу.

Водночас поділ норм фінансового права, як і будь-якої іншої галузі 
права, на види може бути здійснений і на підставі інших їх істотних ознак. 
В такому зрізі, на нашу думку, найбільшої уваги заслуговує поділ правових 
норм на види, що можуть бути визначені на підставі наступних критеріїв: а) 
ступеня юридичної сили актів, якими встановлено відповідні правові норми;
б) меж чинності правових норм, включаючи їх дію в просторі і в часі, а 
також поширеність їх на певне коло учасників суспільного життя.

У віднош енні класиф ікац ії ф ін ансово-правових  норм за 
зазначеними ознаками обмежимося лише деякими зауваженнями 
принципового характеру. За мірою юридичної сили актів, у формі яких 
виражаю ться юридичні норми, ці норми можуть бути поділені на 
конституційні норми, норми конституційних законів, норми звичайних 
законів  та  правові норми підзаконних актів. Н априклад , одна з 
конституційних фінансово-правових норм гласить, що “до повноважень 
В ерховної Ради У країни  належ ить... затвердж ення Д ерж авного 
бюджету України та внесення змін до нього; контроль за виконанням 
Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його 
виконання” .28

Фінансово-правовою нормою конституційного Закону України 
“Про систему оподаткування” є його положення про те, що податки і збори 
(обов’язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, сплаті 
не підлягають... Будь-які податки і збори (обов’язкові платежі), які 
запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. 
Всі інші закони України про оподаткування мають відповідати принципам, 
закладеним у цьому законі”.29
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У звичайному Законі України “Про Рахункову палату Верховної 
Ради України” одна з фінансово-правових норм сформульована наступним 
чином: “Рахункова палата здійснює державний фінансово-економічний 
контроль на засадах законності, плановості ..об’єктивності, незалежності 
та гласності. Дія цього Закону поширюється на всі відносини, які виникають 
у зв’язку з контрольними функціями Рахункової палати”.30

Норми підзаконних актів поділяються в залежності від тих органів, 
якими ці акти видаються. Це можуть бути норми указів Президента України, 
постанов Кабінету Міністрів України, наказів або інструкцій міністрів чи 
територіальних органів управління, рішень і розпоряджень місцевих органів 
державної влади.

Слід зазначити, що поділ правових норм не завжди може співпадати 
з поділом нормативних актів за мірою їх юридичної сили, оскільки одна і та 
ж сама правова норма може бути виражена в різних нормативних актах, 
причому в актах різної юридичної сили, наприклад, в Указі Президента 
України та постанові Кабінету Міністрів України. В цьому випадку критерії 
ієрархічного поділу правових норм за мірою їх юридичної сили не 
“спрацьовують”.

Однак така класифікація має велике значення в тих випадках, коли 
конкретна фінансово-правова норма цілком і повністю виражена в одному 
і тому ж нормативному акті, що і буває найчастіше на практиці.

Значення такої класифікації, полягає в тому, що вона визначає 
внутрішнє взаємовідношення норм між собою в розумінні відміни або заміни 
однієї норми права іншою нормою , у відповідності з внутрішнім 
взаємовідношенням актів, у яких містяться ці норми. Юридична сила 
визначає місце і призначення правових актів в загальній їх системі, 
найголовніша роль в якій належить Конституції України, що наділена 
державою найвищою юридичною силою.

Водночас відзначимо, що міра юридичної сили нормативних актів 
-  це не поняття більшої або меншої обов’язковості для виконання 
сформульованих у них норм права. Всі правові норми наділені однаковою 
обов’язковою силою для суб’єктів правовідносин. Сама постановка питання 
про різну міру обов’язковості правових норм вже апріорі включає в себе 
виправдання їх порушення, оскільки вона дає виконавцям підстави самим 
визначати обов’язковість для себе правових норм, що завжди неминучим 
наслідком має послаблення законності і правопорядку.

Поняття різної міри юридичної сили нормативних актів і однакової 
обов’язковості для виконання правових норм може бути суперечливим, але 
нежиттєве протиріччя. Воно відповідає фактам об’єктивноїреальності. Це
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дві сторони єдиного діалектичного процесу зміцнення держави, законності 
і правопорядку.

Питання про класифікацію фінансово-правових норм за обсягом їх 
дії завжди цікавило дослідників і практиків їх реалізації. В цьому плані 
насамперед виділяються норми загальної дії (чи просто загальні норми), 
поняття яких диференціюється і уточнюється в залежності від того, що цьому 
поняттю протиставляється. Виділяють загальні і партикулярні (місцеві) 
норми; загальні і тимчасові норми (в тому числі обмежені в часі і певними 
обставинами, наприклад, перебігом бюджетного року), загальні норми і 
норми-привілеї для окремої групи суб’єктів правовідносин, загальні та 
особливі норми, загальні і спеціальні в смислі норм, що регулюють 
відповідний вид чи підвид певних відносин, загальні і виняткові норми (що 
виключають дію загальних норм для окремих категорій осіб та організацій 
чи певних відносин, наприклад, визначення розміру та суб’єктів-пільговиків 
з окремих видів оподаткування), загальні і конкретні норми в розумінні 
основних начал і принципів права і норм, що регулюють окремі відносини 
і Т.д.

Як видно з наведеного переліку загальних норм, у різних випадках 
їх поняття не співпадає. Проте все-таки якщо зробити спробу скласти 
уявлення про загальні фінансово-правові норми як норми, дія яких 
поширюється на всіх суб’єктів фінансових правовідносин, то дуже складно 
протиставити цьому поняттю загальне поняття, яке б охоплювало все те, 
що йому протистоїть. Найближче до останнього, на націу думку, підходить 
поняття спеціальних або виключних норм, в розумінні виключення дії 
загальних норм відносно тих випадків, які регулюються спеціальними 
нормами.

Такий поділ норм за обсягом їх дії має смисл постільки, поскільки 
норми місцеві, тимчасові, чинні відносно окремих категорій осіб, і норми, 
що регулюють окремі види і підвиди відносин, в тій або іншій площині і 
мірі виключають застосування загальних норм.31 В практиці застосування 
фінансово-правових норм це має не аби яке значення.

Норми, що виключають і змінюють в тому чи іншому відношенні 
дію загальних норм, не належать до поширювального тлумачення, що не 
зробити правилом виняток, щоб спеціальні і виключні нормативно-правові 
акти не витіснили загального законодавства держави з фінансових питФнь.

Спеціальні фінансово-правові норми приймаються зі спеціальною 
метою регулювання окремих відносин, і лише в суворо визначенних межах 
їх дії вони забезпечують досягнення конкретної мети. Спеціальні фінансово- 
правові норми можна поділити на місцеві, тимчасові, в тому числі
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надзвичайні норми, норми, що регулюють поведінку окремих категорій осіб 
та окремі види або підвиди фінансових відносин, в порівнянні з родом чи 
видом фінансових відносин в цілому, що регулюється загальними фінансово- 
правовими нормами.

Проте ще раз підкреслимо, що це поки що лише постановка питання, 
орієнтир для практичної діяльності, оскільки конкретне співвідношення, 
наприклад, загальних і місцевих фінансово-правових норм, або загальних 
фінансово-правових норм і таких же норм, що стосуються конкретних 
суб’єктів фінансово-правових відносин, різне.

Отже, як бачимо, в основі поділу фінансово-правових норм на види 
лежать об’єктивні критерії, насамперед зміст фінансових відносин, що 
підпадають під відповідне регулювання правових норм, характер та форми 
вираження у них диспозиції. В залежності від цього у фінансовому праві 
виділяються зобов’язуючі, забороняю чі та уповноважуючі норми 
матеріального права та декілька видів норм, в залежності від критеріїв 
поділу, процесуального права. Всі інші поділи фінансово-правових норм 
на види, здійснені на підставі інших критеріїв, носять другорядний, 
допоміжний характер.

1. Див.: Общая теория права: Учебник для юридических вузов. Под общей 
ред. А.С.Пиголкина. - 2-е изд., испр. и доп. - С. 159-163.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. Т.2. - С. 64-65.
3. Питання класифікації юридичних норм, як і чимало інших питань 
спеціальної юридичної теорії, за їх суттю такі, що дійсно наукове осмислення 
їх можливе лише в тому випадку, коли дослідник спирається на висновки, 
одержані внаслідок філософського осмислення явищ правової дійсності. 
Якщо ж при висвітленні видів юридичних норм не виходити за межі 
характеристик, що відносяться тільки до догми права, то, на нашу думку, 
неможлива побудова класифікацій правових норм, які б мали істотне чи 
практичне значення.

Н априклад, Д ьоготь Б.А. при класифікації норм права за 
першооснову взяв їх структуру (Див.: Дьоготь Б.А. Классификация норм 
советского социалистического права по их структуре. Саратов, 1977). 
Внаслідок цього поряд з правильно відзначеними особливостями окремих 
приписів він виводить і явно штучні конструкції (такі, наприклад, як поділ 
норм на імперативні і правонадавні - с. 6 вказаної книги та ін.), робить 
спроби подати в якості науково обгрунтованих підрозділів такі 
“різновидності” норм, як заохочувальні, рекомендаційні та інші, кожна з
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сама вимагає пояснення з позиції основоположних ідей загальної теорії 
права. Причому намагання класифікувати норми права на їх види, виходячи 
тільки з догми права, дуже живучі і не перевелися по даний час (Див., 
наприклад: Общая теория права: учебник для юридических вузов. Под 
общей ред. А.С.Пиголкина. - 2-е изд. испр. и доп. - С. 158-163).
4. Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. Т.2. - С. 65.
5. Див.: Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового 
права. - С. - 112-114; Фінансове право (За законодавством України). За 
ред. Л.К.Воронової і Д.А.Бекерської. - C. 39; Финансовое право. Учебник. 
Отв. ред. профессор Н.И.Химичева. - С. 30-31; Худяков А.И. Финансовое 
право Республики Казахстан: (Общая часть). - С. 53; Финансовое право: 
Учебник /П од  ред. проф. О.Н.Горбуновой. - С. 40 і ін.
6. Див.: Берченко А.Я. Нормы советского права как средство закрепления, 
охраны и развития социалистических общественных отношений. Автореф. 
дисс. на соиск. учен, степени канд. юрид. наук. - М., 1950. - С. 20.
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8. Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 16. - С. 258.
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ДЕЯКІ ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ МЕТОДУ 
ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Однією з дискусійних проблем науки фінансового права була і 
залишається проблема методу фінансово-правового регулювання. На нашу 
думку, вона є значно гострішою навіть від проблеми предмету фінансово- 
правового регулювання. Очевидно, це зумовлено тим, що в ході періодичних 
наукових дискусій про систему права основна увага їх учасників 
приділялась пізнанню закономірностей насамперед предмету правового 
регулювання, пошуку об’єктивних критеріїв виділення галузі права як 
основного внутрішнього підрозділу системи права. Саме так ставить 
питання і один з сучасних дослідників методологічних проблем загальної 
теорії фінансового права Пацурківський П.С.1

Методу правового регулювання в цьому плані повезло значно 
менше. Він аналізувався головним чином через призму предмету. Інакше 
кажучи, дослідників цікавило в першу чергу відображення в методі 
специфічних особливостей врегульованих правом відносин. Такий підхід 
до тлумачення методу фінансово-правового регулювання в цілому 
виправданий, оскільки ні право, ні його категорії, до числа яких належить 
і метод, як доведено загальною теорією права, не можуть бути зрозумілі із 
самих себе, а стають такими лише з тих об’єктивних реалій, регулюванню 
та поясненню яких вони служать2.

Водночас, з іншого боку, метод фінансово-правового регулювання 
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 відносини3. 
Саме ця сторона методу фінансово-правового регулювання, як і методів 
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, спеціально присвячені проблемам 
методу правового регулювання4.
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З наведених оригінальних галузевих розробок проблеми методу 
фінансово-правового регулювання в пореформенний період з ’явилася тільки 
уже згадувана нами стаття Пацурківського П.С. її автор, на нашу думку, 
справедливо приділив основну увагу з ’ясуванню суті методу фінансово- 
правового регулювання, обгрунтуванню його об’єктивної зумовленості 
змістом предмету цього ж регулювання.

Однак поза аналізом залишився ряд загальнометодологічних 
аспектів взаємодії предмету та методу фінансово-правового регулювання, 
особливостей його застосування в умовах ринкового реформування 
економіки та суспільства. Спроба визначити та по можливості розкрити 
деякі із цих аспектіві зроблено автором в даній статті.

Як  відомо, в основі поділу права на галузі та інститути лежать два 
критерії: 1) предмет правового регулювання; 2) метод правового 
регулювання. Вони і виступають в якості системоутворюючих факторів.

Під предметом правового регулювання загальна теорія права 
розуміє те, що регулює право, тобто той чи інший якісно відмінний від 
інших вид суспільних відносин. В структуру предмету правового 
регулювання входять наступні елементи: а) суб’єкти -  індивідуальні та 
колективні; б) їх поведінка, вчинки, дії; в) об’єкти (предмети, явища) 
оточуючого світу, з приводу яких люди вступають у взаємовідносини одні 
з одними та до яких проявляють свій інтерес; г) соціальні факти (події, 
обставини), що виступають безпосередніми причинами виникнення, зміни 
чи припинення відповідних відносин5.

Тобто, предмет галузі права в даному випадку - це все те, що 
підпадає під дію відповідних правових норм. їїшшми словами, це сфера, на 
яку поширюється право і яка перебуває під його юрисдикцією. Подібні 
загальні рамки предмету правового регулювання (його межі) в загальній 
теорії права ще нерідко називають правовим або юридичним полем6. За 
межами цього поля пролягає вже неправовий простір.

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають 
в процесі фінансової діяльності держави по мобілізації, розподілу і 
використанню централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів 
держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій7. 
Причому зміст предмету фінансового права в процесі корінних перетворень 
і будівництва в Україні правової держави та громадянського суспільства 
істотньо змінився.

З одного боку, значна частина фінансових відносин відійшла від 
державних в сферу приватних фінансів і стала регулюватись нормами 
цивільного права. Практика показує, що питома вага цієї частини фінансів
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в Україні у зв’язку з приватизацією буде зростати й надалі. Внаслідок цього 
вже значно скоротився розмір державного бюджету. Хоч це аж ніяк не 
означає, що державні фінанси зникають як такі. До тих пір, поки буде 
існувати об’єктивна суспільна потреба в державі, неминуче існуватимуть і 
державні фінанси як неодмінна умова виконання нею свого призначення.

З другого боку, в громадянському суспільстві, яке поступово 
формується в Україні, в порівнянні з тоталітарним, що йому передувало, до 
сфери державних фінансів за допомогою обов’язкових платежів і внесків 
залучаються і приватні фінанси, розширюючи таким чином сферу впливу 
фінансів держави. Одним із яскравих свідчень усього процесу стало 
виникнення в Україні всіляких централізованих і децентралізованих 
позабюджетних фондів, до яких спрямовуються обов’язкові відрахування. 
Таке розширення предмету фінансового права пов’язане з динамікою 
фінансових відносин взагалі, але в першу чергу - з їх перехідним характером 
в даний час.

Другою ознакою відгалуження однієї галузі права від іншої, як 
уже зазначалося, є метод правового регулювання відповідного виду 
суспільних відносин. Під методом правового регулювання загальна теорія 
права розуміє певну систему прийомів, способів, засобів впливу права на 
матеріальні суспільні відносини. Метод відповідає на питання, як право 
здійнює свою регулятивну роль, оскільки правові норми регулюють не тільки 
різнохарактерні відносини, але й здійснюють це різним чином. Від 
правильного вибору методу у значній мірі залежить ефективність правового 
регулювання, досягнення цілей, що переслідуються при цьому.

Я к бачим о, предмет правового  регулю вання є головним, 
матеріальним критерієм розмежування норм права за галузями, оскільки 
він має об’єктивний зміст, що зумовлюється самим характером суспільних 
відносин і в принципі не залежить від волі законодавця. Метод же виступає 
в якості додаткового, юридичного критерію і визначається предметом. Як 
самостійний феномен, поза предметом правового регулювання він втрачає 
свою роль та значення. Але в сукупності із предметом правового 
регулювання, який зумовив появу саме даного методу, він сприяє значно 
точнішій градації права на галузі та інститути. Оскільки наявність 
різноманітних видів суспільних відносин ще не створює сама по собі системи 
права, не породжує автоматично його галузей.

Необхідність виділення тієї чи іншої галузі права визначає саме її 
предмет. Проте водночас він породжує і метод регулювання правовідносин 
у даній галузі, який уже в значно більшій мірі, ніж предмет, залежить від 
волі законодавця. Але ця залежність не може бути вирішальною, повного,
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як вваж ає М атузов М .І. Він, зокрема, пише, що “законодавець, 
перебуваючи в рамках необхідності та враховуючи характер відносин, що 
регулюються, може обирати той чи інший спосіб правового впливу на них. 
Він може вар’ювати ці способи, використовуючи їх в різних комбінаціях. В 
цьому, - на думку М атузова М .І., - полягає суб’єктивність методу” 
правового регулювання, що “відрізняє його від предмету”8.

Цю позицію Матузова М.І. ми вважаємо методологічно хибною. 
На нашу думку, правильний підхід до істинного розуміння суспільної та 
правової природи методу правового регулювання як явища також 
о б ’єктивно зумовленого на прикладі методу фінансово-правового 
регулювання пропонує Пацурківський П.С. Він, зокрема, зазначає, що 
метод фінансово-правового регулювання цілком і повністю “зумовлюється 
характером тих суспільних відносин — фінансово-економічних — з яких 
виростає фінансове правовідношення... 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 
владним и повноваж енням и, інш ому учаснику ф інансового 
правовідношення чи одержати від цього органу відстрочку або розстрочку 
платежу. В цьому якраз і проявляється правомірний характер фінансово- 
економіних правовідносин”9.

Далі Пацурківський П.С. наводить аргументи на користь свого 
погляду на сутність методу фінансово-правового регулювання: “ ...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, 
завжди переслідує ще й мету фінасового 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 використання її в інтересах
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інших власників чи всього суспільства, тобто перерозподіл власності. А 
він ніколи в жодній країні в користь держави та громадянського суспільства 
в цілому самими власниками добровільно не здійснювався і не здійснюється 
нині. Держава змушена вдаватись до жорстоких покарань порушників 
фінансових правовідносин”10..

Як бачимо, кожна галузь права, в тому числі й фінансове право, 
має свій об’єктивно зумовлений характером тих суспільних відносин, які 
підлягають правовому регулюванню, метод правового регулювання. Тому 
у випадках, коли за ознакою лише предметної приналежності важко 
віднести ті чи інші конкретні суспільні відносини до предмету відповідної 
галузі права, стає у пригоді метод правового регулювання. Наприклад, 
відносини власності у всіх їх проявах регулюються цивільним правом, 
кримінальним, адміністративним, конституційним, фінансовим. Тому 
визначити тут правильну предметну належність конкретних відносин 
власності можна тільки з допомогою методу правового регулювання, 
оскільки кожна галузь права має тільки їй притаманний спосіб впливу на 
поведінку суб’єктів (чи поєднання таких способів).

В загальне поняття методу фінансово-правового регулювання 
входять компоненти, що дають уяву про те, яким чином держава з допомогою 
права впливає на процеси з державними фінансами. До цих компонентів 
можна віднести наступні: а) встановлення меж регулювання фінансових 
відносин; б) видання відповідних нормативних актів, що передбачають 
права та обов’язки суб’єктів фінансових правовідносин, приписи про 
належну та можливу їх поведінку; в) наділення учасників фінансових 
відносин (громадян та юридичних осіб) правоздатністю та дієздатністю, 
які дозволяють вступати їм у фінансові правовідносини; і)  визначення 
засобів відповідальності (примусу) на випадок порушення цих приписів. 
Тобто, у фінансовому праві повністю підтверджується висловлена ще на 
початку 60-х 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 санкції11.
Виходячи з цього, той же Алексеев С.С., Братусь С.Н. та деякі інші 

автори  трактую ть метод правового регулю вання як особливості 
взаємозв’язків суб’єктів у правовідношенні. З цим, на нашу думку, можна 
погодитись, але за умови, щоб не зводити ці особливості 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
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правових норм, необхідно шукати його особливості в змісті прав і обов’язків 
суб’єктів відповідних правовідносин.

Тим не менше із врахуванням сказаного метод фінансового права 
мож на 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.

Метод владних приписів визначений самою природою відносин, 
що виникають в процесі фінансової діяльності держави як відносини 
управлінські. Державне управління, проявляючись у сфері фінансів, з 
неминучістю передбачає підпорядкування одного суб’єкта цих відносин 
інш ому суб’єкту, а точніш е, п ідпорядкування волі орган ів , що 
здійснюють фінансову діяльність держави. Звідси правове регулювання 
відносин, що виникають в процесі фінансової діяльності держави, 
зорієнтоване у значній мірі на однобічні владні приписи державних 
органів по відношенню до інших суб’єктів, що втягнуті у сферу 
фінансової діяльності держави.

Інакше кажучи, вирішення будь-якого питання у цій сфері та 
виникнення на цій основі правового відношення здійснюється тільки волею 
однієї із сторін12. Владність приписів державних органів у сфері фінансової 
діяльності держави виражається в тому, що вони приймають рішення 
(закони, підзаконні акти, одноразові управлінські рішення і т.д.), 
обов’язкові для іншої сторони правовідношення. Причому ці рішення вони 
приймають в силу повноважень (компетенційних чи делегованих), 
визначених для цих органів державою . При цьому інша сторона 
правовідношення не наділена владними повноваженнями взагалі чи 
володіє ними, однак в незрівнянно меншому обсязі. Останнє має місце, 
наприклад, у фінансовому правовідношенні між Міністерством освіти 
України та університетом.

Владність складає саму суть методу фінансово-правового 
регулю вання. Вона має свої прояви, які можна кваліф ікувати як 
характеристики цього методу. По-перше, владність фінансово-правового 
регулювання виливається у такому регулюванні до дуже помітного 
переважання в ньому позитивних зобов’язань, а не дозволів, як це має місце 
в цивільному праві, чи заборон, що характерно для кримінального права. 
Найочевидніше це прослідковується в структурі фінансово-правового 
відношення. В ньому сторона правовідношення, протилежна державі, 
завжди наділяється насамперед обов’язком, для повного та ефективного 
виконання якого їй надані певні права.
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По-друге, метод владних приписів може бути охарактеризований 
як імперативний (на противагу диспозитивному). Це означає, що суб’єкти 
фінансових правовідносин не можуть на власний розсуд набувати 
фінансових прав та обов’язків, визначати обсяг і межі їх змісту, здійснювати 
та розпоряджатися ними, як це мають право робити суб’єкти цивільно- 
правових відносин13. Вони виконують свої обов’язки у випадках, 
встановлених нормативними актами. А права їх є вторинними, похідними 
від обов’язків. Причому це стосується як суб’єктів, що видають владні 
приписи, так і суб’єктів, що виконують їх. До того ж обсяг прав ні трохи не 
більший, ніж це потрібно для виконання фінансових обов’язків, що лежать 
на них. Адже і державні органи, що уповноважені давати приписи у галузі 
фінансової діяльності, самі “пов’язані” у цьому відношенні імперативними 
вимогами як об’єктивних природних фінансових законів, так і нормативних 
актів, що видаються державою з врахуванням їх.

Водночас зауважимо, що державні органи, які видають владні 
приписи, як правило, все ж таки мають істотньо більшу “волю угляду” 
(право розсуду), ніж суб’єкти, що підпорядковані цим приписам. Так, 
фінансові органи при вирішенні питання про надання відстрочки або 
розстрочки по сплаті податків самостійно приймають рішення, враховуючи 
всі обставини конкретного випадку, здійснювати чи не здійснювати своє 
право на надання додаткової відстрочки тому чи іншому суб’єкту 
фінансових правовідносин.

У зв’язку з цим можна сказати, на нашу думку, що ведуча (або 
управляюча) сторона фінансового правовідношення' наділена певною 
диспозитивністю. Проте, за загальним правилом, суб’єкти фінансового 
права самі не можуть визначати зміст фінансових прав і обов’язків, 
встановлювати їх, змінювати і т.д. Звідси в межах фінансово-правового 
регулювання в принципі неможливе існування договірних відносин по типу 
цивільно-правових. Намагання Худякова О.І. довести протилежне не лише 
не знаходять підтвердження на практиці, але й методологічно хибні14.

М етод ф інансово-правового регулю вання, на думку ряду 
дослідників  ц ієї проблем и, може бути о характери зован ий , як 
конформістський15.3 цим можна погодитись. Конформізм методу фінансово- 
правового  регулю вання є протилежністю  правової ініціативи як 
характерної риси цивільно-правового методу16. Він означає, що суб’єкти 
фінансового права вступають у фінансові правовідносини не за власною 
волею та ініціативою, а лише на підставі приписів відповідних актів 
державних органів. Проте слід відзначити, що у складних фінансових 
правовідносинах мають місце ситуації, коли їх суб’єкти, зокрема, платники
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податків у якійсь ланці можуть самі ініціювати появу правовідносин. 
Наприклад, вони можуть звертатись у фінансові органи за наданням їм 
відстрочок, розстрочок по сплаті податків, податкових кредитів і т.д.

Нарешті, характерною рисою фінансово-правового методу є 
юридична нерівність суб’єктів фінансового права. Ця нерівність в кінцевому 
рахунку спричинюється нееквівалентною, невідплатною природою 
фінансових відносин, як це доведено теорією фінансової наук17. Тобто, 
юридична нерівність суб’єктів фінансового права є нічим іншим, як 
фіксацією у правовій формі нееквівален гності фінансових відносин.

Юридична нерівність суб’єктів фінансового права має багато 
проявів на рівні їх правоздатності, змісту та структури їх прав і обов’язків. 
Проте найрельєфніше ця риса методу фінансово-правового регулювання 
проявляється, на нашу думку, в тому, що одні суб’єкти наділені здатністю 
владного встановлення обов’язку і прав по відношенню до інших суб’єктів, 
а ці останні такої здатності не мають. Зокрема, це має місце в силу того, що 
у фінансовому правовідношенні сторони реалізують не однакову, а різну 
правоздатність. Держава в цілому чи уповноважений нею орган реалізують 
у фінансовому правовідношенні свої суверенні права чи компетенцію, що 
дає їм владні повноваження. А інша сторона фінансового правовідношення 
реалізує правоздатність іншого виду - правоздатність юридичної або 
фізичної особи, яка не дає їм владних повноважень. В той час як 
найважливішим проявом рівності у цивільно-правовому методі регулювання 
суспільних відносин якраз є те, що тут сторони мають однакову 
правоздатність. У фінансовому ж правовідношенні все навпаки -  одна його 
сторона повністю підпорядкована волі іншої сторони.

Вважаємо за необхідне звернути увагу і на те, що метод владних 
приписів як метод фінансово-правового регулювання, відрізняється від 
аналогічного методу в адміністративному праві, на що вже зверталася 
увага вчених18. Так, у фінансово-правовому регулюванні цей метод 
проявляється, головним  чином, у відносинах ф ункціонального 
підпорядкування, тобто по лінії здійснення державними органами функції 
фінансової діяльності держави. Аналогічний метод в адміністративному 
праві, навпаки, проявляється головним чином у відносинах вертикального 
підпорядкування. Проте фінансово-правовий метод інколи буває ніби 
вмонтований в адміністративно-правовий метод і також проявляється у 
відносинах вертикального підпорядкування, наприклад, Міністерство 
освіти України -  університет.

Таким чином, можна погодитись з визначенням методу фінансово- 
правового регулювання, зробленим Вороновою Л.К. та уточненим
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Пацурківським П.С.: 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 та 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 застосування19.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

Іноземне інвестування е складним економічним процесом, який 
найбільш детально пов’язує економіку країни із світовим ринком. В цьому 
відношенні інвестування випереджає інші економічні процеси, і в першу 
чергу зовніш ню  торгівлю . Іноземне інвестування є ш ироким та 
багатоплановим процесом, який вбирає в себе різні галузі господарської 
діяльності і створює довгострокові економічні зв’язки1.

Вихід України на світовий ринок як рівноправного партнера 
проходить у надзвичайно складних для неї умовах економічної кризи та 
формування економіки. Визнання української продукції конкурентно 
спроможною та поява інтересу до неї в іноземних споживачів, зміна 
відношення до України на світовому ринку не як до сировинного додатку, 
а як виробника високоякісної продукції потребує структурних змін в 
економ іц і У країн и , зокрем а, зупинення падіння виробн иц тва, 
запровадж ення прогресивних технологій, сучасного обладнання, 
скорочення витрат ресурсів на одиницю продукції. На даному етапі це 
неможливо здійснити без залучення іноземного капіталу та впровадження 
ресурсозберігаючих технологій. Залучення іноземних інвестицій в економіку 
України призведе до швидкого й ефективного економічного і соціального 
розвитку України.

Світовий досвід показав, що прямі іноземні інвестиції мають ряд 
суттєвих переваг в порівнянні з іншими видами економічної допомоги. По- 
перше, вони є джерелом капіталу для вкладення у виробництво товарів та 
послуг, а також технології “ноу-хау”, передових методів управління та 
маркетингу. По-друге, інвестиції, на відміну від займів та кредитів, не є 
додатковим тягарем на зовнішній борг, напроти, вони сприяють отриманню 
коштів для його сплачування. По-третє, прямі інвестиції забезпечують 
найбільш ефективну інтеграцію національної економіки в світову завдяки 
виробничому на науково-технічному співробітництву.

Державне регулювання іноземних інвестицій є регулюванням 
підприємницької діяльності, що для інвестора є регулюванням його
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підприємницької діяльності, яку він здійснює в умовах іноземної держави. 
Це означає, що правовий статус іноземного інвестора на території іноземної 
держави залишається вразливим незалежно від суспільно-політичних 
обставин на конкретному етапі розвитку держави. Саме через таку 
уразливість, важливим завданням законодавства про іноземні інвестиції є 
встановлення чітких, зрозумілих та постійних правил, які б виключали 
можливість прояву свавілля з боку органів влади чи проведення заходів 
дискримінаційного характеру. Інакше кажучи, законодавство повинно бути 
спрямоване на регулювання дій як самого інвестора, так і держави, яка 
приймає інвестиції2.

Україна вкрай потребує іноземних інвестицій та є надзвичайно 
привабливою для іноземних інвесторів, але, незважаючи на це, обсяг 
іноземних інвестицій в економіку України не є вагомим, оскільки досить 
значними є фінансові та політичні ризики інвестування3. За перше півріччя 
1996 року обсяг прямих іноземних інвестицій становив 229,7 млн. доларів, 
в тому числі з країн СНД та Балтії - 44,1 млн. доларів (19%), з інших країн 
світу - 185,6 млн. доларів (81%). За третій квартал 1996 року обсяг 
інвестицій збільшився на 127 млн. доларів, але переважно за рахунок 
нерухомого майна: закупівлі виробничо-технологічного обладнання, оренди 
приміщень, офісів, придбання транспортних засобів. Нерезидентами також 
було інвестовано ЗО млн. доларів у вигляді грошових внесків. Прибуток 
нерезидентів у цей час становив 11,5 млн. доларів, і за станом на І жовтня 
1996 року загальний обсяг інвестицій в Україну становив 1 мільярд 223,2 
млн. доларів СІЛА. Однак необхідно зауважити, що обсяг іноземних 
інвестицій та темпи їх залучення нарощуються з кожним днем. На сьогодні 
у стадії розробки знаходяться біля 20 спільних із Світовим банком 
інвестиційних проектів, що спрямовані на підтримку реформ в сільському 
господарстві, енергетичному комплексі та транспорті4.

Одним із вирішальних факторів, що спонукає іноземного інвестора 
інвестувати капітал у економіку країни є політична та правотворча 
стабільність. Спробуємо поглянути у минуле і прослідкувати розвиток 
законодавства України про іноземні інвестиції.

Закон України “Про режим іноземного інвестування” прийнятий 
Верховною Радою України 19 березня 1996 року5 визначає правові, 
економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності, особливості режиму 
іноземного інвестування на території України.

Необхідно зауважити, що зазначений Закон становить третю 
спробу законодавчих органів врегулювати питання існування іноземних 
інвесторів на території України. Початок поклав Закон України “Про
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іноземні інвестиції”, прийнятий Верховною Радю України 13 лютого 1992 
року. Особливо привабливим для інвестора було те, що підприємства з 
іноземними інвестиціями звільнялись від сплати податку на прибуток. Що 
стосується виробничих підприємств, то умова діяла на протязі 5 років, але 
після закінчення строку підприємство сплачувало у бюджет 50% від 
встановлених ставок. При посередницькій діяльності строк становив 2 роки, 
після закінчення строку підприємство сплачувало 70% від встановлених 
законом ставок. Крім того Закон передбачав гарантії іноземним інвесторам 
до 2002 року від різних законодавчих нововведень.

20 травня 1993 року був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів 
України №  55 “Про режим іноземного інвестування” . Загалом Декрет 
повторював основні положення Закону, але крім того вводилось нове 
поняття — “кваліфіковане інвестиція” .6 Кваліфікована інвестиція 
визначала умови, необхідні для вступу в силу пільгових умов при сплаті 
податку у бюджет. По-перше, частка іноземного інвестора у статутному 
фонді підприємств повинна була бути не менше 20%. По-друге, визначався 
мінімальний об’єм інвестиції. На протязі 5 років звільнялись від сплати 
податку на прибуток інвестиції у майновому виразі не менше 50.000 доларів 
США. Якщо інвесторами виступали банки, мінімальний об’єм збільшувався 
до 100.000 доларів США. Виняток становили лише прибутки від лотерей, 
казіно, гральних автоматів, відеосалонів, відеопрокату та проведення 
масових концертів. Крім того, Декрет визначав поняття малого бізнесу, 
зокрема, якщо розмір інвестиції був невеликим (10.000-50.000 доларів 
С Ш А ), для таких підприємств також передбачались пільги. Такі 
підприємства 1 рік не сплачували податку на прибуток.

В кінці 1993 року був прийнятий Закон України “Про державну 
програму заохочення іноземних інвестицій”7. Закон визначав основні, 
приорітетні напрями для держави у сфері іноземного інвестування. Законом 
були сформульовані необхідні вимоги для того, щоб підприємства з 
іноземними інвестиціями змогли використовувати надані державою пільги 
при оподаткуванні.

Після прийняття зазначених вище нормативних актів, держава 
зробили все, щоб іноземний інвестор почував себе більш-менш спокійно, 
інвестуючи в економіку України свої кошти. Єдине, що “лякало” інвесторів, 
це об’єкт оподаткування. У світовій практиці прийнято оподатковувати 
прибуток, а не доход. Не дивлячись на те, що мова йшла про оподаткування 
прибутку підприємства, на практиці сплачувався податок на доход. 
Необхідно зазначити, що в цей час Верховною Радою України розглядався 
проект Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, й
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інвестори чекали на нього з нетерпінням. У разі прийняття закону Україна 
могла стати привабливим об’єктом для інвестування.

28 грудня 1994 року  приймається Закон  У країни  “ Про 
оподаткування прибутку підприємств”8. Податком обкладається не доход 
від діяльності, а тільки прибуток. Але закон скасовував пільги іноземних 
інвесторів при оподаткуванні. Підприємства, які зареєстрували іноземну 
інвестицію у свій статутний фонд після 1 січня 1995 року, повинні сплачувати 
податок на прибуток на загальних підставах, але іноземні інвестиції, 
зареєстровані до 1 січня 1995 року могли надалі використовувати надані 
державою пільги. Всі надії потенційних інвесторів не збулися.

Як зазначалось вище, 19 березня 1996 року Верховною Радою 
України приймається Закон України “Про режим іноземного інвестування”, 
що докорінно змінює правовий статус підприємств з іноземними 
інвестиціями на території України.

Враховуючи, що згідно із новим законом підприємства з іноземними 
інвестиціями оподатковую ться на загальних підставах, спробуємо 
розглянути основні питання оподаткування прибутку від здійснення 
підприємницької діяльності іноземних інвесторів залежно від форми 
утворення та видів діяльності.

Підприємства з іноземними інвестиціями, зареєстровані до 1 січня 
1995 року, згідно Закону У країни “П ро оподаткування прибутку 
підприємств” мають податкові пільги та протягом п ’яти років з моменту 
внесення кваліфікованої іноземної інвестиції не сплачують податок на 
прибуток. Однак, прибуток підприємств, що створені до вказаної дати 
проведення лотерей, здавання в ореаду приміщень та окремих видів майна, 
від реалізації на аукціоні окремих видів товарів (продукції, майна), від 
казіно, інших гральних закладів чи грального бізнесу, відеосалонів та 
відеопрокату, а також проведення масових конкертно-видовищних заходів 
оподатковується на загальних підставах. Новостворені підприємства з 
іноземними інвестиціями також оподатковуються на загальних підставах. 
Пільги по сплаті податку на прибуток надаються підприємствам, 
зареєстрованим до 1 січня 1995 року,причому сама інвестиція може(могла) 
бути внесена, або ж зареєстрована пізніше (пільга надається за умови її 
державної реєстрації у встановленому законодавством порядку). Згідно із 
Д екретом К абінету М іністрів У країни  “ П ро режим іноземного 
інвестування”, державна реєстрація іноземної інвестиції здійснювалась до 
початку, в період або після фактичного внесення інвестиції. Згідно з новим 
Законом така реєстрація здійснюється лише після фактичного її внесення. 
На практиці були випадки, коли іноземні інвестори вносили кваліфіковану
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інвестицію задовго до її реєстрації, у таких випадках пільга надавалась 
лише після державної реєстрації інвестиції, оскільки незареєстровані 
іноземні інвестиції не даю ть права на отримання пільг. П рибуток 
підприємства з іноземними інвестиціями, отриманий за період між внесенням 
інвестиції та моментом її реєстрації, оподатковується на загальних 
підставах. Внесення кваліфікованої іноземної інвестиції набувається 
протягом терміну, встановленого чинним законодавством України, щодо 
формування статутного фонду підприємств (для товариств з обмеженою 
відповідальністю та для акціонерних товариств він становить 1 рік, однак 
законодавство не передбачає такого терміну для дочірніх підприємств). 
Моментом внесення кваліфікованої іноземної інвестиції в статутний фонд 
підприємства вважається звітний період, в якому отримано інвестицію, 
в ідображ ений в аналітичному та статистичному обліку і балансі 
підприємства, тому пільги при оподаткуванні прибутку підприємств з 
іноземними інвестиціями надаються з початку звітного періоду. Право на 
користування пільгами по сплаті податку на прибуток підприємств, які були 
зареєстровані до 1 січня 1995 року, зберігається за ними незалежно від 
зміни власника і подальших змін в установчих документах, якщо це не 
призвело до зміни форми власності (мова йде про випадки, коли не потрібна 
перереєстрація підприємства). У разі реорганізації підприємства з 
іноземними інвестиціями, а саме при передачі частини іноземної інвестиції 
цього підприємства до нового підприємства, існуюче підприємство у разі 
відчуження цієї частини від статутного фонду втрачає право на 
користування пільгою щодо оподаткування прибутку і сплачує податок за 
весь використаний пільговий період. Якщо реорганізоване підприємство 
після передачі (відчуження) частини іноземної інвестиції зберігає у 
статутному фонді кваліфіковану іноземну інвестицію, воно не втрачає права 
на подальше використання встановлених законодавством пільг.

В результаті господарської діяльності підприємства з іноземними 
інвестиціями, інвестор отримує дивіденди (зокрема, прибуток від володіння 
корпоративними правами, нарахований у вигляді процентів на внески до 
статутних фондів), які можуть бути репатрійовані або реінвестовані на 
території України (в об’єкт первинного інвестування або в будь-який інший 
об’єкт). Дивіденди нараховуються підприємством після розрахунків з 
бюджетом, і розподіл здійснюється відповідно до установчих документів 
підприємства. Репатріація отриманих дивідендів здійснюється згідно з 
Положенням № 19040-527 від 06.07.1992 року “Про порядок переказу за 
кордон доходів, прибутків та інших коштів, одержаних іноземними 
інвесторами”. При репатріації дивідендів сплачується податок за ставкою
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15% від суми, яка переказується або вивозиться, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України. Досить часто міжнародні угоди про 
усунення подвійного оподаткування передбачають меншу ставку, ніж 
передбачено законодавством України. Так, наприклад, п. 2 ст. 10 Конвенції 
між Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії 
та Урядом України “Про уникнення подвійного оподаткування та 
попередження податкових ухилень стосовно податків на прибуток та 
майно”, яку було укладено 10 лютого 1993 року, передбачає, що дивіденди, 
які сплачуються компанією, яка є резидентом однієї із договірних держав 
резиденту другої договірної держави, оподатковуються за ставкою 5% 
загальної суми дивідендів у разі, якщо право на дивіденди має компанія, 
якій належить не менше 20% статутного фонду компанії, що сплачує 
дивіденди, або за ставкою 10% загальної суми дивідендів в інших випадках. 
По конвенціях, укладених з Австрією, Болгарією, Кіпром, Монголією, 
Словаччиною, Угорщиною, Фінляндією та Чехією передбачено ставку 0%.

Пільга по сплаті податку на прибуток підприємствами з іноземними 
інвестиціями розповсюджуються і на їх філіали, які не є юридичними особами 
і мають лише оборотний баланс, що входить у зведений баланс підприємства 
(юридичної особи) та розрахунковий субрахунок. Вони користуються 
пільгою головного підприємства (зазначимо, що обов’язкові внески до 
державних фондів, прибутковий податок з громадян, податок на добавлену 
вартість такі філії перераховують за своїм місцезнаходженням, якщо сплата 
цих платежів передбачена в рішенні про відкриття розрахункового 
рахунку).

Звільнення від сплати податку на прибуток на п ’ять років 
встановлено Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
стосовно прибутку від діяльності за договорами про спільну діяльність, 
виробничу коперацію та інших видів спільної інвестиційної діяльності, при 
здійсненні інвестиції за договорами у майновому виразі не менше 100.000 
доларів США за умови, що вони були укладені до 1 січня 1995 року. Вказані 
пільги діють, якщо інвестиція не відчужується протягом пільгового 
податкового періоду, інакше податок на прибуток сплачується в повному 
обсязі за весь використаний пільговий період.

У ч. 2 ст. 31 Декрету Кабінету Міністрів України “Про режим 
іноземного інвестування” передбачалось, що у разі встановлення 
законодавчими актами України нових видів податків, які не були 
передбачені на момент прийняття декрету, існуючі підприємства з 
іноземними інвестиціями звільнялись від них строком на 5 років. Така 
редакція статті породжувала двояке тлумачення: згідно з одним із них, від
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сплати податку нового виду звільнялись підприємства з іноземними 
інвестиціями, що існували до прийняття декрету, тобто на 20 травня 1993 
року, та зареєстрували кваліфіковану іноземну інвестицію до 1 січня 1995 
року; згідно з іншими, від сплати податку нового виду звільняються всі 
підприємства з інвестиціями при введенні таких податків на час дії декрету. 
На сьогодні ця проблема здебільшого втратила свою актуальність, оскільки 
декрет вже не діє, однак вона була дуже актуальною  при розгляді 
арбітражними судами України справ щодо звільнення підприємств з 
іноземними інвестиціями від сплати податку на добавлену вартість та 
акцизного збору з імпортних товарів, оскільки ці податки можна було 
визначити як податки нового виду.

Законодавство України не передбачає інших особливих пільг під 
час сплати податку на прибуток підприємств з іноземними інвестиціями, які 
були створені до 1 січня 1995 року, окрім тих, які були вказані вище. 
Новостворені підприємства поставлені в такі ж умови, що і вітчизняні 
підприємства, засновані на іноземному капіталі. Всі інші аспекти 
оподаткування є однаковими для всіх підприємств з іноземними 
інвестиціями, незважаючи на час їх створення. Однак, необхідно зауважити, 
що у Верховній Раді України готується законопроект щодо надання 
пільгового режиму інвестування для реалізації окремих видів проектів, який 
передбачає, що пільги будуть надаватись відповідно до сфери його 
застосування та з метою, яка переслідується при інвестуванні, незалежно 
від країни походження капіталу. Тобто передбачається, що його дія буде 
розповсюджуватись і на українських інвесторів. Загалом це відповідає 
міжнародній практиці, оскільки надання інвесторам певних пільг може 
негативно вплинути на конкуренцію між підприємством, заснованим на 
національному капіталі, та підприємством, заснованим на іноземному 
капіталі. Крім того, інвестори які розраховують на довгострокову діяльність 
не чекають на швидкий прибуток, тому питання про податкові пільги не 
має значної ваги для них.

Необхідно звернути увагу на здійснення інвестиційної діяльності в 
Україні іноземного інвестора без створення юридичної особи.

Питання про здійснення інвестиційної діяльності за договорами про 
спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію , спільне 
виробництво тощо), які були укладені до 1 січня 1995 року, та особливості 
оподаткування прибутку, одержаного за такими договорами розглядалось 
вище, тому звернемось лише до нових положень, які були встановлені 
Законом України “Про режим іноземного інвестування” . Прибуток, 
одержаний в результаті здійснення спільної інвестиційної діяльності за
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договорами укладеними після 1 січня 1995 року, оподатковується на 
загальних підставах, а саме: прибуток, одержаний від спільної діяльності, 
розподіляється по узгодженню між кожним з учасників і оподатковується 
податком у складі прибутку від позареалізаційних операцій кожного з 
учасників на загальних підставах; на практиці, як правило, український 
учасник сплачує суму податку, а іноземному учаснику перераховується 
вже чиста сума прибутку. При репатріації прибутку іноземного учасника, 
одержаного від здійснення діяльності за договором про спільну інвестиційну 
діяльність, утримується податок за ставкою 15%, яка може бути зменшена 
міжнародними угодами. П ереказ прибутку іноземного інвестора 
здійснюється у тому ж порядку, що і прибуток нерезидента, який був 
одержаний від діяльності підприємства з іноземними інвестиціями. Податок 
утримується у тому ж порядку, що і дивіденди засновників (учасників) 
юридичних осіб. Майно, що ввозиться іноземним інвестором на підставі 
зареєстрованого договору для здійснення сумісної інвестиційної діяльності 
звільняється від обкладання митом на тих підставах і в тому порядку, що й 
майно, яке ввозиться в Україну як внесок до статутного фонду підприємства 
з іноземними інвестиціями.

На території України досить поширеним є створення постійних 
представництв нерезидентів, що одержують прибуток від діяльності і 
відповідно оподатковуються в Україні, та представництв, що не одержують 
прибутків від діяльності, тобто займаються лише збором інформації для 
головного офісу та здійснюють роботи підготовчого характеру і відповідно 
не оподатковуються в Україні.

Прибутки нерезидентів, які були отримані у зв’язку із здійсненням 
ними підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, 
оподатковуються за базовою ставкою 30%. До прибутку нерезидента, 
одержаного через постійне представництво в Україні, належить прибуток, 
який могло б отримати це постійне представництво, якби воно було окремим 
та самостійним підприємством, зайнятим такою ж діяльністю за аналогічних 
умов, і воно діяло б незалежно відносно нерезидента, постійним 
представником якого воно є. Якщо нерезидент здійснює свою діяльність не 
лише в Україні, а й за її межами, і при цьому не визначає прибуток від 
діяльності, що проводиться ним через постійне представництво в Україні, 
визначається на підставі складання нерезидентом розподільчого балансу, 
узгодженого з державною податковою інспекцією за місцем знаходження 
постійного представництва. При визначенні прибутку, одержуваного 
нерезидентом через постійне представництво, вираховуються витрати, 
пов’язані з діяльністю постійного представництва, включаючи українські і
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загальноадміністративні витрати, що виникли як у державі, де знаходиться 
постійне представництво, так і в будь-якому іншому місці. Постійне 
представництво може здійснювати закупівлю товарів чи виробів для свого 
засновника-нерезидента, при цьому не вважається, що таке представництво 
одержує прибуток. Якщо постійне представництво іноземної юридичної 
особи в Україні має відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи 
(філіал), то воно може сплачувати консолідований податок на прибуток. 
Представництво, яке прийняло рішення про сплату консолідованого 
податку, подає державній податковій інспекції по області, на території 
якої знаходиться його відокремлений підрозділ, заяву про сплату 
консолідованого податку. У разі, коли постійне представництво і його 
відокремлений підрозділ розташовані в різних областях, заява, копія 
рішення про сплату консолідованого податку та перелік відокремлених 
підрозділів подаються до Державної податкової адміністрації України. 
Відокремлені підрозділи згідно з рішенням постійного представництва 
переходять на сплату консолідованого податку, повідомивши про це 
податкову інспекцію за їх місцезнаходженням, яка знімає їх з обліку як 
платника податку на прибуток.

Д екл ар ац ії про п рибуток нерезидентів, що займ аю ться 
підприємницькою діяльністю в Україні, підлягають перевірці аудиторськими 
організаціями, які мають право ведення аудиторської діяльності для 
підтвердження достовірності звіту. Податок на прибуток нерезидентів 
обчислю ється щ орічно державними податковими інспекціями за 
місцезнаходженням постійного представництва. Сума податку визначається, 
виходячи із суми оподатковуваного прибутку і ставки податку. На суму 
обчисленого податку нерезидентам видаються платіжні повідомлення за 
формою, встановленою Державною податковою адміністрацією України. 
Податок сплачується в національній валюті України в терміни, зазначені в 
платіж ном у повідом ленні. К рім  податку на прибуток постійні 
представництва сплачують інші податки та обов’язкові платежі відповідно 
до законодавства України.

Представництва, діяльність яких в Україні не створює прибутку, 
сплачують лише обов’язкові платежі до фонду зайнятості, пенсійного фонду 
та фонду соціального страхування.

Юридична особа-нерезидент може здійснювати певні господарські 
операції і отримувати прибуток з джерел в Україні, створюючи українське 
підприємство чи представництво, так і без його створення. Так, окрім 
розповсюджених операцій купівлі-продажу, нерезидент може володіти 
корпоративними правами будь-якого підприємства (наприклад, відкритого
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акціонерного товариства) і отримувати по них: дивіденди, прибуток (у формі 
процентів) від операції з цінними паперами та фінансовими ресурсами, 
орендні платежі при здійсненні оперативної чи фінансової оренди (лізінгу), 
прибуток від операцій страхування. Такі прибутки нерезидентів, а також 
доходи від надання технічних послуг, джерело надходження яких 
знаходиться в Україні, називаються пасивними прибутками і при репатріації 
оподатковуються за ставкою 15%. При отриманні пасивних прибутків 
фізичною особою-нерезидентом вона сплачуватиме прибутковий податок 
за ставкою 20%.

У пункті 36 П равил застосування Закону У країни “Про 
оподаткування прибутку підприємств” наведено наступне визначення 
доходів, що мають джерела надходження з України, - будь-які доходи, 
одержані резидентами і нерезидентами від реалізації будь-яких угод 
цивільно-правового характеру з резидентами України, включаючи будь- 
які інші надходження у грошовій, матеріальній та нематеріальній формах 
від резидентів України, які прямо не пов’язані з підприємницькою діяльністю 
сторін, за винятком операцій, передбачених пунктом 12 Правил (внески до 
статутного  фонду, надходж ення за  рахунок оплати  ем ітованих 
підприємством акцій чи інших корпоративних прав, непогашені боргові 
вимоги та права), а також будь-які доходи, одержані нерезидентами від 
реалізації угод цивільно-правового характеру з нерезидентами, якщо 
об’єктом таких угод є продукція (роботи, послуги), що знаходяться на митній 
території України або під контролем митних служб України та/або місцем 
укладення таких угод є Україна.

Податок з прибутків нерезидентів від володіння корпоративними 
правами (отримані дивіденди) і борговими вимогами (отримані проценти 
на цінні папери), одерж аних із джерел в У країн і, утримується 
підприємствами, що нараховують дивіденди і виплачують нерезидентам 
доход у валюті переказу із повної суми доходу при кожному перерахуванні 
платежу. Ці підприємства і несуть відповідальність за утримання податку і 
перерахування його до бюджету. Сплата податку з цих доходів проводиться 
у п’ятиденний термін з дати їх виплати.

Як видно із наведеного вище, крім традиційних видів пасивних 
прибутків, українське законодавство відносить до них і арендні платежі. 
Таким чином, нерезиденту надано право придбати в Україні нерухомість і 
здавати її в оренду без створення української юридичної особи або 
постійного представництва. Оскільки двосторонніми конвенціями про 
уникнення подвійного оподаткування, підписаними Україною, передбачено, 
що прибуток від здачі в оренду нерухомості оподатковується в країні
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знаходження нерухомості, то згідно з українським законодавством прибуток 
нерезидента (орендні платежі) буде оподатковуватись при репатріації за 
межі У країни  за ставкою  15 відсотків. При цьому нерезидент не 
сплачуватиме інших платежів, окрім таких, як плата за землю, ПДВ та 
деяких інших. При застосуванні цього положення виникає багато запитань, 
які, на жаль, не врегульовані законодавством. Так, наприклад, на питання 
чи буде оподатковуватись прибуток нерезидента, якщо він не вивозиться за 
межі України, а реінвестується, — посадові особи податкових інспекцій 
відповідають по-різному. На думку одних, реінвестування прибутку 
перетворю є його з “пасивного” на звичайний, отже він повинен 
оподатковуватись за базовою ставкою, що фактично створює постійне 
представництво нерезидента. Вихід може бути надзвичайно простим, 
зокрема, надання в оренду нерухомості через незалежного агента, який би 
отримував орендні платежі, робив необхідні розрахунки з бюджетом (окрім 
сплати податку на прибуток), та вкладав би його в нові об’єкти нерухомості.

Крім того, на практиці можлива і така ситуація, як здача в оренду 
нерухомості, що належить нерезиденту або іншому нерезиденту (наприклад, 
представництву). У такому випадку для обох нерезидентів найвигіднішим 
є здійснення розрахунків за кордоном, однак Конвенції про усунення 
подвійного оподаткування передбачають, що оподаткування доходів від 
здачі в оренду нерухомості, яка знаходиться в одній із держав-учасниць, 
оподатковується лише в цій державі, в нашому випадку - в Україні. 
Прослідкувати такі розрахунки нерезидентів поза межами України на даний 
час неможливо, тому необхідне чітке і зрозуміле законодавство.

На завершення необхідно зазначити, що в Україні проходить зміна 
орієнтирів національної політики, що проводиться органами державної 
влади, відносно фінансово-правового існування іноземних інвесторів. На 
сьогодні законодавством встановлено, що на інвестиційну діяльність 
іноземних інвесторів розповсюджується єдиний національний режим та 
відмінено податкові пільги. В окремих випадках встановлено щодо 
іноземних інвесторів жорстокіші вимоги, ніж ті, що передбачені для 
українських інвесторів. Зокрема постановою Правління Національного 
банку України від 7 лютого 1996 року “Про затвердження Положення про 
порядок видачі ліцензій на створення комерційних банків за участю 
іноземних юридичних та фізичних осіб” № 249 встановлено мінімальний 
розмір статутного фонду для банків, заснованих виключно на іноземному 
капіталі — 10.000.000 екю, в той час як для банків, заснованих з участю 
іноземного та українського капіталу, за умови, що частка іноземного 
засновника у статутному фонді банку становить до 50%, він повинен бути
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не менше ніж 5.000.000 екю, а для банків, заснованих виключно на 
українському капіталі, - 1.000.000 екю.

Незважаючи на нестабільність та протиріччя українського 
законодавства іноземні інвестори все ж вкладають свої капітали та 
сподіваються отримувати прибуток (хоча в сфері залучення іноземних 
інвестицій Україна у 3-7 разів поступається іншим державам Східної 
Європи), покладаючи надію на потенціальні можливості української 
економіки. Для досягнення цього необхідні такі фактори, як економічна та 
законодавча стабільність, активізація економічного зростання держави, 
полегшення доступу готової продукції України на світовий ринок.

Підбиваючи підсумок, необхідно зазначити, що інвестиційно- 
підприємницький клімат в Україні достатньо складний і потребує 
додаткових зусиль законодавця, які були б спрямовані на створення умов 
для їх спільноої дії, а значить, і створення зацікавленості іноземних суб’єктів 
господарської діяльності у інвесту ванні значних коштів в економіку нашої 
держави.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАКТУВАННЯ ТА ДЕФІНІЦІЮ ПОНЯТТЯ 
«ПАРЛАМЕНТАРИЗМ»

У плані реалізації державно-правової реформи в Україні постає 
ряд конкретних теоретичних і практичних проблем, з-поміж яких важливе 
місце посідає проблема розвитку парламентаризму як невід'ємного чинника 
побудови демократичної української державності. Насамперед, це 
стосується самого поняття парламентаризму як об'єкту цього процесу. В 
багатьох випадках це поняття ототожнюється з поняттям парламент. Терміни 
ці дійсно однокорінні, але не тотожні.

Важливе значення при цьому мають питання аналізу внутрішньої 
структури парламентаризму, розкриття багатоманітності форм, яких здатний 
набувати даний політико-правовий інститут в залежності від соціально- 
економічних умов, історичних традицій і характеру державності, типу і рівня 
політичної культури в тій чи іншій країні.

Незважаючи на те, що за останні роки в лексиконі державних, 
політичних і громадських діячів, а також в публікаціях багатьох державо- 
знавців і політологів часто вживається поняття “парламентаризм”, до цього 
часу стосовно його змістовної характеристики існує невизначеність і 
розмитість.

Підвищена увага до цих проблем викликана ще й тим, що з-поміж 
учених немає спільної думки як з питання дефініції терміну “парламентаризм”, 
так і в питанні визначення його форм, ознак і атрибутів.

Зупинимось на точках зору вчених із означених проблем докладніше. 
При цьому зазначимо, що в державно-правовій (конституційній) доктрині 
зустрічається як вузьке, так і широке трактування поняття “парламентаризм”.

Більшість дослідників розглядають парламентаризм як певну систему 
держ авної влади, при якій парламент як вищий представницький і 
законодавчий орган країни формує уряд, який несе перед ним політичну 
відповідальність. Саме з таких позицій розглядають поняття “парламентаризм” 
у власному розумінні цього слова вітчизняні державознавці Л.Т.Кривенко і
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М-В.Цвік1, відомі російські вчені-юристи С.Ю.Кашкін, М.О.Могунова, 
Б.А.Стародубський, В.А.Туманов2 та деякі інші. Американський політолог 
А.ПІлезінгер тлумачить дане поняття як систему організації державної влади 
з привілейованим становищем парламенту (на його думку, цей орган є 
“старшим партнером у системі поділу влад”3). Деякі вчені, зокрема 
Р.Г.Тимофеева (Росія) невід’ємними атрибутами парламентаризму вважають 
наявність поділу законодавчої і виконавчої праці при вирішальній ролі 
парламенту4. Зрештою, парламентаризм ототожнюють переважно, а то й 
виключно з парламентською республікою. Французький енциклопедичний 
словник 1996 року видання трактує поняття “парламентаризм” як 
парламентський режим (regime parlamentaire)5.

Проте такий підхід до розуміння поняття “парламентаризм” є дещо 
спрощеним, оскільки не дає повного і точного уявлення про найважливіші 
принципи парламентаризму, не розкриває фактичні та юридичні 
взаємовідносини між органами державної влади, не визначає роль парламенту 
в політичній системі сучасного суспільства. Адже саме в силу такого 
“прямолінійного” трактування цього поняття, можна дійти до логічного 
висновку про відсутність парламентаризму в багатьох демократичних країнах 
світу.

Н ам здається, що більш доречним є розуміння поняття 
“парламентаризм”, пов’язане з традиційними уявленнями про демократію. 
Німецький фахівець П.Бадура, наприклад, під парламентаризмом розуміє 
форму представництва народу, що сягає своїми коріннями у середньовіччя, у 
вигляді зібрання, яке обирається або скликається, і яке володіє певними 
дорадчими правами або повноваженнями на прийняття рішень у межах 
конкретної системи влади або державного ладу. На його думку, саме принцип 
парламентського представництва відрізняє парламентаризм демократичної 
конституційної держави як від колегії радників феодального сюзерена або 
органу корпоративного станового представництва більш пізнього часу, так 
і від представницьких корпорацій соціалістичної держави (у вигляді 
“Совєтів”)6. Уже згадувані нами російські вчені Б.А.Стародубський і В.А. 
Туманов асоціюють поняття “парламентаризм” із такою системою 
державного владарювання, в якій парламент відіграє суттєву політичну та 
ідеологічну роль і в якій він виступає в якості важливого суб’єкта і об’єкта 
політичної боротьби7.

Ряд зарубіжних і вітчизняних дослідників при аналізі парламентаризму 
пропонують виділити особливий державно-правовий інститут, який би 
характеризував фактичні та юридичні взаємовідносини між вищими 
державними органами, дозволив би визначити метод здійснення державної
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влади. Такий інститут, на їхню думку, до якої приєднується й автор, можна 
було б назвати системою правління. Зокрема, автори російського 
енциклопедичного словника О.Г.Румянцев і В.Н.Додонов визначають 
парламентаризм як систему правління, що характеризується чітким 
розподілом законодавчої і виконавчої функції при формальному верховенстві 
представницького законодавчого органу - парламенту стосовно до інших 
державних органів. При парламентаризмі уряд утворюється парламентом і 
несе відповідальність перед ним8. А відомий вітчизняний теоретик - 
державознавець В.М.Шаповал, використовуючи для аналізу взаємовідносин 
вищих органів сучасної держави такий інститут, розглядає місце і роль 
парламенту в політичній системі в цілому. Він пише: «Парламентаризм - це 
система взаємодії держави і суспільства, для якої характерним є визнання 
провідної або особливої і досить істотної ролі у здійсненні державно-владних 
функцій загальнонаціонального  колегіального постійно дію чого 
представницького органу”9.

Безспірно, що при такому трактуванні поняття “парламентаризм” не 
пов’язується з якимись конкретними формами державного правління. В такому 
розумінні парламентаризм в тій чи іншій формі властивий кожній сучасній 
демократичній державі, в якій парламент відіграє суттєву роль у 
функціонуванні механізму політичної влади. Звичайно, у такому разі 
припустимо говорити про різні різновиди парламентаризму.

Наведені вище характеристики парламентаризму, на наш погляд, 
потребують уточнення й окремих доповнень, особливо стосовно до сучасного 
парламентаризму. Звернемо увагу на те. що в багатьох дефініціях 
парламентаризму в якості самостійного атрибуту цього явища відсутня 
наявність системи партій парламентського типу. Між тим, цей атрибут 
належить до числа першооснов усієї системи парламентаризму. Розвиток 
системи партій, що підтримують різноманітні зв’язки з групами, які 
репрезентують різні інтереси, а також інституційна залежність парламентської 
демократії від участі партій у формуванні політичної волі народу посилюють 
політичні процеси і державну діяльність. Справедливо вважається, що якщо 
в тій чи іншій країні немає партій парламентського типу, які розглядають 
законотворчу діяльність в парламенті як першочерговк і при цьому готові 
взаємодіяти між собою, а також в повній мірі усвідомлюють свою 
відповідальність за стабільність усієї політичної системи,— тоді само собою 
зрозум іло, що наявність парламенту зовсім не означає наявності 
парламентаризму. Адже, як свідчить політична практика держав, ніякими 
іншими засобами неможливо подолати протистояння урядової більшості та 
парламентської опозиції, що керуються різними політичними мотивами.
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Обов’язковою ознакою сучасного парламентаризму має бути захист 
прав і свобод громадян— свободи слова, засобів масової інформації, свободи 
об’єднань, свободи переконань та ін., а також створення гарантій для 
діяльності політичної опозиції як в парламенті, так і за його межами. 
Зазначимо, що на цю характерну рису представницьких установ привернув 
увагу дослідників відомий російський мислитель і юрист Б.М.Чичерін. Він 
ще наприкінці XIX ст. вважав, що саме в їх діяьності права й інтереси громадян 
знаходять своє найвище забезпечення, аргументуючи цетим, що: по-перше, 
класи, соціальні групи, наділені політичним правом, мають можливість 
захищати свої інтереси і спільні вигоди; по-друге, беручи участь у верховній 
владі, представник народу виступає в парламенті законним заступником не 
тільки своїх виборців, але і всіх громадян у сукупності; по-третє, закон, 
прийнятий на загальній злагоді, захищає права всіх і не підлягає довільним 
змінам і порушенням; по-четверте, орган народного представництва постійно 
буває насторожі, підіймаючи голос в ім’я суспільних потреб і виявляючи при 
цьому справжній стан справ10.

Вищий представницький і законодавчий орган в будь-якій державі 
є не тільки форумом для висловлювання різних думок, але й служить важливим 
каналом зв’язку між різними верствами населення і державними інститутами, 
допомагаючи державній владі тримати руку на пульсі пануючих в країні 
настроїв. Інакше кажучи, парламентам властива функція «зворотного 
зв’язку».

Однак для більш аргументованого визначення парламентаризму 
необхідно зупинитися на питанні про його сутність, без чого його 
характеристика буде не тільки неповною, але й невірною. Не зайвим буде 
нагадати те, що до недавнього часу вітчизняні дослідники, в повній 
відповідності з принципами марксизму-ленінізму, при аналізі суті 
парламентаризму звертали увагу на розкриття його класової сутності, 
проголошуючи парламент «зайвою установою» для трудящих11. Насправді 
парламентаризм за своєю сутністю, як випливає з характеристик цього 
явища, є формою здійснення народного суверенітету. І тому принципово 
важливим положенням для парламентаризму є наявність або відсутність у 
парламенту статусу і повноважень вищого представницького і законодавчого 
органу держави.

Самез цих позицій, як нам уявляється, доцільно розглянути питання 
про те, існує чи відсутній парламентаризм в політичній системі тієї чи іншої 
країни. Звичайно, парламентаризм як політико-правовий інститут найбільш 
повно втілений в політичній системі країн із парламентською формою 
правління, класичним прикладом якої до цього часу залишається
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Великобританія. В той же час, якщо прийняти до уваги, що однією з важливих 
характеристик парламентаризму є принцип відповідальності уряду перед 
парламентом, то і в умовах парламентсько-президентської (президентсько- 
парламентської) республіки (наприклад, сучасної Франції) парламентаризм 
зберігається в досить великому обсязі.

Дещо складніше парламентаризм співвідноситься з системою 
державного правління в формі президентської республіки. Відомий 
російський політолог І.П.Рибкін12 висловлює думку, з якою можна погодитись, 
про те, що ключову роль у даному випадку відіграє той фактор, чи є 
президентська республіка демократичною або недемократичною за 
типологією політичного режиму. Однозначно: якщо в президентській 
республіці конституційно закріплено поділ влад із чіткою дією механізму 
«стримувань і противаг», при якому парламент є вищим представницьким і 
законодавчим органом, і до того ж в країні забезпечена політична демократія, 
то тоді є всі підстави стверджувати, що і при такій формі правління 
зберігаються провідні елементи парламентаризму, зрозуміло в перетвореній 
формі. В СІЛА, наприклад, конгрес може вплинути на політику президента 
шляхом прийняття законів і передусім вотування окремих фінансових білей, 
затвердження або відхилення президентських призначень на вищі державні 
посади, проведення парламентських розслідувань діяльності різних органів 
виконавчої влади. Отже, при демократичній моделі президентськоїреспубліки 
також зберігєються чимало корінних ознак парламентаризму.

Викладене вище стосовно змісту і сутності поняття 
«парламентаризм», дозволяє дати таке його визначення. Парламентаризм - 
це така система правління, при якій демократично обраний вищий орган 
народного представництва на засадах багатопартійності та розподілу влад 
здійснює законодавчу діяльність і контроль за урядом, виконує й інші владні 
функції в межах своїх конституційних поноважень, а також забезпечує 
гарантований захист інтересів і прав людини і громадянина.

Отже, в теорії і на практиці припустиме як вузьке, так і широке 
тлумачення поняття «парламентаризм». У власному розумінні цього слова 
ця політико-правова категорія асоціюється з «чистим парламентаризмом» і 
так чи інакше пов'язана з загальнонаціональним парламентом. У той же час 
використання вказаного поняття в широкому його розумінні концентрується 
навколо іншої політико-правової категорії - політичної системи держави 
демократичного типу. Тоді можна говорити про різні різновиди 
парламентаризму.
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ У 
ГАЛУЗІ ОХОРОНИ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Охорона морського природного середовища є предметом 
регулювання не тільки національного законодавства, а й міжнародного 
права. Існує багато міжнародних угод, що стосуються цього питання. Відома 
також значна кількість спеціальних наукових праць, в яких обговорюється 
суть проблеми. Це, передусім, монографіїВ.М.Анашкіна, А.Ф.Висоцького, 
Г.А.Некрасової, С.М.Нунупарова, М .ІЛ азарєва, Л. В. Сперанської, К. 
Хакапаа та інших авторів.1

Окремі аспекти міжнародно-правового співробітництва держав по 
охороні морського середовища розглянуті в ряді журнальних і газетних 
публікацій2.

Проблеми в тій чи іншій мірі торкалися також автори загальних 
праць з міжнародного права3.

Зібрані і наведені дослідниками факти переконливо свідчать, що 
найзагрозливішим фактором для екологічної безпеки/зокрема, екологічної 
безпеки морського середовища є всезростаю ча кількість відходів 
виробництва і споживання, що скидаються в море4.

Вчені багатьох країн, вивчаючи стан морського середовища, 
прийшли до висновку про високий ступінь його забруднення, призупинення 
процесу самоочищення океану і катастрофічні наслідки такої ситуації для 
всього живого на землі.

Оскільки забрудненню моря притаманний транснаціональний 
характер , міжнародне співтовариство прийш ло до висновку про 
необхідність вжиття концентрованих заходів для врятування моря і різних 
форм життя в ньому.

Практичні дії міжнародного співробітництва по охороні морського 
середовища здійснюються в багатьох напрямках. Передусім прийнято ряд 
міжнародних конвенцій щодо заборони викидів у море шкідливих речовин 
із суден. Однією із перших таких конвенцій була підписана в 1954 р. на 
конференції в Лондоні Міжнародна конвенція по запобіганню забруднення
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моря нафтою. У 1962 р. до неїбули внесені поправки, які значно посилювали 
її ефективність5.

Найбільш інтенсивний розвиток конвенційного регулювання 
охорони навколишнього середовища відноситься до 70-х - 80-х років і 
характеризується, головним чином, розробкою та прийняттям багатьох 
універсальних конвенцій і регіональних угод.

З-поміж універсальних передусім слід назвати укладену в Лондоні 
12 листопада 1972 р. Конвенцію по запобіганню забрудненням моря 
викидами відходів і інших матеріалів. Конвенція регламентує умисне 
захоронення в морі екологічно шкідливих речовин6.

Важливе значення для перекриття можливих шляхів забруднення 
морських просторів має прийнята 2 листопада 1973 р. Лондонська 
міжнародна конвенція по запобіганню забруднення моря з суден. Вона 
замінила Конвенцію 1954 р. з поправками 1962 р. Мета Конвенції, як це 
сформульовано в її преамбулі, полягає в тому, щоб повністю припинити 
умисне забруднення морського середовища нафтою і іншими шкідливими 
речовинами і максимально скоротити випадкові викиди таких речовин.7

У зв ’язку з інтенсивним використанням танкерного флоту і 
розширенням масштабів перевезень нафти морем, стали частими випадки 
великих морських аварій, що призводять до катастрофічного забруднення 
морського середовища і узбережжя. Для попередження і ліквідації наслідків 
таких аварій у 1969 році була прийнята Брюссельська конвенція (вступила 
в силу в 1975 р .). Конвенція надає право прибережним державам вживати 
необхідних заходів аж до знищення судна і вантажу, якщо виникне небезпека 
серйозного забруднення узбережжя і прибережних вод.8

Для концентрації зусиль міжнародного співтовариства по 
врятуванню моря і різних форм життя в ньому виключно важливою є 
Конвенція ООН з морського права, укладена в 1982 р. Конвенція являє 
собою найбільш значний спільний міжнародний договір в історії 
міжнародного права взагалі. Вона містить положення стосовно захисту 
морського середовища в глобальному масштабі9.

Останнім по часу значним кроком по захисту морського середовища 
стало прийняття під егідою Міжнародної морської організації (ІМО) в 
листопаді 1990 р. Міжнародної конвенції по забезпеченню готовності на 
випадок забруднення нафтою і по боротьбі з ним. Конвенція створює 
механізм спільних дій країн-учасниць при виникненні аварійних розливів 
нафти, що дозволить в найкоротші строки мобілізувати і сконцентрувати 
необхідні засоби і сили для їх ліквідації10.

Поряд з універсальними конвенціями існує немало регіональних
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угод про охорону морського середовища. Необхідність їх прийняття 
викликана наявністю специфічних характеристик Світового Океану, що 
вимагає вжиття особливих заходів по боротьбі з забрудненням морського 
середовищ а того чи іншого морського регіону. Регіональні угоди 
доповнюють норми універсальної дії. Ними встановлюються відповідні 
режими захисту для найбільш вразливих морських регіонів. Із регіональних 
найзначнішими є Конвенція про охорону середовища та живих ресурсів 
Балтійського моря (1973-1974р.р.), Барселонська конвенція про охорону 
Середземного моря від забруднення (1976р.), Кувейтська конвенція про 
охорону Перської затоки (1978р.) та ін.

У квітні 1992 р. після тривалих переговорів чорноморські держави 
підписали Конвенцію про захист Чорного моря від забруднення.11

Окремо слід зупинитись на проблемах, пов‘язаних із експлуатацією 
атомних суден і забрудненням моря радіоактивними речовинами. 
Міжнародне співтовариство розроблює і приймає міжнародно-правові 
норми спрямовані, з одного боку, на ліквідацію негативних наслідків, 
пов'язаних із заподіянням шкоди атомними суднами, і з іншого - на 
запобігання настання таких наслідків, в результаті яких може бути заподіяна 
шкода ф ірчн и м  і юридичним особам, а також окремим державам і 
міжнародному співробітництву в цілому.12

У 1960 р. до прийнятої під егідою Комітету з безпеки на морі (ІМКО) 
Лондонської конвенції про охорону людського життя на морі вперше були 
включені спеціальні норми, які стосуються до суден, обладнаних атомними 
енергетичними установками.

З інших міжнародно-правових актів, безпосередньо присвяченимх 
атомним суднам, слід назвати розроблену в рамках МАГАТЕ Брюссельську 
конвенцію про відповідальність операторів ядерних суден. Конвенцію 
прийнято на XI сесії Дипломатичної Конференції з морського права в 1962 
р. З метою попередження радіоактивного забруднення навколишнього, в т.
ч. і морського, середовища, на спеціальній конференції МАГАТЕ в 1986 р. 
були схвалені і підписані багатьма державами дві важливі міжнародні угоди 
: Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію і Конвенція про 
допомогу на випадок ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації.13

Поряд із угодами, спрямованими проти забруднення морського 
середовища з суден викидами нафти , інших шкідливих речовин та 
радіоактивних матеріалів , міжнародне співтовариство розробило і 
продовжує вдосконалювати міжнародно-правові принципи, змістом яких є 
обов'язок держав не допускати забруднення моря з джерел, які знаходяться 
на їх території.
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4 червня 1974 р. в Парижі стосовно цього було укладено Конвенцію 
про запобігання забруднення морського середовища з джерел, які 
знаходяться на суші. Конвенція зобов'язує держави вживати всіх заходів 
для належної очистки стічних промислових і побутових вод і звести до 
мінімуму викид охолоджувальної води атомними електростанціями. 
Передбачаються і інші правила, що стосуються забруднення з рік, які 
протікають на території прибережних держав, а також з повітряного 
простору.14

Певні заходи боротьби із забрудненням з розташованих на суші 
джерел передбачені Конвенцією по захисту морського середовища району 
Балтійського моря, підписаною 12березня 1974р. вХельсінкі.15

Запобіжні заходи щодо забруднення моря з суші передбачені також 
Конвенцією про захист Чорного моря, підписаною причорноморськими 
державами в квітні 1992 р .16

Нарешті, до міжнародно-правових актів, спрямованих на захист 
морського середовища, належать угоди про збереження незмінності 
природних умов території держав. Згідно міжнародного права ніяка держава 
не може змінювати природні умови своєї території, якщо це завдає шкоди 
природним умовам території сусідньої держави. Це стосується не лише 
суходолу, а й морських просторів, як таких, що входять до складу території 
якоїсь держави, так і до просторів спільного і рівного користування.17

Названі й інші міжнародні угоди мають велике практичне значення 
для охорони морського середовища від забруднення. Перетворення їх в 
життя дозволить в певній мірі покращити гідрологічний і гідрохімічний 
режим моря.

Разом з тим ці угоди далеко не охоплюють всіх аспектів проблеми. 
Вони не враховують всіх джерел забруднення моря і всіх специфічних 
гідрографічних, географічних і економічних особливостей морського 
середовища. Іноді міжнародно-правові акти щодо захисту морського 
середовища не містять точно встановлених критеріїв допустимих викидів 
забруднюючих речовин з кожного конкретного джерела, що знижує їх 
ефективність. Все це вимагає вироблення подальших міжнародно-правових 
норм для більш ефективного захисту морського середовища від забруднення.

Проблема охорони морського середовища може бути успішно 
вирішена тільки шляхом активної участі в розробці і прийнятті відповідних 
міжнародних угод всіх держав — великих і малих, розвинутих і тих, що 
розвиваються, прибережних і тих, що не мають виходу до моря. У цьому 
відношенні найважливіше значення має розробка і прийняття універсальних 
міжнародних конвенцій, які охоплювали б найбільш істотні джерела
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забруднення морського середовища і намічали належні міжнародно-правові 
заходи з його запобігання. Природно, що наново розроблювані міжнародно- 
правові норми повинні відповідати загальновизнаним принципам і нормам 
сучасного міжнародного права і насамперед принципу поваги державного 
суверенітету і такому імперативному принципу міжнародного морського 
права, як принцип свободи відкритого моря.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПОВІТ ЯК ПІДСТАВУ ВИНИКНЕННЯ 
СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Як правовий інститут спадкове право регулює певну групу 
однорідних суспільних відносин. Ці відносини виникають у зв’язку зі смертю 
особи і передачею її прав і обов’язків іншим особам. Але, як правильно 
відзначається в літературі,1 не всяке правонаступництво у випадку смерті 
особи є спадковим. Тому у визначенні спадкового права слід вказати, по- 
перше, на безпосередній характер спадкового правонаступництва. Це 
означає, що до спадкоємців переходять права та обов’язки безпосередньо 
від померлої особи (спадкодавця), а не від інших осіб. По-друге, на 
загальний (універсальний) характер спадкового правонаступництва -  до 
спадкоємців переходить вся сукупність прав і обов’язків спадкодавця, яка 
може передаватись іншим особам. Зветься вона або спадковою масою, або 
спадком. Приймається спадок як єдине ціле. Якщо спадкоємець прийняв 
якесь право спадкодавця, цього достатньо, щоб вважати його автоматично 
таким, що прийняв весь спадок в цілому. З урахуванням сказаного спадкове 
право можна визначити як сукупність правових норм, які регулюють 
суспільні відносини, що виникають у зв’язку зі смертю особи і передачею її 
прав та  о б о в ’язків іншим особам в порядку безпосереднього та 
універсального наступництва.2

Чинне законодавство допускає дві підстави спадкування: за 
законом і за заповітом. В даній статті ми розглянемо спадкування за 
заповітом.

Відповідно до норм Конституції України, кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю.3 З диспозиції наведеної 
правової норми випливає, що кожний дієздатний громадянин за життя може 
визначити  долю належного йому майна на випадок смерті. Таке 
розпорядження, зроблене у встановленій законом формі, називається 
заповітом ,4 Отже, заповіт -  це розпорядження громадянина своїм майном 
на випадок смерті, зроблене у встановленому законом порядку.5 Відповідно 
до законодавства України кожна особа може залишити за заповітом все 
своє майно або його частину одній, або декільком фізичним особам,
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незалежно від того, чи належать вони до числа спадкоємців по закону, або 
окремим юридичним особам, а також державі.

Щодо правової природи самого заповіту слід зазначити, що це 
розпорядження набуває чинності лише після смерті його автора, тому в 
разі сумнівності його змісту уточнити не буде в кого. Тому до заповіту 
Цивільний кодекс України встановлює досить чіткі вимоги. Заповіт- це не 
договір, а односторонній правочин, за яким права та обов’язки для інших 
осіб виникають за волевиявленням заповітодавця. Тому до заповіту 
встановлюються такі ж умови його дійсності, як і до будь-якого правочину. 
Недієздатність заповітодавця тягне за собою визнання заповіту недійсним.6

Слід також зазначити, що юридичний ефект заповіту як юридичної 
угоди настає після смерті заповітодавця, у зв’язку з чим заповіт може бути 
відмінено або змінено заповітодавцем в будь-який момент шляхом 
складання нового заповіту,7 або поданням до установи, де було посвідчено 
заповіт заяви про його скасування. Інше положення суперечило б правилу, 
що будь-яка угода, яка веде до обмеження права заповітодавця відмінити 
або змінити заповіт, є недійсною.8

Заповіт повинен бути складений особисто самим заповітодавцем, 
при чому в суворо визначеній формі. Заповіт -  це формальна угода. Форма 
заповіту є необхідною зовнішньою умовою його дійсності, порушення якої 
тягне за собою недійсність самого заповіту.9 Заповіт також не повинен 
містити у собі розпоряджень, які не відповідають вимогам закону.10

Відповідно до ч. 2 ст. 534 Цивільного кодексу України заповіт є не 
тільки актом розпорядження своїм майном, але й актом залишення без 
спадку.

В заповіті можуть також бути і розпорядження немайнового 
характеру, як, наприклад, призначення виконавця заповіту та ін.

Необхідно також відзначити, що заповіт -  це окрема дія кожної 
особи. Будь-яка дієздатна особа може скласти заповіт, але двоє і більше 
осіб не можуть укласти такий акт разом,11 хоча законодавство цілого ряду 
країн передбачає можливість укладення так званих сумісних заповітів, в 
яких виражається воля двох або декількох осіб. Такі заповіти допускаються 
законодавством ФРН (стосовно подружжя), Англії та СІНА.12

Складання заповіту часто буває для особи досить делікатною 
справою, яка торкається її відносин з родичами та близькими. Тому закон 
передбачає всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити таємницю 
заповіту.

Чинне законодавство встановлює, що нотаріальні контори видають 
довідки про заповіт тільки після смерті заповідача.13 До цього моменту
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вони не вправі розкрити і не розкривають не тільки зміст заповіту, але навіть 
не повідомляють про факт його складення. Нотаріус та інша посадова особа, 
яка чинить нотаріальні дії, повинні суворо дотримуватись таємниці 
заповіту. Такий же обов’язок покладено на тих працівників, котрим стало 
відомо про заповіт у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.14 До 
таких працівників належать, наприклад, друкарка нотаріальної контори, 
медсестра, яка була присутня біля ліжка хворого при посвідченні його 
заповіту черговим лікарем та ін. Таємниця заповіту розповсюджується також 
і на відміну і на зміну заповіту.

Вказані особи, винні в порушенні таємниці заповіту, несуть 
відповідальність в порядку, встановленому законодавством.15 Хоча слід 
відзначити, що заповітодавець вправі розповідати про свій заповіт і 
показувати його будь-кому.

Слід також звернути увагу на те, іцо заповіт починає діяти в момент 
відкриття спадщини, а саме з настання факту смерті заповітодавця16. Це 
необхідна умова набрання юридичної чинності заповітом, адже з моменту 
укладення заповіту і моментом його вступу у законну силу може сплинути 
чимало часу.

Як уже зазначалось вище, заповіт повинен бути складений у формі, 
яка передбачається законодавством, адже від дотримання форми заповіту 
залежить дійсність заповіту. Дотримання передбаченої законом форми дає 
змогу уникнути непорозумінь щодо такого важливого документу, а значить 
суперечок і конфліктів між спадкоємцями. Відповідно.до диспозиції статті 
541 Цивільного кодексу України, заповіт повинен бути укладений у 
письмовій формі з зазначенням місця і часу його посвідчення, підписаний 
особисто заповітодавцем і нотаріально посвідчений. Але якщо заповідач 
внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може 
власноручно підписати заповіт, за його дорученням у його присутності і в 
присутності нотаріуса або посадової особи, яка посвідчує заповіти, 
прирівнювані до нотаріально посвідчених, заповіт може підписати інший 
громадянин. При цьому зазначаються причини, з яких заповідач не міг 
підписати заповіт власноручно. Також слід зазначити, що заповіт не може 
підписувати особа, на користь якої його зроблено. Слід погодитись з 
твердженням Е.Б.Ейдинової про недопустимість складення усних заповітів, 
а також доведення факту заповіту в судовому порядку, коли заповітодавець 
висловив розпорядження в усній формі, якщо це було зроблено навіть і в 
п рисутності св ід к ів .17 Н а цю особливість вказує також  і 
М.Ю.Барщевський,18 адже це твердження логічно випливає з диспозиції ст. 
541 Цивільного кодексу України.
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Важливе значення мають вказані у заповіті час і місце його 
складення, адже може виникнути питання про недієздатність заповітодавця 
на момент складення заповіту, або, якщо мають місце два та більше 
заповітів, слід встановити, який з них, як більш пізній, має силу, або 
оспорюється дійсність заповіту на підставі доказів того, що заповідач не 
міг його скласти у вказаний час.

Щ одо посвідчення заповітів слід відзначити, що заповіти можуть 
посвідчуватись у стаціонарних лікувальних закладах, сільських, селищних, 
міських Радах народних депутатів, військових частинах, на морських або 
річкових суднах, в місцях позбавлення волі, в будинках інвалідів або для 
перестарілих, в експедиціях.

Н отаріальні дії щодо посвідчення заповіту здійснюються в 
приміщенні державної нотаріальної контори або виконавчого комітету 
районної, міської, селищної або сільської Ради народних депутатів, 
консульських закладів України. Також посвідчення заповіту державним 
нотаріусом допускається по місцю знаходження спадкодавця, якщо це не 
можливо зробити в нотаріальній конторі. Заповіт, який прирівнюється до 
нотаріально посвідченого, посвідчується з зазначенням місця, де вчинюється 
дана юридична дія (в лікарні, санаторії і т.д.).

Відсутність цих реквізитів не робить заповіт недійсним. Подібні 
недоліки можуть усуватись шляхом витребування додаткових документів.

До нотаріально посвідчених заповітів прирівнюються:
1) заповіти громадян, які перебувають на лікуванні в лікарнях, 

інших стаціонарних лікувально-профілактичних закладах, санаторіях, або 
проживають у будинках для перестарілих та інвалідів, посвідчені головними 
лікарями, їх заступниками по медичній частині або черговими лікарями 
цих лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв, а також директорами і 
головними лікарями зазначених будинків для перестарілих та інвалідів;

2) заповіти громадян, які перебувають під час плавання на 
морських суднах або суднах внутрішнього плавання, що плавають під 
прапором України, посвідчені капітанами цих суден;

3) заповіти громадян, які перебувають у розвідувальних, 
арктичних та інших подібних експедиціях, посвідчені начальниками цих 
експедицій;

4) заповіти військовослужбовців та інших осіб, які перебувають 
на лікуванні в госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних 
закладах, посвідчені начальниками, їх заступниками по медичній частині, 
старшими і черговими лікарями цих госпіталів, санаторіїв та інших 
військово-лікувальних закладів;
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5) заповіти військовослужбовців, а в пунктах дислокації 
військових частин, з’єднань, установ і військовонавчальних закладів, де 
немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових 
осіб та органів, що вчиняють нотаріальні дії, також заповіти робітників і 
службовців, членів їх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені 
командирами (начальниками) цих частин, з’єднань, установ і закладів;

6) заповіти осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, 
посвідчені начальниками цих місць позбавлення волі.19

Посадові особи, перераховані в даній статті, зобов’язані терміново 
передати по одному екземпляру посвідчених ними заповітів на зберігання в 
держ авну нотаріальну контору за  постійним місцем проживання 
заповітодавця.

К апітани морських суден зобов’язані передати по одному 
екземпляру посвідчених ними заповітів начальнику порту України або 
консульства України в іноземному порту для подальшого направлення їх в 
державну нотаріальну контору за місцем постійного проживання 
заповітодавця в Україні, а якщо місце проживання заповітодавця невідоме, 
заповіт направляється в державний нотаріальний архів міста Києва.20

Державний нотаріус повинен перевірити законність заповіту, який 
прибув на зберігання і у випадку встановлення невідповідності його закону 
повідомити про це заповітодавця і посадову особу, яка посвідчила заповіт.

Особа, яка складає заповіт, повинна бути дієздатною в момент 
укладення заповіту і в той же час не вимагається, щобвона володіла цією 
дієздатністю і надалі. Подальша втрата дієздатності не робить заповіт 
недійсним, але заповіти, складені недієздатними особами, будуть 
недійсними, якщо навіть заповітодавець надалі стане дієздатним.21

Н еобхідно мати на увазі, що, на відміну від дієздатності 
заповітодавця, його право на відчуження майна не вимагається в момент 
укладення заповіту, так як саме відчуження відноситься не до моменту його 
укладення, а до моменту в ідкриття спадщ ини. Це озн ачає, що 
заповітодавець може розпорядитися в своєму заповіті і тим майном, котре 
буде йому належати на день його смерті.

Згідно ст. 11 Цивільного кодексу України дієздатними стають особи, 
які досягли вісімнадцятирічного віку. Однак не можуть складати заповіти 
особи, хоч і повнолітні, але визнані в установленому законом порядку 
недієздатними (ст. 16 Цивільного кодексу України) і особи, які на час 
складення заповіту знаходяться в такому стані, що не можуть осмислити 
свої дії (ст. 55 Цивільного кодексу України). Такі особи є тимчасово 
недієздатними, відповідно до висновку медичної експертизи.
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Слід зауваж ити, що відповідно до законодавства України 
неповнолітні у віці до 15-ти років, а також неповнолітні у віці від 15-ти до 
18-ти років не мають права укладати заповіти, а останні навіть при згоді 
піклувальників.

З цього загального правила вітчизняне законодавство робить 
виняток для випадків, коли законом допускається вступ до шлюбу до 
досягнення вісімнадцятирічного віку. В таких випадках громадянин, який 
не досяг вісімнадцяти років, набуває дієздатності в повному об’ємі з часу 
вступу до шлюбу,22 а, значить, і набуває право скласти заповіт. Таким 
чином за законодавством України здатність до укладення заповіту 
співпадає із загальною дієздатністю.

Щодо спадкоємців, то за законодавством України спадкоємцем за 
заповітом може бути будь-яка фізична особа, незалежно від її соціального 
стану, роду занять, статі, національності, а також іноземці, держава та 
юридичні особи.23

Таким чином, ст. 534 Цивільного кодексу України встановлює три 
групи спадкоємців за заповітом: а) фізичні особи, а саме громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства; б) юридичні особи; в) держава.24

Здатність особи бути спадкоємцем за заповітом, як і спадкоємцем 
за законом, визначається на момент відкриття спадщини.

Отже, ми торкнулися лише проблеми заповіту як юридичного акту, 
як акту розпорядження приватною  власністю, яка в нашій країні 
охороняється державою (ст. 41 КонституціїУкраїни). Адже спадкове право, 
а інститут заповіту зокрема, розвиваються і вдосконалюються разом з 
розвитком суспільних відносин і це дає змогу прийти до висновку, що деякі 
положення законодавства України щодо спадкування за заповітом 
обов’язково будуть вдосконалюватись на основі юридичної практики в 
Україні і з врахуванням іноземного досвіду.
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Заверуха І.Б.,
викладач фінансового права 
Львівського банківського коледжу

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ДЕРЖАВНО-КРЕДИТНИХ
ВІДНОСИН

Однією з базисних категорій фінансово-правової науки, є категорія 
«фінансова діяльність держави». Саме через неї дається визначення предмету 
фінансового права, на її основі будуються фундаментальні категорії 
фінансово-правової науки.

Фінансова діяльність держави, змістом якої є зосередження у своєму 
безпосередньому розпорядженні значної частини грошових коштів, 
здійснюється за допомогою єдиної фінансової системи, що включає в себе 
різні фінансово-правові інститути. їх  головною особливістю, є виконувана 
ними функція мобілізації і витрачання державою грошових коштів. Якщо 
вочевидь відстежується дана функція, то такий правовий інститут слід 
віднести до галузі фінансового права. Наявність фінансово-правових 
інститутів в єдиній системі права обумовлена необхідністю застосування 
різноманітних форм і способів розподілу та перерозподілу національного 
доходу1.

М ета фінансової діяльності держави реалізується в рамках 
суб’єктно-об’єктних відносин. При цьому під суб’єктом розуміють того, 
хто здійснює фінансову діяльність держави. Це може бути як держава в 
цілому, так і відповідні компетентні органи держави, які можуть діяти від 
імені держави, або від власного імені, але за дорученням і в інтересах 
держави. Органи державного управління за своєю природою повинні бути 
лише органами держави, що реалізують її функції в рамках своєї галузі чи 
сфери діяльності. їх грошова діяльність повинна бути тільки фінансовою і 
здійснюватись в інтересах держави. Об’єктом цієї діяльності в найширшому 
розумінні є фінанси. А основна маса фінансових відносин в суспільстві є 
об’єктом фінансово-правового регулювання з боку держави.

Як зазначає С.Д.Ципкін, роль держави, зокрема, полягає в тому, 
щоб забезпечити відповідність правових форм економічним відносинам, у 
своєчасному оновленні і зміні законодавства. При цьому, аналіз фінансово- 
правових відносин може бути достовірним і обгрунтованим лише за умови 
вивчення економічних відносин по акумуляції певних грошових коштів та 
врахуванні правотворчої діяльності держави в галузі фінансів2.
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Практично кожна держава використовує фінансові і кредитні форми 
мобілізації і витрачання грошових коштів, методи обов’язкового і 
добровільного залучення цих коштів, різноманітні режими їх використання. 
Ці відмінності обумовили і визначили розвиток фінансово-правових 
інститутів, що мають важливе економічне і правове значення. Серед джерел, 
що використовуються для покриття державних видатків, позика завжди 
була предметом багаточисельних дискусій. Незважаючи на те, що такий 
спосіб фінансування постійно займав важливе місце в державних доходах, 
тим більше, що позики, які випускаються безпосередньо державою, можуть 
доповню ватися багаточисельними муніципальними позикам и, її 
обгрунтування не завжди було однаковим.

Історично державний кредит виник ще за часів феодалізму. Тоді, 
операції по державному кредиту між монархами - з однієї сторони, і купцями 
- з іншої - були невпорядкованими. По-суті, вони були особистими боргами 
монарха, витрачались на його розсуд і часто «погашались» шляхом 
звернення суми боргу на майно кредитора. Іншою характерною рисою 
тогочасного державного кредиту було невиробниче витрачання залучених 
таким чином коштів а саме: на війни, розкішне життя монарха тощо. Тому 
повертати позичені кошти та сплачувати винагороду за використання 
ними було практично неможливо.

З розвитком капіталізму доходи держави суттєво змінились. Вони 
стали набувати вигляду грошових надходжень. Основними джерелами 
покриття державних видатків ставали податки і позики. А із збільшенням 
видатків на оборону і військові потреби держава все частіше застосовувала 
державний кредит. Крім цього, кредитоспроможність держави ставала 
прозорішою в результаті щорічного оприлюднення бюджетів і незалежності 
державного контролю від виконавчої влади. Державний кредит із особисто- 
королівського поступово перетворився на державний, національний борг.3 
Ідеологи раннього капіталізму (А. Сміт, Д. Рікардо) засуджували державний 
кредит. Однак, в міру того, як зростав державний борг, до нього звикли і 
навіть почали ставати на його захист, мотивуючи це тим, що якщо держава 
мало використовує кредит, то це значить, що вона або надто багато бере у 
своїх співвітчизників, або погано турбується про потреби населення4.

О б’єктивна необхідність використання державного кредиту на 
задоволення вимог суспільства обумовлена невідповідністю між величиною 
цих потреб і можливостей держави по їх задоволенню за рахунок бюджетних 
доходів. Регулювання економіки, соціальна політика держави, виконання 
функцій по обороні країни і управління нею, вимагають постійного 
збільшення бюджетних видатків, вимагає також певних коштів і міжнародна
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діяльність держави. Разом з тим доходи державного бюджету завжди 
обмежені певним кордоном - рівнем оподаткування, передбаченим чинним 
законодавством. Тому при наявності у населення вільних грошових коштів 
і можливості їх залучення державою органи державної влади можуть 
вдаватися до державних позик. Доцільність використання державного 
кредиту для формування додаткових фінансових ресурсів держави для 
покриття бюджетного дефіцтиу визначається значно меншими негативними 
наслідками для державних фінансів і грошового обігу, порівняно з 
монетарними прийомами (емісія грошей, балансування доходів і видатків 
уряду та ін.). Іншими словами, ефект базується на зміщенні попиту від 
фізичних і юридичних осіб до урядових структур без збільшення попиту і 
кількості грошей в обігу5.

Отже, з метою безперебійного фінансування суспільних потреб, 
держава може залучати до покриття своїх видатків вільні фінансові ресурси 
господарських структур і кошти населення. їх одержання є державним 
кредитом. Такі кредитні відносини встановлюються між державою з однієї 
сторони і населенням та господарюючими суб’єктами — з іншої. Ці 
відносини мають ряд відмінних ознак, які виділяють їх у самостійну групу 
кредитних відносин, що регулюються нормами фінансового права:

1. При державних позиках позичальником є держава, яка залучає 
грошові кошти для своїх потреб на засадах поверненості. Юридичні і фізичні 
особи, що надають державі свої кошти у тимчасове користування, 
виступають кредиторами держави.

2. Держава-позичальник в односторонньому порядку встановлює 
умови випуску, терміни, порядок реалізації і погашення позик. Вона також 
визначає свої обов’язки по сплаті розміру прибутку (відсотка) за 
користування позиченими коштами.

3. Державні позики не забезпечуються заставою чи будь-якими 
іншими матеріальними цінностями. Вони гарантуються фінансовими 
ресурсами держави. В щорічних державних бюджетах передбачаються 
певні суми сплати прибутків і погашення позик.

Ці суттєво відмінні риси визначають поняття державного кредиту як 
фінансово-правового інституту.

Отже, під державним кредитом розуміють сукупність особливих 
економ ічних (кредитних) відносин, в яких держ ава виступає 
позикоодержувачем, а населення (юридичні і фізичні особи) - кредиторами. 
Сюди належать перш за все відносини, що виникають у зв’язку з випуском 
і реалізацією державних позик, економічну основу яких складають вільні 
грошові кошти і заощадження.
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Інститут державного кредиту належить до змішаних (комплексних) 
інститутів фінансового права, бо зазнає впливу норм конституційного, 
адміністративного, цивільного права, а критерієм приналежності даного 
інституту до фінансового права є вже згадувана вище функція мобілізації 
державою грошових коштів на задоволення суспільних і державних потреб. 
Тому норми перерахованих галузей права лише вплітаються у вже існуючі 
держ авно-кредитні відносини, зокрема в частині встановлення і 
забезпечення законності їх виникнення (конституційне право); у визначенні 
умов, зоб ов’язань держави, процедури їх реалізації та  виконання 
(адміністративне право); досконалості відносин, що виникають між 
субєктами, а також регулювання та захист майнових прав та інтересів 
громадян, що входить до предмету правового регулювання цивільного 
права. Слід також підкреслити, що цей правовий вплив носить епізодичний 
характер, оскільки він виникає або на якомусь конкретному етапі 
правовідношення, або за певних умов чи обставин.

Я к  вже зазначалося , критерієм  для вклю чення в систему 
фінансового права того чи іншого комплексного інституту, служить 
загальна для всіх інститутів функція мобілізації і витрачання державою 
грошових коштів. При цьому включення будь-якого змішаного інституту 
не тільки в систему фінансового права, але й іншої галузі права, є наслідком 
того, що один і той самий нормативний акт завжди є загальним джерелом 
права для цих галузей. Наприклад, Закон України «Про державні гарантії 
відновлення заощаджень громадян України»6. Цим законодавчим актом 
визначаються відповідні зобов’язання держави, що належить до сфери 
регулювання адміністративного права; оскільки це планове витрачання 
державою грошових коштів з централізованих фондів, адже кошти для 
компенсації заощаджень визначаються в державному бюджеті окремою 
статтею, то центральне місце в регулюванні даного процесу належить 
фінансово-правовим нормам; посередником у даних правовідносинах 
виступають установи Ощадного банку України, які на комерційних засадах 
(за плату) надають послуги по проведенню індексації, — в цій частині 
можуть вплітатись також цивільні правовідносини.

Однак фінансове право має переважне право на регулювання 
даного виду правовідносин і це перш за все визначається специфікою 
об’єкту, суб’єктів, методами та формами відповідальності.

Економічні відносини між кредитором і позичальником виникають 
під час одержання кредиту, користування ним та його повернення. Сторони, 
які беруть участь у цих економічних відносинах, є їхніми суб’єктами, а ті 
грошові чи матеріально-товарні цінності, затрати, щодо яких укладається
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кредитний договір, є об’єктом кредиту. В залежності від виду кредитних 
правовідносин, підставою їх виникнення може бути односторонній акт 
держави, що є особливістю фінансового права а, зокрема умовою державного 
кредиту. Отже, держава як суб’єкт державно-кредитних правовідносин, як 
позикоодержувач і емітент облігацій державної позики у відповідному 
нормативно-правовому акті офіційно заявляє про свою потребу в позикових 
грошових коштах, про строки, на які йому потрібні ці кошти, про розмір 
винагороди, яку він погоджується сплатити за надані позикові кошти, у 
багатьох випадках про цілі, для досягнення яких йому потрібні такі кошти, 
про готовність у майбутньому повернути борг повністю та ін.

Природа фінансових правовідносин взагалі визначається тим, що 
вони є владно-майновими відносинами, в яких відносини влади невіддільні 
від майнових. Такий їх характер визначає юридичне становище субєктів в 
конкретному фінансовому правовідношенні, хоча, в залежності від виду 
правовідношенн ступінь прояву владного характеру різна.

Фінансові відносини неможливі поза державною діяльністю. 
Поняття державного бюджету відображає ту сторону діяльності держави, 
яка пов’язана із збиранням і витрачанням певної частини суспільного 
доходу. Через державний бюджет виступає сама держава як єдине ціле 
зокрема в тих випадках, коли вона виступає учасником цих майнових 
відносин. Так, наприклад, боржником за державними позиками є не той чи 
інший державний орган, а держава в цілому. Отож, держава як майново- 
відокремлений суб’єкт (за цивільним законодавством держава не відповідає 
по чиїхось зобов’язаннях і навпаки) має статус, споріднений з юридичною 
особою, і виступає як емітент, як боржник (зобов’язальне право), але при 
цьому специфіка держави як учасника державно-кредитних правовідносин 
є дуже виразною. Це проявляється в тому, що держава в односторонньому 
порядку, шляхом видання відповідного нормативно-правового акту, 
визначає всі умови і правила випуску та реалізації державних позик, а 
кредитор (покупець державних облігацій) проявляє пасивну згоду по всіх 
істотних умовах шляхом купівлі чи відмови від купівлі даного виду цінних 
паперів. Йдеться про своєрідну форму досягнення згоди між сторонами, що 
є обов’язковою умовою укладення договору за цивільним правом. В цьому 
зв’язку не можна не згадати також про специфіку відповідальності в даного 
виду правовідносинах, оскільки саме характер правовідносин, які 
забезпечуються фінансово-правовими санкціями, лежить в основі виділення 
фінансово-правової відповідальності як самостійної категорії фінансового 
права та окремого виду юридичної відповідальності. Відносини, що є 
предметом фінансового права, виникають виключно на основі правових
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актів; таким чином, державою встановлюється вичерпний обсяг прав і 
обовязків суб’єктів правовідносин. Особливості фінансових правовідносин 
та методу фінансово-правового регулювання обгрунтовують існування 
принципу нерівності сторін у фінансових правовідносинах, що не виключає 
можливості оскарження дії органу, наділеного владними повноваженнями. 
Сказане дає можливість зробити висновок про зумовленість змісту та обсягів 
фінансово-правової відповідальності особливим характером фінансових 
правовідносин.

ІІа  відміну від цивільної відповідальності, яка може бути 
встановлена законом та договором, фінансово-правова відповідальність 
встановлюється лише законом, оскільки фінансове право не передбачає 
рівності сторін. Щодо державно-кредитних правовідносин, де держава 
виступає позикоодержувачем (боржником), а юридична чи фізична особа 
кредитором , то їх специфіка породжується не лише попередніми 
особливостями, а й характерною тільки для них добровільністю участі 
іншої сторони - кредитора. Оскільки держава одноособово встановлює 
умови і крім цього виступає позичальником, а позикоодержувач самостійно 
вирішує можливість участі, то практично виключається можливість його 
провини, тобто відповідальність кредитора, по суті, виключається, за 
винятком технічних моментів.

Щ одо відповідальноті боржника, то слід згадати про те, що його 
обовязки у фінансовому правовідношенні не підлягають дії позовної 
давності. Власне тут відповідальність держави як така не проявляється 
однак, обов’язок повернути кошти і сплатити винагороду залишається 
незалежно від пройденого часу.

Іншим цікавим моментом є те, що державні цінні папери виражають 
боргове зобов’язання держави, що не забезпечується цивільно-правовими 
способами забезпечення зобов’язання (застава, поручительство, гарантія). 
Дане зобов’язання гарантується всім майном що перебуває в загально
державній власності. Це, в свою чергу, породжує також комплекс проблем 
фінансового, соціально-політичного та економічного характеру.

Аналізуючи комплексність впливу різних галузей права на інститут 
державного кредиту, варто зупинитись на тому, що власність на цінні 
папери, зокрема державні облігації, належить до майнових прав, що є 
предметом правового регулювання галузі цивільного права. Але разом з 
тим майнові відносини у фінансово-правових інститутах носять підлеглий 
характер, бо основним тут є власне організаційний елемент: встановлення 
форм акумуляції грошових коштів, порядок їх розподілу, компетенції 
органів держави, що проводять фінансову роботу тощо.
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Окрім того, що в фінансовому праві організаційні елементи панують 
над майновими, специфіка фінансової діяльності держави походить також 
із специфіки об’єкту (грошових коштів) і виникаючих в процесі цієї 
діяльності майнових відносин. Грошові кошти в фінансових відносинах не 
виступають ні засобом обігу, ні мірилом вартості, оскільки при акумуляції 
і витрачанні через бю джет цих кош тів, як правило, не виникає 
еквівалентних відносин. Виняток становлять державно-кредитні 
правовідносини, умовами яких, є зобов’яза т и  держави повернути позичену 
суму коштів; повернути її у визначені терміни, а також сплатити винагороду 
(відсотки). Це владно-організаційні і разом з тим майнові відносини.

Інститут держ авного  кредиту поєднує в собі владність, 
однозначність і категоричність форми виразу, оскільки саме держава - 
єдиний ін іц іатор виникнення, зміни чи припинення даного виду 
правовідносин. І разом з тим, дані відносини передбачають добровільність 
участі іншої сторони - кредитора, який, хоча й не має жодного впливу на 
перебіг і розвиток даного правовідношення, все ж таки має право вибору 
участі в ньому, чи вибору конкретної форми державної позики (за їх 
наявності в державі) на конкретний період. Йдеться про особливу форму 
договору, особливість якого полягає в тому, що немає рівності сторін, а 
відповідно і взаємного обговорення умов договору, відсутній конкретно 
визначений і оречевлений спосіб забезпечення такої позики. Та все ж таки 
це договір, оскільки згода участі в даних правовідносинах є взаємною. 
Держава у відповідному нормативному акті визначає умови, а кредитор, 
проявляючи пасивну згоду, добровільно вступає в дані правовідносини, 
купуючи запропонований вид державних цінних паперів. При цьому 
добровільність будується, як правило, на довірі до держави. В цьому звязку 
доречно підтримати думку А.І. Худякова і запропонувати розширити 
уявлення про методи правового регулювання в фінансовому праві за 
рахунок вклю чення особливого  ф інансово-правового  методу, 
сформованого на поєднанні односторонньо-владних і договірних 
елементів.7

Н ормами ф інансового права передбачається організація 
кредитного планування і відносини, які виникають при всіх фінансових 
операціях, можна вважати первинними, тобто такими, які вже згодом можуть 
породжувати певні цивільні правовідносини. Отже, відносини, які 
виникають при випуску та реалізації державних позик, регулюються 
фінансовим правом і всі умови визначаються в односторонньому порядку - 
самим позикоодержувачем (державою) у відповідних нормативних актах.
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Заверуха І.Б.,
викладач фінансового права 
Львівського банківського коледжу

ПРАКТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ДЕРЖАВНИХ ПО ЗИК В УКРАЇНІ

Теоретичні напрацювання, досвід багатьох років та існування 
державного кредиту майже у всіх країнах світу свідчать про те, що 
кошти населення, залучені державою до бюджету на розвиток народного 
господарства чи на досягнення певних цілей, виступають додатковим 
джерелом фінансових ресурсів держави і відіграють неабияку роль в 
розвитку соціальної, культурної чи економічної сфери.

М обілізація грошових коштів населення є завжди питанням 
державної ваги, яке вирішується з участю державних органів і регулюється 
законодавчими чи підзаконними нормативно-правовими актами. Так, 
держава і державні організації мають можливість забезпечувати себе 
коштами, використовуючи прерогативи публічної влади, зокрема примус, 
що є їх виключним привілеєм. Крім цього, держава використовує такі 
фінансові інститути, які власне покликані для того, щоб забезпечувати її 
коштами. Йдеться зокрема про податки, збори, неподаткові платежі, 
штрафи, повернення наданих позик, прибутки від державного майна та 
окремих видів діяльності. Однак, хотілося б звернути увагу на класифікацію 
державних доходів не з точки зору обов’язковості їх сплати, а з  точки зору 
їх постійності, сталості, регулярності, платності і поверненості. Останні 
ознаки нагадують про принципи кредитування, адже не всі доходи 
поступаю ть державі безповоротно і не супроводжуються ніякими 
корелятивними видатками чи зобов’язаннями повернення. Йдеться про 
специфічне джерело державних доходів - державний кредит. Специфіка тут 
полягає в тому, що ці тимчасові доходи, які в літературі ще називають 
казначейськими, по суті є державними коштами, оскільки держава може їх 
вільно використовувати і повністю ними розпоряджатися. Однак, за своїм 
і економічним характером вони суттєво відрізняються від постійних доходів, 
оскільки пов’язані з певними видатками: виплатою відсотків по державним 
позикам, відшкодуванням суми вартості облігацій та ін.

Як бачимо, державні ресурси вельми різноманітні, але доречним є 
використання фінансової класифікації П.Годме, який зводить державні 
доходи до таких двох категорій: податки і позики [7]. Отже, додаткові 
ресурси для господарського і соціально-культурного розвитку держава має
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можливість одержувати на засадах добровільності, платності і поверненості, 
за допомогою державного кредиту.

Значущість та актуальність проблеми реалізації державно- 
кредитних правовідносин з іншого боку підсилюється станом національної 
економіки У країни, постійним дефіцитом Д ерж авного бюджету, 
неспроможністю держави належним чином утримувати і сприяти розвитку 
різних галузей народного господарства, науки, культури, тощо. За таких 
умов, надзвичайно привабливою є можливість держави позичити кошти та 
розпоряджатися ними. Однак неминучим наслідком державно-кредитних 
операцій є державний борг. Залежно від джерела надходження коштів він 
може бути внутрішнім і зовнішнім. Власне ця проблема визначається як 
глобальна і оскільки вона є наслідком, показником ефективності всіх 
здійснених державно-кредитних операцій, то очевидними стають роль і 
значення досліджень у сфері держ авного кредиту, адже саме від 
досконалості і раціональності застосування даного інституту залежить 
складність розрахунків держави із своїми кредиторами у майбутньому. 
Загалом це обумовлює необхідність теоретичного вивчення, визначення 
особливостей правового регулювання державно-кредитних правовідносин 
та аналізу практичних форм реалізації цього механізму.

В державно-кредитних правовідносинах однією із сторін, а саме 
боржником, є держава, а кредиторами можуть виступати як юридичні так і 
фізичні особи. Загальну економічну основу позик складають особисті 
заощадження населення. Частина одержаних заробітків та інших доходів 
відкладається, резервується для придбання в майбутньому певних 
м атеріальних цінностей чи для інших цілей, але всі ці кош ти не 
призначаються для використання в даний момент. І логічним в даній ситуації 
є вкласти ці гроші. Зокрема це можна зробити, придбавши цінні папери.

Отже, об’єктом державного кредиту виступають тимчасово вільні 
кошти, які йдуть в розпорядження держави, перетворюючись в її додаткові 
фінансові ресурси. Згідно з чинним законодавством України надходження 
від внутрішніх позик належать до доходів Державного бюджету України 
[2]. Однак лише умовно їх можна віднести до прибутків держави, оскільки 
державний кредит виступає як додаткове джерело ресурсів бюджету тільки 
на певний термін. Не можна не згадати також про характерні для них ознаки 
добровільності, терміновості, платності і поверненості. Ці ознаки дещо 
відмежовують кошти, акумульовані шляхом державного кредиту, від самих 
доходів держави. Кошти, одержані від державного кредиту не дають нових 
прибутків і повинні погашатись. Іншими словами, вони виступають лише 
як тимчасові ресурси держави і підлягають поверненню.
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Правовою базою регулювання державно-кредитних відносин, як і 
правового регулювання взагалі, є правові норми як визначене державою 
правило поведінки. Це правило забезпечується авторитетом держави, але 
в державно-кредитних відносинах ще й довірою до неї. В цьому звязку, не 
можна також не згадати про особливий характер фінансово-правових норм, 
які покликані встановлювати правила поведінки у відносинах, що 
виникають в процесі фінансової діяльності держави, змістом якої є 
зосередження в своєму безпосередньому розпорядженні значної частини 
грошових засобів. Дані норми мають ту характерну особливість, що вони 
є імперативними. Проте імперативність фінансово-правової норми має 
особливу природу і є відмінною від традиційного сприйняття даної 
характеристики. Тут йдеться не лише про обов’язковість припису, який 
забезпечується державним примусом, а й категоричність форми виразу 
конкретної норми. У фінансових правовідносинах жоден з суб’єктів не може 
без державного припису змінити передбачені правила поведінки, оскільки 
вони позбавлені права оперативної самостійності. Йдеться про чітко 
окреслені в нормі, правила поведінки кожного із суб’єктів фінансового 
правовідношення, які не допускають зміни умов і характеру зобов’язань 
самими учасниками за будь-яких обставин.

Звичайно, коли йдеться про державний кредит, то категоричність 
умов і характеру такої норми дещо відрізняється від, наприклад, умов 
встановлення чи сплати податку, адже державний кредит, як і будь-який 
інший кредит, має договірне начало і в даному випадку, кредитор має 
можливість діяти на власний розсуд, при чому це стосується як 
добровільності участі в даних правовідносинах, так і при позитивному 
вирішенні, вибору форми державного кредиту.

На сьогоднішній день в Україні існує практика залучення 
державою позичкових коштів у населення шляхом випуску державних 
цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики. В цілому цей 
процес є явищем позитивним і можна говорити про вже досягнуті результати: 
відпрацьовано систему випуску та погашення облігацій, створено систему 
електронного обігу цінних паперів; розроблено механізм участі іноземних 
юридичних та фізичних осіб на фінансовому ринку України; врешті-решт 
залучено чималі кошти до Державного бюджету України.

Найбільш важливі питання випуску і погашення державних позик 
вирішуються вищими органами державної влади і управління

Конституція України визначає, що до повноважень Верховної Ради 
України належить затвердження Державного бюджету України та внесення 
змін до нього [1]. Так, надходження від позик входять в доходну частину
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державного бюджету [2]. Тому, коли Верховна Рада України затверджує 
Державний бюджет України, вона враховує в загальній сумі доходів і 
плановані на даний рік надходження з позики. Як правило, надходження за 
позикою передбачаються в ст. 1. Закону про Державний бюджет України 
відповідного року, який затверджує загальну суму доходів бюджету. 
Асигнування на погашення заборгованості держави за позиками, на виплату 
виграшів, погашення облігацій теж передбачаються Верховною Радою 
України.

Крім цього Конституція уповноважує Верховну Раду України щодо 
затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги 
іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання 
У країною  від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 
організацій позик, не передбачених Держбюджетом України, здійснення 
контролю  за їх використанням [1]. Виключно законам и України 
встановлюється порядок утворення і погашення державного боргу; порядок 
випуску та обігу державних цінних паперів та їх види і типи.

Саму можливість залучення державою грошових коштів передбачає 
Закон України «Про бюджетну систему України», який визнає одним з видів 
доходу Державного бюджету України, республіканського бюджету 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського 
міських бюджетів надходження від внутрішніх позик і грошово-речових 
лотерей. Більше того, вимога щодо збалансованості бюджетів, які входять 
до складу бюджетної системи України, може забезпечуватись покриттям 
дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх державних позик як на рівні вищих 
органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. [2].

Закон України «Про цінні папери та фондову біржу», передбачає 
існування таких цінних паперів, як облігації державних і місцевих позик, 
казначейські зобовязання, що по своїй суті є формами державного кредиту.

Ще одним законодавчим актом, який стосується розкриття проблеми 
регулювання державного кредиту, зокрема його наслідків, є Закон України 
«П ро держ авний внутріш ній  б орг У країни». Він визначає, що 
обслуговування державного внутрішнього боргу України здійснюється 
М іністерством фінансів України через банківську систему шляхом 
проведення операцій по розміщенню облігацій внутрішніх державних позик, 
інших цінних паперів, їх погашенню і виплаті доходу по них у вигляді 
процентів та в іншій формі.[3]

Однак, як вже зазначалось, для виникнення конкретного фінансового 
правовідношення, необхідним є так званий індивідуальний акт, який, є 
юридичним фактом виникнення фінансового правовідношення, зокрема,
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державно-кредитного. Так, підставою для розміщення державних облігацій 
завжди є Постанова Кабінету Міністрів України відповідного року.

В кожному окремому випадку, позика випускається згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України. В ній, як правило, визначаються 
основні умови випуску позики: загальний обсяг емісії, термін погашення, 
номінальна вартість однієї облігації, спосіб випуску і погашення та ін. [5]

Однак державний вплив на стадії безпосереднього залучення 
грошей переривається, оскільки виникає своєрідна залежність від 
вкладників (кредиторів) держави, тобто бажання чи небажання останніх 
вкладати власні гроші в державні цінні папери та інші види державних 
позик. А це в свою чергу обумовлюється:

■ станом національної економіки;
■ наявністю твердої національної грошової одиниці;
■ існуючої законодавчої та нормативно-правової бази;
■ наявністю в населення тимчасово вільних грошових коштів;
■ довірою  до держави, а відтак забезпечення державою
повернення наданих кредитів та відсотків по них.

Як бачимо, нормальні, «здорові» державно-кредитні відносини 
народжуються не з моменту видання відповідного нормативно-правового 
акту, а з тих передумов, що припускають можливість їх існування.

Отже, зважаючи на все вищевказане, можна визначити державний 
кредит як сукупність особливих фінансових правовідносин, обумовлених 
політико-економічними прерогативами держави в процесі залучення нею 
тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, поверненості, 
платності і строковості. При цьому кредиторами (позикодавцями) 
виступають юридичні і фізичні особи, а позикоодержувачем (боржником) - 
держава.

Необхідність детального вивчення даного виду правовідносин і 
інституту державного кредиту, визначення його місця в системі фінансового 
права як одного із способів фінансової діяльності держави по мобілізації 
грошових коштів населення полягає в змісті результатів його практичного 
використання. Державний кредит має значення не лише для одержання 
додаткових ресурсів, але й для кращої організації грошового обігу, розвитку 
безготівкових розрахунків та ін. Відповідно, очевидним є використання 
державного кредиту в якості одного із засобів тимчасового вилучення 
частини грошових коштів і залучення їх в загальний господарський оборот, 
а значить і зміцнення грошового обігу. В ідеалі, визначається саме така 
загальна мета і завдання операцій по державному кредиту у всіх його 
формах, тобто береться до уваги не лише аспект державних доходів.
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НАУКА ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ

Наука України переживає складний період. Труднощі випали на 
всі сектори науки (академічний, вузівський, заводський). Скорочення 
асигнувань на науку вже призвело до згортання багатьох науково-дослідних 
програм. Поки що не справдились сподівання на швидкі ринкові 
перетворення у вітчизняній економіці, які б запустили ринкові механізми 
фінансування науки і нарешті дали б змогу реалізувати той величезний 
потенціал, який вона має. Він зосереджений у більш як 1400 науково- 
дослідних інститутах та їх філіалах. Тут 178 установ Національної Академії 
наук України, 159 вузів, 970 організацій, що становлять галузевий сектор 
науки, 167 -  заводський. Всього в наукових установах України працює 
близько 650 тисяч чоловік, з яких 7,5 тисячі докторів і понад 78 тисяч 
кандидатів наук.

Одним з критеріїв, за якими визначається стан НДДКР у країні, є 
питома вага витрат на науку у валовому внутрішньому продукті (ВВП). 
Цей показник у розвинених країнах становить (%): Ізраїль -  3,5, Японія -  
3,05, Південна Корея -  3,0, Швеція -  2,89, СІЛА -  2,75, ФРН -  2,66, Франція 
-  2,02. Протягом перших років існування України, як незалежної держави 
в умовах невизначенності стратегії науково-технічного розвитку сферу 
науки було виключено з державних пріоритетів. Питома вага витрат на 
науку має стійку тенденцію до зниження від 3,1% в 1991 р. до0,7%в 1996р.1. 
Скорочення фінансування науки відбувалося в 1,5 -2,3 рази швидше за 
темпи скорочення фактичних видатків державного бюджету. Внаслідок 
цього високих темпів набули процеси відтоку висококваліфікованих кадрів. 
Чисельність працюючих у галузі «Наука і наукове обслуговування» 
скоротилось більш ніж у 2 рази, а для підготовки повноцінного наукового 
працівника потрібно не менше 15-20 років. Таким чином завдання створення 
ефективної системи фінансування наукової діяльності стоїть в даний час 
особливо гостро.

Наука являє собою цілісну єдність впорядкованої сукупності 
наукового знання як особливого різновиду суспільного виробництва, що 
спрямоване на отримання та використання наукового знання, комплекс
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суспільних відносин, що формуються в процесі даного виробництва та 
управління ним2. Наукову діяльність можна характеризувати як творчу 
діяльність з пошуком та вибором нових наукових (теоретичних), 
конструкторських та технологічних рішень, діяльність, що генерує нове 
науковезнання.

Наукова діяльність являє собою неоднорідне ціле, що об’єднує різні 
види робіт. Однак у науковій літературі не вироблено єдиного підходу до 
визначення кола робіт, що охоплюються поняттям наукової діяльності. Одні 
автори обмежують сферу науки виключно дослідницькою діяльністю -  
фундаментальними та прикладними дослідженнями3, інші -  включають в 
це поняття і науково-технічні розробки4.

Існує також більш широке розуміння наукової діяльності, що 
включає до неї, окрім досліджень і розробок, різноманітні види наукового 
обслуговування5. Останнєдійсно охоплює не тільки наукову діяльність, але 
й найрізном анітн іш і види наукового  обслуговування: науково- 
інф орм аційну д іяльн ість, п ідготовку наукових кадр ів , наукове 
приладобудівництво тощо.

Питання класифікації наукової діяльності достатньо детально 
обговорюються економістами, наукознавцями, соціологами, спеціалістами 
з теорії управління. Існує велика кількість таких класифікацій. Найбільш 
розповсюдженою є стадійна класифікація наукової діяльності. Пізнавальні, 
соціально-економічні і організаційні якості проходження наукової 
діяльності є об’єктивною причиною розмежування єдиного процесу наукової 
праці на окремі, відносно самостійні стадії. Вивчення місця окремих стадій 
в загальній системі суспільного розподілу праці у галузі науки має не 
тільки теоретичне значення. На її основі вирішуються питання організації 
та управління науковою діяльністю на кожній стадії, фінансування 
відповідних робіт, удосконалення економічного та правового механізмів 
зв’язків наукової діяльності із сферою матеріального виробництва. У 
загальному вигляді відокремлюють стадії фундаментальних досліджень, 
прикладних досліджень та науково-технічних розробок6.

Користуючись цією класифікацією не слід випускати із виду, що 
між окремими стадіями не існує абсолю тної межі і в реальному 
дослідницькому процесі ці стадії взаємозбагачують одна одну. Однак 
умовність наведеної класифікації не знижує її теоретичного і практичного 
значення.

Основна різниця між стадіями фундаментальних і прикладних 
досліджень, з одного боку, і розробками — з іншої, полягає в тому, що на 
перших здійснюється виробництво нових власне наукових знань. Причому
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фундаментальні дослідження мають за мету вияв нових явищ, зв’язків між 
ними, закономірностей та їх теоретичне пояснення. На цій стадії формується 
теоретична основа подальших наукових та технічних рішень. Прикладні 
дослідження -  це наступний крок на шляху розвитку наукового знання до 
сфери матеріального виробництва та інших галузей людської діяльності. 
Н а даній стадії визначаються конкретні варіанти рішень технічних, 
технологічних та інших завдань, обумовлених потребами матеріального 
виробництва і суспільної практики. На стадії ж науково-технічних розробок 
здійснюється діяльність за предметним впровадженням результатів 
прикладних досліджень, а саме: ст ворення нових машин і обладнання, нових 
матеріалів і нових ефективних процесів виробництва, удосконалення 
методів організації виробництва, управління ним і наукової організації 
праці. Тут використовуються отримані раніше результати досліджень для 
переходу до конкретних форм їх практичного освоєння та застосування.

Отже, об’єктом фінансування є НДДКР, до яких належать науково- 
дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, 
створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення 
НД ДКР взагалі або окрема тема (етап) зокрема7. НДДКР як об’єкт мають 
свою специфіку. Вона виражена в багатьох моментах, деякі з яких автор 
спробує розглянути.

В науковій сфері, на жаль, ми маємо справу не з попередньо відомими 
результатами, а з такими, що формуються в процесі проведення досліджень 
та розробок. Це породжує відому складність у визначенні витрат. 
Невизначеність пояснюється специфічною особливістю, якістю науки, яка 
накладає свій відбиток на економічні, організаційні відносини, що 
виникають в процесі наукової цільності.

Відомо, що витрати на науку у головних дослідницьких державах 
розподіляються в такій стабільній пропорції: теорія— 13-15 %, прикладні 
дослідження -  23-25%, конструкторські розробки -  60-65%. Яка ж наукова 
результативність цих трьох стадійних груп видатків? 90-85% теоретичних 
пошуків закінчуються з незадовільним результатом, 2/3 прикладних 
досліджень не вдаються, 55% розробок завершуються з економічно 
незадовільними результатами. На шляху до виробничого застосування 
розробок втрати становлять 0,922% з однієї умовної грошової одиниці 
асигнувань на науку8. Оскільки обличчя виробництва формується 
результатами фундаментальних досліджень десяти-двадцятирічної давності, 
без збитків для виробн иц тва можна не виділяти асигнувань на 
фундаленальні дослідження на протязі 10 років, не виробляти ніяких 
прикладних та конструкторських розробок на протязі 5 років, а виробництво
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буде мати додаткові засоби для звичайних капіталовкладень. Але це в кінці 
кінців призведе до катастрофи суспільства. В силу такої економічної 
природи дослідницьких витрат наука не терпить утилітарної філософії її 
фінансування, очікуючи від затрат 1995 р. прибуткув 1997році.

Сфера НДДКР і є тим об’єктом для регулювання якого за ринкових 
механізмів не вистачає, (особливо у випадках фундаментальних досліджень 
-  майже взагалі відсутнє з огляду на довготривалий характер очікування і 
невизначеність результатів, необхідність високих витрат для проведення 
робіт, а також суспільний характер споживання отриманих результатів, що 
перевищує суспільну вигоду, оскільки, як вважає Ж илінська О .І.9 , 
відмінною рисою сучасного етапу НДДКР є його гуманізація і підвищення 
впливу на соціальні процеси). Тому в розвинених країнах відбувся перехід 
від приватно-підприємницької моделі НДДКР, де увесь інноваційний цикл 
здійснювався силами компаній, до змішаної, ринково-державної, де значна 
частка фінансово-економічної відповідальності покладена на уряд. Свого 
часу ситуація в нашій країні відрізнялась з точністю до навпаки -  і в 
галузевій, і в академічній науці основна маса коштів надходила до наукових 
установ з держбюджету. У 80-х роках же більше 50 відсотків коштів на 
виконання прикладних розробок стало надходити від виробничих 
підприємств на госпрозрахункових, договірних основах. Сьогодні це 
джерело пересихає на очах.

Досі державний бюджет залишається основним джерелом для 
фінансування державних науково-технічних програм, що в сучасних умовах 
його дефіцитності не гарантує повного фінансового забезпечення реалізації 
запрограмованих завдань. Окрім того, як відзначив президент України 
Л .Д К учм а у своєму виступі «...держ аву змуш ую ть усе більше 
перетворюватись у головного замовника науково-дослідних робіт, що 
суперечить не лише вимогам ринкових перетворень, але й здоровому 
глузду»10.1 це справедливо, оскільки навіть коли державне асигнування 
буде відповідним запланованому у бюджеті, воно не взмозі буде забезпечити 
НДДКР більш-менш пристойне функціонування. Окрім усього іншого, така 
ситуація зумовлює втрату здатності наукових колективів до об’єктивної 
самооцінки. Тому державна науково-технічна політика спрямована на 
комерціалізацію сфери науково-технічної діяльності, без чого неможливо 
ефективно вирішувати питання фінансування науки, впровадження 
наукових розробок та нововведень у виробництво. Передусім у сфері 
галузевої науки, на утримання якої витрачалась майже половина обсягу 
загальних бюджетних коштів, а віддача її залишається низькою11. Тому 
державна політика12 спрямована на те, щоб галузеві міністерства та
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відомства, що мають науково-дослідні установи та організації, переглянули 
наукові напрямки і тематику, структуру та мережу науково-дослідних 
організацій, установ та лабораторій з метою перерозподілу і концентрації 
коштів на пріоритетних напрямках науки та техніки.'2

П ріоритетним  напрям ком  фінансування є проведення 
фундаментальних науково-дослідних робіт, які кладуть початок 
комплексним науково-технічним програмам13. Звучали висловлювання, що 
наша держава не може і не повинна підтримувати фундаментальні 
дослідження по всьому фронту науки— такоїрозкоші не дозволяють собі і 
більш заможні держави14. Держава визнає за необхідне зосередити свої 
можливості там, де є відповідні установи, існують школи та колективи, що 
є гордістю української науки. Вищою науковою огранізацією України, 
відповідальною за проведення фундаментальних наукових досліджень, 
призначено Національну Академію наук України, фінансування якої 
здійснюється окремим рядком у Державному бюджеті України15. При НАН 
України створена Рада з координації фундаментальних досліджень, що діє 
як одна з секцій Національної Ради з науково-технічної політики і має назву 
Ради з питань науки і науково-технічної політики при Президентові України. 
Щодо галузевого рівня, то фундаментальні проекти, які фінансує держава, 
покликані здійснювати галузеві державні академії.

В усіх розвинених країнах світу з ринковою  економікою  
фундаментальні дослідження на 80 відсотків здійснюються за рахунок 
державного фінансування16. Така ж тенденція проглядається в Україні. На 
фундаментальні дослідження виділяється близько 11 відсотків від загального 
обсягу витрат на науку, що майже відповідає світовій практиці17. Головна ж 
проблема полягає не в нарощуванні обсягів фінансування фундаментальних 
досліджень, а в докорінному підвищенні якості освоєння фінансових коштів. 
Для прикладу: у 1995 р. рівень фактичного фінансування за статтями 
«Науково-технічні програми» (питома вага у загальному фінансуванні -  
8,3%), «Наукові частини національних, галузевих (багатогалузевих) і 
регіональних програм» (6.7%) та «Фінансове забезпечення Державного 
контракту на науково-технічну продукцію» (2.3%), за якими відбувається 
фінансування робітз пріоритетних напрямків, що визначені Постановою ВРУ 
«Про перелік національних науково-технічних програм» від 25 лютого 1994 
р., відповідно сягав 25,8; 42,2 та 45,6% запланованих асиг-нувань |8. Але 
навіть та частка коштів, що були асигновані, підвладна втратам від 
нераціонального використання фінансових ресурсів для реалізації науково- 
технічних програм. Ці втрати були б значно меншими, якби було застосовано 
чітку правову та методологічну систему обгрунтування витрат на програми,
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на чому наголошувалося у Постанові КМУ від 10 жовтня 1995р. “Про 
затвердження “Положення про державну науково-технічну програму”, де 
зокрема вказано, що на конкурс має подаватися концепція програми, з 
визначенням мети, кількісних та якісних параметрів науково-технічної 
продукції, очікуваних результатів впровадження цієї продукції, з даними 
про її замовників, джерела і обсяги фінансування. Збереження і надалі 
цільового державного фінансування фундаментальних досліджень і 
прикладних розробок академій передбачає безоплатну передачу досліджень 
державі з додержанням норм права інтелектуальної власності, а це, в свою 
чергу, означає, що тут повинні застосовуватись і договірні засади, й інші 
правові механізми.

Особливої уваги і підтримки погребують прикладні наукові 
дослідження і розробки. У даній сфері -  як в академічному, так і в 
галузевому секторах зосереджено майже 70, а у заводському -1 2  відсотків 
усього наукового потенціалу України, відповідних НДДКР1*, де науковою 
працею займаються близько півмільйона чоловік. Нині академічна частина 
прикладної науки зазнає краху, такі дослідження підприємства перестали 
фінансувати на основі госпдоговорів, ця частина прикладної науки на 
сьогодні переорієнтована на промислову базу україни. Те саме відбувається 
і з галузевою наукою. Європейська економічна комісія ООН щодо 
реконструкції промисловості в країнах перехідного періоду з цього приводу 
рекомендувала: «В країнах з перехідною економікою фінансові ресурси 
надзвичайно обмежені. За цих умов доцільно сфокусувати ресурси на 
прикладних дослідженнях, на технологіях, що себе виправдали і в тих 
галузях, де прибуток може бути отриманий у відносно короткий проміжок 
часу... Незалежно від сектора (йдеться про різні форми власності) треба 
стимулювати прикладні дослідження і поліпшувати процес передачі знань 
від однієї компанії до іншої». До цих рекомендацій вважає за необхідне 
прислухатись і наш уряд20.

Відповідно до Указу «Про державну підтримку наукових установ, 
які працюють над новітніми науково-технічними розробками» відбуваються 
спроби докорінного вдосконалення порядку формування і реалізації 
державного замовлення на науково-технічну продукцію. Коло ж досліджень, 
що фінансуються за рахунок державного бюджету формується з огляду на 
національні пріоритети розвитку науки. Отже найбільший наголос робиться 
на пошуку ринків збуту її науково-технічної продукції, тобто на експортні 
можливості.

Відомо, що Верховна Рада України у жовтні 1992 р. затвердила у 
загальному вигляді сім пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки21.
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Це:
1 .Охорона навколишного природного середовищо.
2.3доров’я людини.
3.Виробництво, переробка та збереження сільскогосподарської продукції.
4.Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології.
5.Наукові проблеми розбудови державності України.
6.Нові речовини та метали.
7 .П ерспективні інф орм аційн і технології, прилади ком плексної 

автоматизації, системи зв’язку.
Для розв’язання цих питань відповідно до Наказу Президента 

України від 26 липня 1995 р. «Про державну підтримку наукових установ, 
які працюють над новітніми науково-технічними розробками» Кабінет 
Міністрів 10 жовтні 1995 р. Затвердив “Положення про державну наукову 
програму” і доручив Державному Комітету з питань науки, техніки і 
промислової політики разом із зацікавленими міністерствами, відомствами 
і академіями наук сформувати державні наукові програми та перелік 
найважливіших розробок, спрямований на створення новітніх технологій 
та продукцій. Ці програми та проекти визначаються і фінансуються за 
рахунок державного бюджету Державним комітетом з питань науки, техніки 
і промислової політики (ДКНТП).

Фундаментальні та пошукові дослідження в рамках державних 
пріоритетів, що виконуються науковими організаціями, вищими учбовими 
закладами, дослідницькими колективами та окремими науковцями, 
незалежно від їх відомчої підпорядкованості фінансуються на конкурсних 
засадах (на п ідставі кон трактів ) кош тами Д ерж авного  Ф онду 
фундаментальних досліджень в Україні, що формується за рахунок коштів 
державного бюджету, які передбачаються на фінансування НДДКР, 
добровільних внесків фізичних і юридичних осіб. Діяльність фонду базується 
на виконанні національних наукових програм22, міжгалузевих науково- 
технічних програм. Даний фонд підпорядкований Міністерству України у 
справах науки і технологій. Міністерство науки разом з Міністерством 
економіки формує державне замовлення наукових досліджень з 
пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки23. При цьому головне 
завдання не розподіляти кошти, а організовувати широкий конкурс 
наукових робіт, що носять фундаментальний характер і відповідають 
сучасному світовому рівню, зосереджуючи увагу на провідних установах, 
школах та колективах.

Відбір науково-технічних проектів з визначених державою 
пріоритетних напрямів наукових програм (НТП) базується, головним чином,
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на наявності науково-технічних доробок і завершених НДДКР. В конкурсах 
на одержання замовлень на здійснення наукових досліджень можуть брати 
участь усі бажаючі, від державних структур, приватних фірм до окремих 
науковців, в тому числі і представники інших держав. При отриманні 
замовлення на виконання наукового дослідження переможець конкурсу 
повинен вносити певну заставну вартість, яка перевищує вартість 
замовлення24. Вона може складатись з його банківських рахунків, вартості 
основних фондів, кредитів банку тощо. Оплата результатів прикладних 
досліджень має здійснюватись замовником за договірними цінами і тільки 
після завершення роботи (одержання остаточного результату, що відповідає 
вим огам , зазначеним в контракті). Планування та облік Н Д ДКР 
здійснюються відповідно до Типового положення з планування, обліку та 
калькулювання собівартості НДДКР25.

Д ерж авн а п оліти ка , що спрям ована на відновлення та 
реорганізацію відносин у науковій сфері не повинна обмежуватись лише 
фінансуванням робіт з пріоритетних питань, що здійснюються на базі 
державних замовлень. Великі дослідницькі держави мають ще й різні системи 
стимулювання їх діяльності.

У найбільш загальному розумінні латинське слово «стимул» означає 
побудження до дії, поштовх. У більш вузькому -  засоби, за допомогою 
яких можна впливати на той чи інший вид діяльності, позитивно визначати 
його функціональні та якісні властивості. Вже саме використання слова 
«стимул» вказує на врахування особливостей, які пов’язані із суб’єктивними 
відмінностями у суспільно-економічних ситуаціях. З урахуванням цих 
відмінностей стимули умовно поділяють на три групи:

1) стимули, які використовує держава до особи;
2) стимулювання наукових підрозділів і впроваджувальних 

орган ізац ій  через п одаткову  систему та  прискорену 
амортизацію;

3) стимулювання споживачів науково-дослідної продукці'Л, котрі 
впроваджують прогресивні нововведення.

Всі ці групи стимулів діють і в Україні.
1. Н ерегульована м іграція кадрів  з науки відбилась на 

демографічній структурі наукового персоналу. Значно зменшилась частка 
молоді і, навпаки, збільшилась частка науковців старшого віку, в тому 
числі пенсійного. Держава в міру можливостей підтримує молодих вчених. 
Для них встановлені і виплачуються стипендії Президента України, 
Кабінету Міністрів, ДКНТП, іменні стипендії Національної Академії наук. 
Але це, на жаль, не завжди йде справді на користь державі і науці.

180



Наприклад, відносно велике стипендіальне забезпечення докторантів 
(майже на рівні професора, доктора наук), призвело до збільшення наборів 
у докторантуру, створюючи ілюзії щодо припливу молоді в науку. Але 
показники ефективності докторантури значно знизились. Така ж картина і 
в аспірантурі. В деяких наукових установах та навчальних закладах 
взагалі закінчує аспірантуру лише третина від прийнятих, отже, існує не 
брак коштів, а дефіцит відповідальності.

2. Н аукові, проектні та конструкторські організації, які 
виконують НДДКР, за умови обліку фактичних витрат на їх проведення, 
використовують такі пільги:

♦ звільнення від сплати податку на додану вартість НДДКР 
незалежно від джерел фінансування26;

♦ звільнення від сплати внесків до фонду для здійснення заходів 
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та 
соціального захисту населення, до Державного фонду сприяння 
зайнятості населення27.

3. В Україні прийнято Закон «Про основи державної наукової 
політики», який містить в собі регламентацію суб’єктів у науковій політиці 
та цілий ряд заходів, які визначають рівень фінансової підтримки у вигляді 
податкових пільг: витрати підприємств для підтримки науково-технічної 
діяльності з власних прибутків звільняються від податку на 50%. Ці пільги 
надаються підприємствам та організаціям, які ведуть роботи з реалізації 
державних науково-технічних програм. Сюди можна віднести і стимули, 
створені на основі використання різного роду дотаційних фондів, 
призначених для розвитку інновацій. При цьому важливим моментом є 
використання фонду розвитку (нагромадження) -  єдиного і незмінного 
джерела оновлення виробництва, розвитку іноваційного процесу. Ця група 
стимулів реалізується на основі ф ормування цілеспрямованого 
економічного механізму впровадження нововведень.

Стратегія держави щодо розвитку НДДКР та впровадження 
новацій повинна використовувати окремо та комплексно стимули усіх 
перелічених груп. О собливо необхідно стимулю вати реалізацію  
довгострокових цілей. Тому при формуванні системи стимулів за допомогою 
правових і фінансових заходів необхідно передбачити подолання 
суперечностей між «короткотерм іновою » зацікавленністю  та 
довгостроковою доцільністю.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ

Місце прокуратури в державному механізмі України знаходить своє 
предметне відтворення в функціях, що нею реалізуються. Вони являють 
собою основні напрямки діяльності прокуратури, що здійснюються з 
використанням специфічних форм і методів в рамках передбаченої законом 
компетенції.

Функції прокуратури на різних етапах розвитку держави не 
залишаються незмінними. їх  перелік залежить від соціальних і правових 
умов розвитку суспільства і держави, а також визначається конституційно 
закріпленим місцем прокуратури в державному механізмі.

Складність проблеми полягає в тому, що в Конституції України 
про функції прокуратури нічого не сказано. На прокуратуру України, як 
єдину систему, згідно частин 1 -4 ст. 121 Конституції України покладаються:

- підтримання державного обвинувачення в суді;
- представництво інтересів громадян або держави в суді;
- нагляд за додержанням законів органам и, які проводять

оперативно-розш укову діяльність, д ізнання, досудове 
слідство;

- нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інщих заходів 
примусового порядку, пов’язаних з обмеженням особистої 
свободи громадян1.

Але відповіді на питання, що з перерахованого слід вважати 
функціями прокуратури, законодавець не дає.

Раніше Конституція СРСР і Закон про прокуратуру СРСР відносили 
до конституційної функції прокуратури тільки вищий нагляд за точним і 
однаковим додержанням законів.

В ст.З Закону про прокуратуру СРСР під загальним терміном 
“основні напрямки” були механічно включені і завдання, і принципи, і 
функції.

В ідсутня єдність думок про функції і основні напрямки 
прокурорської діяльності і серед вчених.

Так, більшість вчених, розглядаючи прокурорський нагляд як
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основну функцію прокуратури, відзначають допоміжний характер всіх 
інших функцій. Н а думку професора В.В.Клочкова, всі інші властиві 
прокуратурі функції не повинні заважати здійснювати функцію нагляду2. В 
літературі також висловлювалась думка про те, що ніяких інших функцій, 
крім наглядової, у прокуратури немає3.

В теорії держави і права, галузевих правових науках визнано, що 
сам термін “функція”, походить від лат. РипкПо і має двояке змістовне 
значення: “соціальна роль”, “призначення” до того чи іншого виду 
діяльності, з одного боку, і сама діяльність - з іншого.

При науковій розробці поняття функцій ця термінологія не завжди 
враховується в комплексі.. Нерідко визначення функцій прокуратури 
зводилось до посилань на галузі прокурорського нагляду, стадії' наглядової 
діяльності.

Т ак , А .Д .Берензона до функцій прокуратури він відносить 
наглядову, кримінологічну (участь у роботі по попередженню злочинів та 
інших правопорушень), криміналістичну (розслідування злочинів), 
правотворчу (участь у вдосконаленні законодавства) і правовиховну4. 
С.К.Кенжаєв, поряд з наглядовою, розглядає як функції прокуратури також 
аналітичну, координаційну,, профілактичну і правовиховну5.

Ряд автор ів  виділяю ть серед прокурорських функцій 
правоохоронну, координаційну6 та участь прокуратури у формуванні 
правосвідомості 7.

П роф есор Г .В .Д аш ков приходить до висновку, що в 
східноєвропейських країнах до початку 90-х років вся правова система 
будувалась за взірцем СРСР. В період розвитку ринкових відносин, країни 
Східної Європи перебудовують свої правові системи за західними моделями. 
В той же час практично незмінними залишаються функції органів 
прокуратури. Так, наприклад, прокуратура в Польщі, як і у попередні роки, 
здійснює:

- проведення попереднього слідства або нагляд за ним;
- пред’явлення позовів у кримінальних і цивільних справах, а також

участь у судовому процесі в якості сторони як в кримінальних,
так і в цивільних справах;

- нагляд за виконанням покарань і попереднім затриманням;
- оскарження в суді рішеннь адміністративних органів, що

протирічать закону;
- координацію діяльності правоохоронних органів у галузі боротьби

зі злочинністю;
- проведення правової експертизи норматиних актів.
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В Угорщині ж прокуратура:
- веде резслідування по справах, що відносяться до її компетенції;
- здійснює нагляд за додержанням законності при проведенні

розслідування;
- користується правом пред’явлення обвинувачення і пред’являє

обвинувачення в судовому процесі;
- здійснює нагляд за додержанням правових норм при виконанні

покарання і бере участь в судовому процесі, пов’язаному з 
виконанням покарання;

- сприяє правильному застосуванню законів у судовому процесі;
- сприяє тому, щоб державні органи, правозастосовчі органи (крім

суду), всі громадські організації і громадяни додержувалися 
закону (загальний нагляд за додержанням законності).

В колишніх союзних республіках (Узбекистан, Казахстан, Литва) 
функції прокуратури за новим законодавством стали ще більш широкими.

У висновках Панєвропейської конференції “Трансформація 
прокуратури в орган, сумісний з демократичними принципами права”, що 
була проведена Радою Європи в травні 1993 р. у Відні, підкреслювалось, 
що кожній країні, де здійснюються правові реформи, належить зробити 
важкий вибір, відшукуючи найкращі ріщення. “Було б неправильно, - 
говориться в підсумковому документі конференції,- спробувати переробити 
прокурорську систему однієї країни за принципом іншої'8.

При визначенні поняття і змісту функцій прокуратури слід виходити 
з поставлених перед нею державних цілей, що визначають сутність і роль 
прокурорської діяльності, місце прокуратури в державному механізмі. 
Важливо враховувати, що прокуратура в межах своєї компетенції бере 
участь в реалізації функцій держави і, в першу чергу, функції забезпечення 
законності і правопорядку, охорони прав і інтересів громадян. Функції 
прокуратури похідні від вказаних державних функцій, взаємопов’язані з 
ними.

В правовій літературі проводиться певне розмежування між 
фукціями прокуратури і діяльністю прокуратури. З цього приводу професор 
К.Ф.Скворцов відзначає, що функції прокуратури класифікуються “по 
напрямках її діяльності”. Відповідно він виділяє такі функції прокуратури:

- нагляд за додержанням законів (основна функція);
-розслідування;
- попередження правопорушень;
- координація боротьби зі злочинністю9.
Термін “функція п рокуратури ” , як вваж ає В .В .К лочков,
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вживається в багатьох роботах без будь-яких спроб визначити і розкрити 
це поняття. Функції і діяльність прокуратури не розмежувуються, що 
приводить авторів до возведения в ранг функцій різних різновидів діяльності 
прокуратури |0.

Діяльність прокуратури, через яку реалізуються її функції, 
поширюється в основному на всі сфери правових відносин та являє собою 
специфічну форму державного впливу на ці відносини.

Вважаємо, що функції прокуратури органічно взаємопов’язані з 
функціями держави, особливо -  з її функцією забезпечення законності і 
правопорядку і є похідними від неї. Цілі і завдання, які ставить держава 
перед прокуратурою, це-необхідний елемент державних цілей і завдань. 
Думається, що цим і визначається сутність прокуратури, її функції, місце в 
структурі державних органів.

Таким чином, можна зробити висновок, що сам термін “функції 
прокуратури” вживається в багатьох наукових працях без належних спроб 
визначити і розкрити це поняття, функції і діяльність прокуратури, як 
правило, ототожнюються.

Спроб визначити поняття “функції прокуратури” в науковій 
літературі робилось не багато.

Так, С.Г. Новиков визначає функцію нагляду за виконанням законів 
як спеціальну функцію держави В.М. Савицький сприймав функцію як 
певний напрямок діяльності прокуратури12. В.Г. Мелкулов наглядову 
функцію прокуратури тлумачить як завдання, поставлене державою перед 
прокуратурою13. В.В. Клочков вважає, що для характеристики функції 
необхідно визначення безпосередніх цілей, на досягнення яких 
направляється діяльність органу. Функцію прокуратри він, на нашу думку, 
обгрунтовано визначає як такий вид її діяльності, який визначається 
соціальним призначенням прокуратури, її завданнями, характеризується 
певним предметом провадження, направлений на вирішення відповідних 
завдань і вимагає для свого здійснення використання властивої їй 
спеціальної компетенції або повноважень і правових засобів реалізації|4.

Поняття функції прокуратури, як обгрунтовано вказують В.П. 
Рябцев і В.В. Клочков, повинно включати такі компоненти, як:

- соціальне призначення (соціальну роль) прокуратури;
- цілі, поставлені державою перед прокурорськими органами;
- певний предмет провадження, направлений на вирішення

поставленої цілі;
- компетенцію прокуратури (її повноваження і правові засоби

їх реалізації)15.
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Таким чином, слід відзначити, що поняття функцій і основних 
напрямків наглядової діяльності прокуратури нетотожні. При визначенні 
поняття основних напрямків необхідно виходити не з компонентів, що 
складають зміст функцій, а з пріорітетів, які мають першочергове значення 
у функціонуванні держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, 
що визначають необхідність зосередження на них головної уваги всієї 
прокурорської системи.

Н а нашу думку, прокуратура, здійснюючи тепер три функції - 
нагляду за додержанням законів, кримінального переслідування, участі в 
судочинстві виконує важливу роль у становленні в Україні правової 
держави.

Н а даний час ряд вчених вважають, що необхідно звільнити 
прокуратуру від наглядової функції. Так, В.М. Савицький підкреслює, що 
в сучасних умовах головний, провідний напрямок діяльності прокуратури 
- це боротьба зі злочинністю. Саме по такій моделі, як правило, діють 
прокуратури в зарубіжних країнах. І поєднувати це завдання з здійсненням 
так  званого загального нагляду прокуратура, як показав більш ніж 
піввіковий досвід, не в змозі16.

З цією позицією не згоден В.В. Клочков. Він виходить з того, що з 
часом межі нагляду за відповідністю закону діяльності багаточисленних 
установ почнуть звужуватися, але буде здійсню ватись нагляд за 
відповідністю закону діяльності органів по забезпеченню прав громадян17.

Автор поділяє думку В.В. Клочкова і вважає, що необхідно чітко 
визначити в законодавстві право прокуратури здійснювати нагляд за 
відповідністю всіх правових актів і всякої діяльності державних органів 
правам і свободам громадян, враховуючи, що це конституційна вимога.
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ФОРМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У 1АЛУЗІ ФІНАНСІВ

Теорія держави та права визначає, що є гри форми реалізації 
правових норм: застосування правових норм (юридичні дії державних 
органів; виконання і дотримання правових норм (юридичні дії громадян по 
виконанню своїх обов’язків); здійснення суб;’єктивних прав або реалізація 
правоспроможності громадян1.

Н а наш погляд, особливості ю ридичної д іяльності по 
застосуванню фінансово-правових норм необхідно з’ясовувати з характеру 
поведінки, що містяться в них, тобто з характеру диспозиції норми. 
Фінансово-правові норми, як і норми інших галузей права, за характером 
поведінки, яку вони регулюють, поділяються на 3 види: зобов’язуючі, 
забороняючі та уповноважуючі. Це, наприклад, норми, що містяться в 
п о стан о вах  К аб інету  М іністрів  У країни  від 11.09.1995 р. “ П ро 
затвердження порядку визначення сум, які вносяться в бюджет у зв’язку з 
перевищенням фонду споживання” , від 26.03.1997 р. № 266 № “Про 
тимчасову комісію з питань забезпечення своєчасної сплати податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних 
коштів” та  інші.

Указом президента від 31.05.1995 р. з метою зміцнення фінансової 
дисципліни при виконанні Державного бюджету України та врегулювання 
питань пільгового оподаткування - було постановлено скасування пільги 
щодо оподаткування, які надавалися Указами Президента та постановами 
Кабінету Міністрів. А Кабінету Міністрів, відповідно, привести рішення 
У ряду у відповідність з даним У казом в частині пільг щодо сплати податків, 
зборів, інших обов’язкових платежів по бюджету, внесків до державних 
цільових фондів та обов’язкового продажу інвалюти.

Застосування цих фінансово-правових норм - це такий спосіб їх 
реалізації у суспільному житті, коли їх дія пов’язана з конкретними фактами, 
коли ця норма до них застосовується. Поза юридичними значущими
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фактами, з якими фінансово-правові норми пов’язують певні юридичні 
наслідки, які зводяться до виникнення, зміни чи припинення юридичних 
відносин, застосування цих норм неможливе.

Застосування правових норм на відміну від двох інших форм 
реалізації означає їх реалізацію у правовідносинах.

Так, застосування правового припису про обов’язковість 
зберігання коштів у кредитних установах реалізується у правовідносинах, 
що виникають у клієнтів і кредитних установ, які відкривають для клієнтів 
розрахункові або поточні рахунки. Відкриття рахунку - це той юридичний 
факт, який викликає виникнення правовідносин, тобто застосування норми 
про обов’язковість зберігання коштів викликало виникнення конкретних 
правовідносин, коли суб’єкти одержали юридичні права і обов’язки. 
Правда, вплив на правовідносини можуть мати і протиправні дії, які 
викликають виникнення інших правовідносин (наприклад, відмова 
комерційної структури здати гроші на зберігання у кредитну установу). 
Але правопорушення не можуть бути засобом застосування фінансово- 
правових норм. Особливістю застосування фінансово-правових норм є 
організація і здійснення їх у правовідносинах, застосування у конкретних 
фактах з метою виконання своїх обов’язків державним або іншим 
компетентним органом.

Сутність застосування фінансово-правової норми, як особливого 
способу проведення їх у життя, полягає в установленні конкретних 
правовідносин і у впливі на суб’єктів цих відносин з метою виконання ними 
своїх обов’язків.

Засобами застосування фінансово-правових норм є індивідуальні 
правомірні акти державних органів, посадових осіб, громадських 
орган ізац ій  і гром адян, тобто  акти, які о б ов’язкових правил не 
встановлюють, а лише викликають, змінюють або припиняють конкретні 
фінансово-правові відносини. За змістом своїм вони завжди є реалізацією 
фінансово-правових норм.

Дія на практиці багатьох фінансово-правових актів породжує 
різні їх тлумачення. То по-різному розуміється значення фінансово-правових 
актів, що породжує різні їх тлумачення. Т о по-різному розуміється значення 
фінансового закону або указу в цілому, то неоднаково сприймаються окремі 
поняття і терміни, то довільно розкривається зміст фінансово-правових норм 
та коло осіб, на яких вони розповсюджують свою дію. Кожна людина по- 
своєму розуміє та оцінює той чи інший фінансовий акт, а з цього відповідно 
і неоднакове ставлення до нього - визнання, підтримка, виконання, 
порушення.

191



Найбільш широке поняття - це пояснення змісту нормативного 
фінансово-правового акту, що означає офіційне розкриття значення його 
положень.

У випадку виявлення різного розуміння нормативних фінансово- 
правових актів, неправильної чи суперечливої практики їх застосування 
даються пояснення норм даних актів. Офіційне пояснення служить виясненню 
смислу нормативних понять та термінів, обсягу прав та обов’язків суб’єктів, 
кола осіб, на яких розповсюджується дія акту та його норм, часу його дії.

Пояснення нормативних фінансово-правових актів дається 
шляхом тлумачення конституції, фінансових законів, роз’яснення інших 
нормативних фінансово-правових актів.

Пояснення нормативних фінансово-правових актів дають органи 
державної влади, уповноважені законом, або інші органи за їх дорученням.

Так, останнім часом Державна податкова адміністрація часто 
інтерпретує зміст податкових норм, які видаються як представницькими, 
так і вищими виконавчими органами. Наприклад, це лист Державної 
податкової адміністрації України від 29.11.1986 р. № 16-1116/09129 “Про 
податок на добавлену вартість”, який вказує, що згідно з ст. З Декрету 
Кабінету Міністрів України від 26.12.1982 р. № 14-92 “Про податок на 
добавлену вартість” об’єктом оподаткування є обороти з реалізації товарів 
(робіт, послуг), крім їх реалізації за іноземну валюту. Враховуючи 
зазначене, у разі нарахування іноземної валюти безпосередньо на валютний 
рахунок підприємства, яке виконує будівництво, відповідна частина робіт, 
за яку отримано валюту, не є об’єктом оподаткування. При цьому суми 
податку на добавлену вартість, сплачені за сировину, матеріали, роботи, 
послуги та основні виробничі засоби, які використовуються для здійснення 
виробництва, при розрахунках з бюджетом не враховуються, а включаються 
до вартості таких робіт.

Конкретизація фінансово-правових норм може проводитися і 
шляхом установлення іншої, більш детальної норми для того, щоб більш 
правильно реалізувати основну норму. Знову ж таки головна державна 
податкова адміністрація у своїх інструкціях деталізує норми податкового 
законодавства.

П одаткова адміністрація може й по-іншому, з допомогою 
неюридичного характеру сприяти реалізації норм податковоь діяльності 
законодавства. Часто в засобах масової інформації виступають податкові 
інспектори і роз’яснюють положення законів про податки, особливо за 
листами платників. Безсумнівно, між юридичними і неюридичними засобами 
застосування фінансово-правових норм є принципова відмінність, що має
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значення для зміцнення правопорядку, особливо в умовах будівництва 
правової держави.

Президент України вправі уповноважувати на роз’яснення 
виданих ним нормативних правових актів Уряд або інші державні органи. 
Я к , наприклад, р о з ’яснення Н ац іо н ал ьн о го  банку У країни  про 
використання у практичній діяльності указів Президента України від 
16.03.1995 р. № 227/95 і від 31.03.1995 р. № 277/95 про заходи щодо 
нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України.

Уряд України вправі роз’яснювати або також уповноважувати 
на р о з ’яснення виданих норм ативних ф інансово-правових актів  
Міністерство фінансів та інші державні органи виконавчої влади.

В процесі роз’яснення фінансово-правових актів пояснюються і 
уточнюються положення про прямо сформульовані у нормативно-правовому 
ак т і, не допускається внесення в нього  п оп равок , доповнень і 
конкретизуючих норм.

Смисл п ідзаконних  ф ін ан сово-п равови х  актів  повинен 
пояснюватись та уточнюватись у повній відповідності до закону.

Н а практиці часто зустрічаю ться спільні р о з’яснення, як, 
наприклад, роз’яснення міністрів праці і фінансів України щодо величини 
середньогрошового доходу, який дає право на призначення у 1 кварталі 
1997 року державної допомоги сім’ям з дітьми.

Є й інші види актів, які тлумачать закони. Так, наприклад, 
Міністерство фінансів України видає 21.07.1997 р. наказ № 126 про 
затвердження порядку застосування ст. 22 Закону України “Про державний 
бюджет України на 1995 р ік” ; а Національний банк України видає 
роз’яснення щодо дії Закону України “Про порядок здійснення розрахунків 
в іноземній валюті” (телеграма Національного банку України від 3.02.1995 
р. № 19011/464).

Але, на жаль, нерідко мають місце випадки свавільної зміни змісту 
норм фінансово-правових актів, що є неприпустимим.

Взагалі, “способи тлумачення правових актів можуть бути 
офіційними (обов’язковими) і неофіційними (доктринальними, науковими). 
До прийомів тлумачення належать: систематичний, логічний, історичний, 
розширювальний, обмежувальний, буквальний. їх  знання допомагає 
правильно розуміти та застосовувати закон та інший правовий акт2.

В цілому ж механізм роз’яснень та тлумачень актів потребує 
упорядкування.

З вищ евикладеного можна зробити висновок про те, що 
застосування фінансово-правових норм у власному розумінні - це
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впровадження правових актів, які безпосередньо організують здійснення 
цих норм у правовідносинах і забезпечують виконання обов’язків їх 
суб’єктами. До них належать також інші акти, що деталізують, роз’яснють 
приписи держави, які містяться у правових приписах, є моделлю поведінки, 
яку хоче бачити держава у різних сферах своєї діяльності.

1. Див.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - Москва: 
Госюриздат, 1966. - С. 128.

2. Див.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. - Москва, 
1995.-С . 130-131.
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Канцір B.C.,
аспірант юридичного факультету 
Львівського державного університету 
ім.Івана Франка

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СУДОВОГО УГЛЯДУ (РОЗСУДУ) ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Питання судового угляду (розсуду) при застосуванні кримінально- 
правових норм є актуальним і одночасно недослідженим (у порівнянні з 
адміністративною або цивільної галузями). Більшість міркувань носять 
загальний характер, є фрагментарними. На Україні цієї проблеми торкався 
професор Грищук В., у Російській Федерації - професор Ткешеліадзе Г.

Судовий угляд (розсуд) - це дозволена кримінальним та кримінально- 
процесуальним законом інтелектуальна діяльність суду, змістом якої є 
проведення оцінки кримінально-правових (і не тільки) явищ та здійснення 
вибору одного з декількох допустимих межами відносно визначених за 
змістом кримінально-правової та кримінально-процесуальної норм варіантів 
правозастосовного рішення для забезпечення законності, справедливості, 
доцільності й ефективності кримінально-правового регулювання.

Розглянемо ознаки судового угляду.
1. Юридична дозволеність на проведення углядової діяльності. 

Іншими словами, дана діяльність легально, кримінальним і кримінально- 
процесуальним законом допустима. Власне, саме законність і встановлює 
межі судового угляду. Дотримання законності судом означає, що він 
повинен при розв’язанні справи скрупульозно дотримуватися припису 
кримінально-правової норми, а також діяти в межах своєї компетенції. 
Вимоги, що висуваються у процесі правозастосування, окреслюють 
допустимість та межі угляду в процесі цього застосування. В.Дубовицький 
зазначає, що у деяких випадках зауважується надто широка сфера угляду, 
це передусім зум овлено неупорядкован істю  та ускладненістю  
законодавства. А це дає змогу залишити широкий простір для стихійності. 
При такому угляді починає виникати складність розмежування його із 
свавіллям.

Визнаючи межі угляду, необхідно взяти до уваги, що він повинен 
реалізовуватися лише в межах закону. Фактор законності - домінуючий. 
“Він не стільки визначає зміст кримінально-правового регулювання, скільки 
вимагає застосовувати ті чи інші правила в оболонці закону. Це принцип 
організації діяльності, судді”5.
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Його свобода у виборі та прийнятті рішення в конкретній справі 
обмежена правовою регламентацією гіравозастосувача. Єдиною основою для 
створення індивідуально-конкретних правил поведінки є юридичні норми, які 
чітко визначають межі творчості правозасгосувача. Вихід за межі нормативних 
вимог призводить до підміни права свавільним углядом правозасгосувача5.

Одним з докорінних питань є співвідношення законності та 
справедливості застосування кримінально-правових норм у межах закону. 
Вивчення цієї категорії, її розуміння, має значення для правильного 
застосування правових норм, що є важливим фактором зміцнення законності. 
Питання співвідношення законності й справедливості тісно пов’язане з 
питанням співвідношення законності та доцільності. Відзначаючи єдність 
цих категорій, водночас слід сказати і про неможливість їх ототожнення. 
“Доцільність полягає не тільки в доцільності самого закону, а й у 
найдоцільнішому його застосуванні. В цьому розумінні вона не суперечить 
законності, але й не збігається з нею повністю”4.

2. Інтелектуальний аспект притаманний угляду тому, що дана 
діяльність полягає у низці розумових операцій. Правильно зазначає 
О.Дубових про те, що углядацьке рішення, як і прийняття будь-якого іншого 
рішення, становить інтелектуально-вольовий акт - завершальний етап 
розумової діяльності в проблемній ситуації, бажаний відбиток мотиваційних 
процесів, певний вибір між можливими варіантами поведінки5.

3. У процесі угляду, суд, виходячи із конкретних обставин справи, 
самостійно оцінює ті чи інші кримінально-правові (і не тільки) явища.

4. Вибірковість угляду полягає в тому, що це вибір одного із 
декількох допустимих відносно визначеною за змістом кримінально- 
правовою нормою варіантів індивідуально-владного рішення. Процедура 
вибору багатогранна. З одного боку, особа, котра приймає рішення 
(зокрема, суддя) - активно діючий суб’єкт, який самостійно вибирає рішення, 
залежно від висунутої ним (або перед ним) найближчої, безпосередньої мети. 
З іншого боку, провідного значення набуває і перспективна мета, що 
визначає стратегію розв’язання відповідної проблеми. Загалом обидві ці 
сторони доповнюють одна одну і відображають різні аспекти діяльності 
правозасгосувача у процесі вибору рішення.

5. Цілеспрямованість угляду на забезпечення справедливості та 
доц ільності п р авозастосовн ого  ріш ення. Забезпечення суддею 
справедливості кримінально-правового регулювання полягає у створенні і 
винесенні ним такого рішення, яке б відповідало інтересам суспільства і 
узгодж увалося б з принципами норми, а також  найповніш е та 
найпослідовніше відповідало б вимогам окремих суб’єктів. “Проблема
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справедливого застосування норми у межах законності, виникає тільки там,
- підкреслює А.Екімов, - де норма надає більший або менший простір для 
врахування фактів, заходів і засобів щодо її реалізації. Якщо б норма 
передбачала лише одне ріш ення, а не декілька, то питання про 
найсправедливішу її реалізацію взагалі не виникало б”6. Дійсно, проблеми 
справедливості застосування правових норм не виникло б (це стосується і 
всього угляду), якби законодавець для всіх життєвих випадків і ситуаацій 
передбачив абсолютно визначені правила поведінки і такі ж санкції за їх 
порушення. Однак законодавець “переважно повинен уповноважувати 
суддю враховувати всю сукупність обставин справи, всі фактори, що 
впливають на ступінь кримінальної відповідальності, навіть умови 
застосування правових норм, і залежно від усіх обставин вибирати 
найсправедливіш е ріш ення”“ . “У багатьох випадках законодавець 
встановлює відносно визначені гіпотези, диспозиції, санкції правових норм. 
І тому серед низки законних рішень для кожного конкретного випадку 
справедливим буде лише одне. Звідси практична необхідність вибору не 
тільки законного, а і найсправеддивішого рішення”7.

Проблема справедливості існує тільки у межах законності як 
проблема вибору рішення, яке б максимальною мірою забезпечувало 
досягнення справедливості за даних конкретних умов. М ає рацію 
П.Сергейко, зазначаючи, що закон - основний, головний критерій, який 
міститься в основі юридичної справедливості, адже формується вона 
головно на основі приписів діючих правових норм8. Отже, можна 
стверджувати, що справедливість має нормативно-оціночний характер9. 
“Говорити про справедливість або несправедливість того чи іншого явища 
означає дати йому оцінку. Тому, справедливість - це принцип діяльності 
суд ді, котрий сам окреслює зміст кримінально-правових вимог”10.

Безперечно, поняття “справедливість” найтісніше пов’язане з 
поняттям изаконності й доцільності. “Законно все те, що відповідає 
соціальним, правовим і моральним вимогам справедливості”’1. “Водночас,
- підкреслює А .Боннер, - це різні сторони, які визначаю ть якісні 
характеристики судового або інш ого правозастосовчого акту” 12. 
Кримінально-правова норма, як уже зазначалося, розрахована на безліч 
випадків. Її вимоги стосуються всіх суб’єктів, а застосовується вона у 
конкретних умовах, до конкретних осіб. Тому правозастосувач 
зобов’язаний найдоцільніше використати її. Норми кримінального права 
встановлюють різні міри покарання за вчинення одного і того самого 
злочину. А суддя при вирішенні справи повинен вибрати таку з них, яка б 
найповніше сприяла виправленню і перевихованню засудженого.
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Виникає логічне запитання: яке призначення виконує судовий угляд? 
Його роль полягає у тому, що суд прийшов до прийняття законного, 
доцільного, справедливого та ефективного рішення у процесі застосування 
відносно визначеної за змістом кримінально-правової норми, а відтак - щоб 
здійснив вибір взагалі. Його функція - забезпечити доцільне, оптимальне 
індивідуальне кримінально-правове регулювання.

Судовий угляд (як своєрідна діяльність) може бути проаналізований 
з огляду на його складники - елементи. До них належать:

■ підстава угляду - відносна визначеність змісту застосованих 
кримінально-правових норм;

■ об’єкт угляду - конкретне питання, яке може і повинен розв’язати 
суд у процесі застосування відносно визначених за змістом норм 
кримінального права;

■ предмет угляду - одне з декількох дозволених такою нормою 
правозастосовчих рішень, що має відповідати певним вимогам, 
грунтуватися на певних критеріях;

■ критерії угляду - ті вимоги, засади, які змістовно обумовлюють 
вибір судом конкретного правозастосовчого рішення, тобто це 
ті орієнтири, що “задаються” суду та впливають на такий його 
вибір при застосуванні відносно визначених за змістом 
кримінально-правових норм.

Система зазначених елементів углядової діяльності суду утворює 
механізм судового угляду. Знання і використання цього механізму набуває 
практичного значення, оскільки сприяє забезпеченню законності, 
справедливості, доцільності та ефективності такої діяльності. Зважаючи 
на обмеженість обсягу статті, проілюструємо тут лише останній із наведених 
елементів угляду - його критерії.

Для того, щоб встановити, які критерії угляду використовуються 
судами при застосуванні норм кримінального права, нами досліджено 
практику районних судів міста Львова за 1991 -1996 рр. (разом 92 справи). 
Об’єктом, “темою” угляду було визначення розміру матеріальної шкоди, 
заподіяної потерпілому від злочину. Для того, щоб встановити, у який спосіб, 
і за якими углядовими критеріями судці на практиці визначають розмір цієї 
шкоди, завданої потерпілому, ми застосували два методи дослідження:

а) стандартизоване інтерв’ю з суддями;
б) контент-аналіз судових вироків.
Перший метод полягає у тому, що головам районних судів м.Львова 

пропонувалося відповісти на таке питання: “Які саме критерії та факти 
лягаю ть в основу визначення суддею розміру завданої потерпілому
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матеріальної шкоди?” Відповіді опитуваних загалом збігалися і зводилися 
до наступних.

Для визначення того, чи розмір шкоди є для потерпілого значним, 
судця у судовому засіданні з’ясовує:

1. Матеріальне ст ановище потерпілого, у тому числі його сімейний 
стан, професію, матеріальне забезпечення, наявність утриманців тощо.

2. Реальну шкоду, заподіяну внаслідок викрадення речі у 
потерпілого (яка сума витрачена на придбання цієї речі, який час річ 
перебувала у користуванні та інше).

3. Значущість викраденого для потерпілого, для задоволення його 
потреб та інтересів.

4. У суперечливих випадках призначається експертиза для 
встановлення вартості викраденого.

Другий із зазначених дослідницьких методів полягає у співставленні 
отриманих від суддів відповідей зі змістом винесених ними вироків та 
іншими матеріалами кримінальних справ.

Результати порівняння зроблені у таблиці 1.
Таблиця 1. Інформація щодо відображення в кримінальних справах 

критеріїв  судового  угляду про оцінку розм іру  
матеріальної шкоди:

Назва критеріїв судового угляду

Питома вага справ, у яких 
врахований даний критерій (у % 
до загальної кількості обстежених 
справ)

Матеріальне становище 
потерпілого

20 %

Реальна матеріальна шкода, 
заподіяна злочином

12 %

Значущість викраденого для 
потерпілого

10 %

Оцінка вартості речі експертом, 
призначченим судом

4 %

Розмір суми, що зазначений у 
позові потерпілого

54 %
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Я к бачимо, у переважній більшості справ оц інка судом 
матеріальної шкоди, завданої злочином, грунтується винятково на тому 
розмірі грошової суми, який назвав сам потерпілий. Тому можна дійти 
висновку, що судова практика переважно не бере до уваги всю сукупність 
критеріїв, необхідних для правильної, адекватної оцінки розміру 
матеріальної шкоди.

Наступний етап нашого дослідження повинен виявити види та 
поширеність тих властивостей особи винного, які суд бере до уваги. 
Обстежено 80 кримінальних справ, розглянутих районними судами міста 
Львова за останні п‘ять років.

Таблиця 2. Види та поширеність властивостей, особи 
винного, що характеризують її для суду.

Питома вага справ, у яких
Види властивостей, особи враховувалась даа властивість (у
винного % до загальна кількості 

обстежених справ)

Разом властивості ̂ кримінально-
правового характеру, у тому 5 4 %
числі:

- стан винного в момент 
вчинення злочину;

2 % 7

- поведінка до вчинення злочину;
- схильність до алкоголю, 
наркотиків, аномалії психіки

1 6 %
1 1 %

Разам властивості соціально-
4 6 %

демографічного характеру:

- сімейний стан, батьківство; 3 9 %
- вік. стать, освіта, професія 1%
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Отже, найпоширенішими є обставини кримінально-правового 
характеру, на другому місці - соціально-демографічні дані.

Для того, щоб конкретно встановити, які саме обставини суд 
вважає винятковими (згідно статті 44 КК України), ми проаналізуємо 42 
кримінальні справи, розглянуті районними судами м. Львова впродовж 
останніх п‘яти років (1991-1996). Результати аналізу відображені у табл. 3.

Таблиця З.Види та поширеність обставин, які у судовій практиці 
вважаються винятковими, при розгляді кримінальної справи

Види виняткових обставин

Види та поширеність 
обставин, які у судовій 
практиці вважаються 
винятковими, при 
розгляді кримінальної 
справи

Види та поширеність обставин,
які у судовій практиці

58%
вважаються винятковими, при
розгляді кримінальної справи

- притягнення до кримінальної 26%
відповідальності вперше;
- незначний розмір заподіяної 20%
шкоди, повне добровільне
відшкодування завданих
збитків;
- явка з повинною, щире 12%
розкаяння і сприяння
розкриттю злочину.
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Разом обставини соціально- 
демографічного характеру

30%

утримання підсудним 
малолітніх дітей, старих осіб;
- збіг тяжких сімейних 
обставин;
- важка хронічна хвороба, 
інвалідність.

17%
10%
3%

Характеристика особи винного -  як виняткова обставина:

- позитивна характеристика, 
неодноразові клопотання 
трудового колективу.

12%
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Як бачимо, найпоширенішими обставинами, які суд вважає 
винятковими, є: притягнення до кримінальної авідповідальності вперше; 
незначний розмір заподіяної шкоди, повне, добровільне відшкодування 
завданих збитків; утримання підсудним малолітніх дітей, старих людей.

Аналізуючи дані, доходимо висновку: для переконання суду в тому, 
що обставини справи дійсно с винятковими, необхідно виходити із 
наступних критеріїв: закономірності, типовості та поширеності ситуації 
при вчиненні даного виду злочину. Якщо обставини справи відповідають 
цим вимогам, показникам, то про їх винятковість говорити недоцільно. І 
навпаки. Необхідною умовою для пом’якшення покарання відповідно до 
статті 44 КК України поряд з винятковими обставинами є наявність 
позитивних даних про особу засудженого. Суддя оцінює всі зазначені 
обставини сукупно, і якщо засуджений характеризується негативно, тоді 
навіть наявність виняткових обставин є недостатньою умовою для 
пом’якшення покарання.

Проведене дослідження судової практики дозволило отримати 
більш конкретні уявлення щодо углядових критеріїв, якими суд користується 
при застосуванні певних норм кримінального права.

1. Кримінальний кодекс України станом на 20.11.97 р.
2. Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском 

государственном управлении. - М.: Юрид. лит. - С. 47.
3. Беляев Н.А., Глистин В.К., Орехов В.В. Уголовное право на 

современном этапе: проблемы преступления и наказания. - СПб., 1992. - С. 
364.

4. Меньшиков В.В. К проблеме пределов свободного усмотрения 
в социалистическом праве. - С. 13-14.

5. Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М., 
1960.-С . 193-194.

6. Дубових O.JI. Механизм действия в охране окружающей 
среды .-М ., 1984.-С . 111.

7. Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. - JL, 
1980. - С. 102.

8. СергейкоП.Н. Законность, обоснованность и справедливость 
судебных актов. - Краснодар, 1974. - С. 146.

9. СергейкоП.Н. Законность,обоснованность и справедливость
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судебных актов. - С. 139-140.
10. Див. Також: Карташов В.Н. правоприменительная практика 

в социалистическом обществе. - Ярославль, 1986. - С. 25-26.
11. Беляев Н.А., Глистин В.К., Орехов В.В. Уголовное право на 

современном этапе: проблемы преступления и наказания. - Спб., 1992. - С. 
364.

12. К озю бра М ., С іренко В. Соціалістична законність і 
правопорядок. - K.: Вища школа, 1976. - С. 28.

13. Боннер А .Т . Закон ность  и справедливость в 
правоприменительной деятельности. - М.: Юрид. лит. - С. 32.

* Проф. Графский В.Г. (Росія) вважає, що назва цієї системи є неточною, 
оскільки мова йде не тільки про контроль і зрівноваження повноважень, 
але також про фактично нерівний розподіл повноважень влади (Див.: 
История правовых и политических учений / Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. 
-С . 391.

* Щ одо умов застосування правових норм як одного з факторів впливу на 
справедливість углядацького рішення, П.Недбайло підкреслював: “немає 
і не може бути таких норм, які б не передбачили тією чи іншою мірою умови 
їх застосування ... істина завжди конкретна, і її конкретність полягає в 
тому, що вона є істиною для даних умов і перестає біти істиною для інших 
умов” . (Недбайло П.Е. Вопросы обоснованности и целесообразности 
применения норм советского права // Вопросы общей теории советского 
права. М., 1960. С. 326).
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СТРАХОВА М ЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМ И ТЕО РІЇ І ПРАКТИКИ

Система фінансування охорони здоров”я через страхові фонди має 
місце у багатьох країнах. Нею охоплено майже 18% населення земної кулі.

Враховуючи зарубіжний досвід, де страхова медицина давно і 
ефективно діє, юристи , фінансисти і медичні працівники розробляють 
концепцію її впровадження в Україні. Введення нового інституту переслідує 
мету стабілізувати фінансування охорони здоров”я і вимагає, насамперед, 
правового забезпечення розробки і закріплення її у нормативних актах.

Б ю дж етна система охорони зд о р о в ”я може ефективно 
функціонувати лише при наявності достатнього фінансового забезпечення, 
еф ективного управління, механізму ф ункціонування, 
висококваліфікованих кадрів. Але не секрет, що ні одна з цих умов на даний 
час не виконується у повній мірі. Нова система організації і ресурсного 
забезпечення охорони здоров”я на базі страхового фонду медицини поклала 
подолати недоліки існуючої бюджетної системи охорони здоров”я.

Медичне страхування громадян передбачає перехід до бюджетно- 
страхового фінансування охорони здоров”я. За бюджетні кошти планується 
покривати гарантований об”єм медичних послуг.

За рахунок медичного страхування (із створених фондів) будуть 
фінансуватися ам булаторно-поліклінічна допом ога і стаціонарне 
лікування. Звідки візьмуться гроші?

Внески в Національний і територіальний фонди обов’язкового 
страхування (НФ і ТФ ОМС) будуть відраховувати підприємства за 
рахунок фіксованого податку на фонд зарплати, а також місцеві органи 
влади для оплати медичних послуг непрацюючим. Податок складе 5%, а 
можливо, і більше. За підрахунками спеціалістів такий невеликий податок 
не викличе зн ач н о го  п одорож ан ия в ітч и зн ян н о ї продукції. 
Передбачається, що кожний український громадянин одержить страховий 
поліс і не буде платити за стаціонарне лікування і операції. Сьогодні не 
кожний житель України може заплатити за штучний клапан серця або
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електрокардіостимулятор - від 2000 до 10000 грн. У законопроекті про 
медичне страхування, який підготовлений і пройшов експертизу в Кабміні, 
не передбачені скидки населенню на придбання ліків в аптеках, крім тих 
громадян, які користуються пільгами.

М едичним страхуванням будуть займатися некомерційні 
організації під пильним патронажем держави. На ринок медичних послуг 
не будуть допущені (покищо) страхові компанії, щоб не повторилася відома 
історія з трестами. Ліга страхових організацій України заперечує проти 
встановлення державної монополії на цьому місткому ринку. Вона розробляє 
свій альтернативний законопроект, який буде направлений у Верховну Раду. 
С трахувальники України просять віддати в їх руки 10-15% ринку 
обов’язкового медичного страхування. Н а їх думку, останнє належить до 
ризикованих видів діяльності, і тільки страховим компаніям під силу 
нагромадити великі кошти, оскільки вони вміють їх заробляти.

Для кращ ого розуміння проблеми необхідне ч|тке бачення 
структури страхової медицини.

Оскільки в Україні такі інститути поки що відсутні, доцільно 
звернутися до організації страхової медицини (СМ) в Росії. Система СМ 
була введена там у 1994 році з прийняттям Закону “Про медичне 
страхування громадян Російської Федерації”, який здійснив позитивний 
вплив на функціонування всієї системи охорони здоров’я .  Законом 
регламентуюються види медичного страхування, суб”єкти відносин, їх 
права і обов’язки , джерела фінансування тощо. Відповідно до закону 
джерелами фінансування є: кошти бюджетів усіх рівнів; кошти державних 
і громадських організацій; підприємств та інших господарських об”єктів; 
кошти громадян; благодійні внески та інші, не заборонені законодавством 
джерела. Саме ці джерела формують фінансові ресурси державної, 
муніципальної систем охорони здоров’я  і фінансові потоки державної 
системи обов’язкового медичного страхування /ст. 10/. Відповідно до 
вищ езгаданого закону, існують два види медичного страхування: 
обов’язкове і добровільне.

О бов’язко ве  медичне страхування є загальним для всього 
населення Російської Федерації. При цьому кошти, що виділяються в якості 
оплати за медичні послуги, надходять з різних джерел в залежності від 
статусу пацієнта: за працююче населення платять підприємства, установи, 
оганізації; за тих, що не працюють - уряди республік у складі РФ, органи 
державного управління, місцеві адміністрації; індивідуальні підприємці 
здійснюють внески з власних коштів.

Д обровільне медичне страхування передбачає одержання
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громадянами додаткових медичних послуг (понад встановлені програмою 
обов'язкового медичного страхування) за рахунок власних коштів. Воно 
може бути індивідуальне і колективне.

Кошти, що направляються на обов’язкове медичне страхування, 
акумулюються у Федеральному та територіальних фондах ОМС, які 
виступають як самостійні некомерційні фінансово-кредитні установи.

Фінансові ресурси фондів медичного страхування знаходяться у 
власності держави, не входять до складу бюджетів інших фондів і не можуть 
бути вилучені.

Оподаткування страхових фондів здійснюється у відповідності з 
діючим на території Росії законодавством.

Питання організації і функціонування страхових медичних фондів 
подається в неповному обсязі, так як вони в значній мірі регулюються 
нормами цивільного і господарського права. А у регулюванні відносин, що 
виникають з приводу медичного страхування, значну роль відіграють 
фінансово-правові норми, які доцільно розглянути детальніше.

Обов’язковою  умовою діяльності страхових медичних фондів 
(СМФ) є одержання ліцензії. Ліцензія видається Федеральною службою Росії 
по нагляду за страховою діяльністю (Росстрахнагляд). Вона має право 
припинити, обмежити або відкликати ліцензію у випадку недотримання 
СМФ норм чинного законодавства.

Фінансово-правовими нормами регулюються також відносини по 
встановленню розміру страхового внеску по ОМС. Сторонами (суб”є.ктами) 
виступають Кабінет міністрів, у компетенцію якого входить це право (ст. 
17 ч.4 Закону “Про медичне страхування громадян РФ”) і страхувальники, 
які повинні дотримуватися встановлених приписів у своїй діяльності.

В суспільстві існує частина людей, яка з тих чи інших причин не 
працює (інваліди, невиліковно хворі, люди похилого віку тощо). Страхові 
платежі за них на ОМС здійснюють уряди республік у складі РФ, органи 
державного управління та місцеві адміністрації.

До фінансово-правових належать також відносини, що виникають 
міждержавними податковими інспекціями (адміністраціями) та СМФ щодо 
сплати податків, зборів, інших платежів, а також контролю (з боку ДПІ) за 
дотриманням строків внесення податків та дотриманням податкового 
законодавства.

Д о ф інансово-правових мож на віднести відносини між 
Росстрахнаглядом і СМФ щодо контролю за їх платеспроможністю та 
розміщення страхових резервів.

Тепер в Росії з’явилися такі види медичного обслуговування, яких
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раніше не було, або вони були в зародковому стані: денні стаціонари, 
лікарні сестринської служби, хоспіси (приюти).

Сьогодні Росія вийшла на більш високий рівень розвитку і вирішує 
проблеми, пов”язані з якісним покращенням медичного обслуговування.

За період функціонування системи фінансування охорони 
здоров”я через страхові фонди РФ було виявлено і негативні моменти.

На страхову медицину покладались великі надії щодо покращення 
стану галузі. Введенню медичного страхування передувала велика кількість 
реформ, які не покращували становище галузі. СМ повинна була виправити 
ситуац ію , коли галузь, яка не м ала ні достатн іх  ф інансових, ні 
адміністративних можливостей, повинна була забезпечити потреби 
населення в охороні здоров”я. Відомо, що протягом десятиріч фінансування 
на охорону здоров”я здійснювалось в останню чергу, після “більш 
важливих” для держави галузей. Характерним для медичних закладів того 
часу було застаріле обладнання, низький рівень матеріально-технічного 
забезпечення, низька заробітна плата. Як передбачалось, з введенням 
страхової медицини ці проблеми повинні були вирішитись.

Відкривались додаткові джерела фінансування охорони здоров”я 
за рахунок коштів підприємств, які перераховувались у СМФ як страхові 
платежі. Проте велика кількість опонентів стверджує, що при неможливості 
держави знайти кошти для фінансування потреб охорони здоров”я це 
завдання при функціонуванні системи страхової медицини перекладається 
на керівників підприємств. А отже, суми, необхідні для внесення у якості 
страхових платежів, будуть взяті із фондів заробітної плати, соціального 
розвитку, або будуть включені у вартість товарів. В кінцевому результаті 
це призведе до зниження прожиткового рівня населення.

Відповідно до Закону “Про медичне страхування громадян РФ ” 
страхові медичні фонди покликані здійснювати виплату медичним 
установам коштів, зібраних з підприємств, на фінансування їх діяльності. 
Однак, як показує досвід, ці функції досить успішно виконувала система 
районних, обласних, міських відділів охорони здоров”я. Це призвело до 
конфліктів у системі управління, так як і СМФ, і відділи охорони здоров”я 
проводять свою політику, що спричинює затримку фінансування потреб 
охорони здоров”я.

Негативне ставлення значної частини фахівців і населення до МС 
аргументується також тим, що МС вводиться у країні, де страхові системи 
фактично відсутні. Протягом часу існування державного страхування сфера 
його застосування майже не торкалась більшості випадків ризику для 
страхування, у тому числі професійної відповідальності лікарів.
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Більшість керівників медичних установ РФ вважають, що 
поставленої мети можна досягнути, не руйнуючи існуючої системи охорони 
здоров”я і не вводячи ще однієї структури у вигляді страхового медичного 
фонду. Основною причиною скрутного становища галузі охорони здоров'я 
є недостатнє фінансування. Державне ОМС не можна розглядати як єдиний 
шлях покращення фінансування галузі охорони здоров”я. Все залежить від 
можливостей додаткового ресурсного забезпечення установ охорони 
здоров”я за рахунок медичного страхування. Страховий тариф внесків на 
ОМС для підприємств встановлюється у відсотках по відношенню до фонду 
заробітної плати. Встановлений відсоток не дозволить серйозно покращити 
фінансування галузі, а його підвищення негативно відобразиться на 
матеріальному становищі населення. Необхідно зазначити, і при МС 
основним гарантом надання медичної допомоги виступає держава, яка за 
рахунок бюджетних коштів забезпечує медичне страхування більшості 
населення і надає державним медичним установам для отримання 
громадянами необхідної допомоги.

Проблеми покращення системи фінансування існують у більшості 
зарубіжних країн. В США, наприклад, система фінансування медичного 
обслуговування складається із приватного медичного страхування, яким 
охоплена більша частина населення молодше 65 років і державних режимів, 
що в основі мають віковий ценз (“Медікер”) або прибутки чи сімейний стан 
(“Медікейд”). При приватному страхуванні медичне обслуговування 
фінансується роботодавцями щодо своїх працівників шляхом укладання 
страхових договорів. Ця практика стимулюється податковими пільгами з 
боку держави.

Однак близько 15% населення США молодше 65% років (13,5% 
всього населення) з різних причин не мають медичної страховки. При 
відсутності медичної страховки можна отримати медичну допомогу, 
сплачуючи всі необхідні видатки за рахунок власних коштів, або, якщо 
немає можливості самостійно сплатити медичні послуги, то необхідно 
звернутись в державну лікарню, що фінансується з державного бюджету.

Все ж, незважаючи на це, більшість населення США користується 
обов'язковим медичним страхуванням, фінансування якого, по суті, 
здійснюється через оподаткування, а управління - через державні або 
недержавні органи.

У Ф РН за соціальне страхування відповідає Федеральне 
міністерство праці і соціальних справ. Страхові фонди автономні, хоча 
держава здійснює внески з них. Існуючі системи обов'язкового страхування 
фінансуються за рахунок відрахувань від заробітної плати працівників і
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внесків роботодавців. Внески у страховому фонді складають 5,5% від 
індивідуальної зарплати робітників і фонду зарплати підприємтва. За 
безробітних внески сплачує держава. Студенти сплачують спеціальні 
студентські внески. Особи, що не працюють по найму або працюють вище 
встановленого законом рівня, СМС не підлягають і можуть застрахуватися 
у приватному страховому фонді. Не підлягають також ОМС тимчасово 
зайняті, що працюють по найму не більше 2 місяців у рік. На потреби 
охорони здоров”я ФРН витрачає 9% валового національного продукту. 
51,5% цих витрат сплачують Страхові фонди, 29,9% йде від громадських 
фондів і підприємців.

Перспективне впровадження страхової медицини в Україні 
викликає багато проблем і дискусій. Весь світ йшов до страхової медицини 
від платної. У нас платної медицини, як такої, що існувала та існує протягом 
багатьох років в інших країнах не було і немає. Нашій державі на шляху 
до СМ прийдеться обминути етап планової медицини, тому що зарубіжний 
досвід впровадження страхової медицини необхідно використовувати з 
деякими обмеженнями. Базою успішного впровадження і розвитку СМ в 
Україні повинна стати ефективна система фінансування. Деякі спеціалісти 
вваж аю ть  доцільним  створення медичних фондів р ізн о го  рівня 
(національний, обласний, районний). Створення таких структур вимагає 
додаткових фінансових ресурсів. Джерела фінансування, за рахунок яких 
поповнюються і складаються фінансові ресурси страхового фонду, на 
сьогодні не можуть розглядатись як такі. Наприклад, фінансовий стан 
більшості підприємств не найкращий, у багатьох є заборгованість перед 
кредиторами, по виплаті зарплати робітникам. Звичайно, в таких умовах у 
підприємтва відсутні кошти для сплати страхових внесків у необхідному 
розмірі. Через проблеми з бюджетним фінансуванням страхові внески за 
окремі категорії населення (інваліди, пенсіонери) також  не будуть 
надходити у визначений строк та в необхідному обсязі. Тобто проблеми ті 
ж самі, що і при існуючій зараз системі здоров”я. Крім того, впровадження 
СМ  зіткнеться ще з однією проблемою. За розрахунками спеціалістів 
стягування платежів у розмірі 11-15% фонду зарплати призведе до 
збільшення собівартості в середньому на 5-10%, а значить до зменшення 
прибутків підприємства.

Найголовнішою проблемою є створення відповідної правової 
бази при активній участі юристів, фінансистів, представників медичного 
страхування, бізнесу, медиків, споживачів. Законодавство повинне чітко 
встановити  права і о б о в ”язки сторін, закріпити  дієвий механізм 
фінансування з ефективним використанням всіх дозволених джерел.
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Окремі фахівці вважають, що розширення участі підприємств, 
установ, організацій у покритті витрат медичних закладів можливе лише 
шляхом переходу до страхових принципів фінансування. На нашу думку, 
більш ефективним є метод фінансування підприємством витрат на медичне 
обслуговування своїх прац івників  ш ляхом укладення договору  
безпосередньо з медичною установою. Це створить більше можливостей 
для своєчасності оплати медичних послуг. Звичайно, підприємства у даному 
випадку повинні бути зацікавлені у підтриманні і збереженні здоровья своїх 
працівників (шляхом надання різного роду пільг). Навіть у випадку 
впровадження страхової медицини в Україні вона не зможе стати 
альтернативною до державної, повністю її замінити. Страхова медицина 
може розглядатись як певного роду додаткове до бюджетних асигнувань 
на охорону здоров”я джерело фінансування.

Законопроект про медичне страхування в Україні обговорюється 
уже протягом 7 років і одним із головних опонентів проти прийняття цього 
документу є Міністерство фінансів. Причому воно не проти самої ідеї 
медичного страхування, а заперечує проти 5% податку на фонд заробітної 
плати, який на думку спеціалістів Мінфіну, може привести до збільшення 
вартості продукції. Поки міністерства “вирішують” - в Україні сформувався 
великий тіневий ринок медичних послуг на рівні “лікар - хворий”. В 
результаті ослаблення контролю за діяльністю лікувальних закладів деякі 
заповзяті лікарі використовують державні медичні заклади в своїх корисних 
цілях.

Існуючі правові акти, що регулюють відносини у сфері охорони 
здоров”я і фінансування її потреб, зокрема, не сприяють розвитку галузі, а 
це негативно відображається на здоров”!' громадян, а отже і на суспільстві 
в цілому. Становище у галузі, що склалося із її фінансовим забезпеченням, 
буде залишатись таким до тих пір, доки не буде приділена належна увага 
вдосконаленню діючого законодавства.
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