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Козловський A.A.,
докторант кафедри теорії 
та історії держави і права 
Чернівецького державного 
університету ім. Ю.Федьковича

Гносеологія норми права*

Норма -істина -  справедливість.
1. Онтологія норми права.
2. Гносеологічна природа норми права.
3. Логіка норми права.
4. Аксіологія норми права.
5. Юридична специфіка норми права.

Що є основою права - норма чи справедливість? Якщо 
справедливість, то вона хоча й стоїть на захисті людини, проте ніколи точно 
не визначається, постійно змінює свій зміст у різні часи, завжди ніби 
“розмита” у праворозумінні і тому не може слугувати показником 
конкретних способів поведінки. Її регулятивність відносна, а тому й 
малоефективна. Справедливість - це завжди суб’єктивність, вона 
розуміється передусім як проекція власних інтересів. Навіть загальні 
інтереси, нав’язувані суб’єкту, не сприймаються ним як справедливі, якщо 
суперечать його особистим інтересам. Це було підставою д ля критики теорії 
природного права, яка саме й виходить у своїх конструкціях з ідеї 
справедливості.

Основою права повніша бути норма, конкретний закон, вважає 
позитивістськи спрямована правосвідомість. Норма завжди формально 
визначена, тому чізка, ясна й однозначна. Норма зручна в регулюванні 
поведінки суб’єкта, оскільки конкретно вказує умови, порядок, спосіб і 
наслідки його дій. Норма права обов’язкова для виконання і не залежить 
від особистих бажань чи уявлень суб’єкта. Тільки закон, тільки норма права 
здатні подолати хаос у суспільстві й упорядкувати відносини між людьми. 
Однак, ми всі є свідками численних невідповідностей щодо вказаних 
позитивістських настанов. Величезна кількість законів, прийнятих сьогодні 
в Україні, неспроможна поки що стабілізувати хоча б соціальні процеси.

* Доповідь на теоретичному семінарі юридичного факультету4} ДУ - 4 грудня 
1997р.



До того ж численні закони, особливо у податковій сфері, не тільки не 
вважаються розумними (призвели до стагнації виробництва), але не 
вважаються й справедливими (безробіття як її наслідки).

Чи існує механізм, який би зробив норму максимально 
справедливою, а саму справедливість - нормативною? Такий механізм є - 
це процес пізнання. А точніше, закони, метода, норми, цілі і принципи 
пізнання. Нерозумні закони, несправедливі норми права - це не пізнані 
належним чином норми. Неефективний закон - це закон, який прийнятнії без 
належного вивчення природи і структури соціальної потреби, якою він був 
викликаний, без урахування обов’язкових правші юридичної техніки, що 
безпосередньо пов’язана з процесами правогворчості, без урахування 
специфіки правосвідомості суб’єктів-реципієшів, на яких розрахований 
даний закон, побудований на незнанні, на необгрунтованих положеннях і 
фактах, на неврахованих інтересах або інтересах груп, зацікавлених в 
обмеженні інформації, це зрештою юридичний документ, у процесі 
“породження” якого на певному етапі були заблоковані пізнавальні процеси 
і він “з’явився” гносеологічно недосконалим. І саме в тих його ланках, де 
колись було щось не враховане, недопізнане, цей закон буде давати “збої”, 
проявляти свою неефективність.

Неефективність - це певна недопізнаваність норм права, це 
свідчення їх негносеологічності. Гносеологічність норм права - це 
найнеобхідніша умова їх істинності. Істинність є головним принципом 
поєднання нормативності і справедливості. Справедливість не може бути 
хибною, істина не може бути ненормативною. Навіть 'з чисто прагматичного 
погляду ісгина завжди більш практична і тому вигідна, більш далекоглядна 
і тому людяна. Нерозумно слідувати методам і способам діяльності і 
поведінки, які заздалегідь супереча ть об’єктивним (істинним) законам буття, 
оскільки рано чи пізно така діяльність зіткнеться з непереборною 
об’єктивністю і змушена буде її врахувати. Тільки істинні методи і правила 
здатні привести нас до поставленої знову ж таки реальної мети. Норма 
права і с таким методом і правилом поведінки, а її хибність саме тому й 
зумовлює їх неефективність. Несправедливість норми є опосередкованим 
критерієм її неістинносгі. “Істина і благість, - стверджував ще Бекон, - 
відрізняються одне від одного тільки як печатка га її відбиток”1. Тому 
регулятивність норми аж ніяк не суперечить її справедливості, як вважають 
позитивісти, а навпаки, фундаментально зумовлює її. У будь-якому випадку 
саме істина, процеси пізнання виступають тією фундаментальною зв’язкою 
позитивної норми з ідеєю справедливості, що принципово зумовлює її
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реіулятивність та ефективність і робшъ юридичну норму дійсною нормою 
права.

Таким чином, ми бачимо, що гносеологічний аспект норми прав а є 
чи не найважливішим в аналізі її природа і тому саме йому присвячена дана 
стаття.

Гносеологія не с первинною у пізнавальному процесі. Будь-яка 
гносеологія зумовлюється прийнятою онтологією. Загалом же пізнавальні 
здібності людини зумовлюються природою самої людини, її будовою, 
властивостями, її онтологією. Однак сама онтологія людиною ж і пізнається, 
відкривається, тобто онтологічне вчення завжди є наспідоком людського 
пізнання, породженням певної гносеології. І хоч у ньому плані можна 
говорити про певні закономірності взаємодії і взаємозв’язку гносеології і 
отології, остання, як правило, в гносеологічних концепціях постає як одна 
з складових, ж  фундаментальне обгрунтування самої гносеології. З цієї 
причини спочатку буде розглянута онтологія норми права, а потім саме 
гносеологічна природа норми права з урахуванням фундаментальних її 
констант - аксіологічної та логічної, що в цілому дозволить зробити певні 
підсумки щодо юридичної специфіки норми права.

1. Онтологія норми права. Норма - не вигадка людини, вона 
задається самою природою. Закони природи диктують, “нав’язують” 
предметам, об’єктам, явищам їх просторове по ложення, напрямки і способи 
руху і пересування, розвитку і руйнування. Неможливе ігнорувати , 
наприклад, закону гравітації, він “нормативізує” рух і взаємодію тіл, 
упорядковує їх положення і місцеперебування, задає своєрідне “право 
космічних тіл”. Але так само існують закони живої матерії, які неможливо 
ігнорувати і ж і теж задають своєрідне “право живого організму” з 
відповідними можливостями, обов’язками і, звичайно, санкціями у випадках 
порушення, невиконання вимог норм, правіш живого. З живої природи 
виникає соціум, який ще більш розіпирює свободу активності і взаємодії', 
але який разом з новим рівнем свободи породжує і якісно нове, специфічне 
право, що відповідає самій природі суспільства і законам його розвитку. 
Закони соціальної матерії так само мають природний характер, ж  і закони 
фізичної матерії, але вони знову ж таки суто специфічні, ж  і закони живого. 
Якщо писані закоїш, юридичне право не відповідають законам соціуму, 
останній або відкидає їх, або руйнується, як руйнується організм, що 
порушив, недотримався “норм функціонування живого”.

Таким чином, норми права вкоріїїені в природні норми, у норми, 
що задаються самою природою - фізичною, живою, соціальною. В більш
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загальному плані природне право має космічне походження, воно пов’язує 
людину з Всесвітом, що породив її і в яком} сама людина виступає як 
мікрокосм. Право юридичне випливає з онтологічного “права буття” 
(Р.Марчич)2. Воно визначається буттям, задається ним. Коли позитивне 
право не працює, це означає, що ми перестали відчувати.буття, розуміти 
йоі о, чути буття (Гайдеїтер говорив, що до буття слід прислуховуватися)5, 
і в законах відображаємо не буття, а ніщо. Таке ніщо перетворює і нас у 
ніщо, оскільки ми порушуємо врешті-решт норми природи.

Природа задає не тільки норму, а й її структуру і елементи. 
Дискусію про двочленну або трьохчленну структуру норми розв’язує 
онтолоіія. Норма задає правило поведінки, певний спосіб діяльності, але 
тому й сама норма не може не визначатися загальною стру ктурою діяльності, 
яку вона ставить за мету спрямувати до певного результату. Діяльність же, 
що завждивідбуваєтьсяірозгортається серед буття, буттям і визначається. 
А йому властива фундаментальна онтологічна структура “причина - дія - 
наслідок”, яка й зумовлює структуру діяльності. Неможливо уявити собі 
яку-небудь форму активності, дію, яка б не мала певних наслідків і не була 
викликана певними причинами. Дія - це завжди реакція на причини, 
викликані певними умовами, яка з онтологічною необхідністю має 
відповідні позитивні чи негативні наслідки. Так звані “безпричинні дії” 
чудово пояснюються цілою низкою конкретних причин у психоаналітичній 
теорії,_ не кажучи вже про явища фізичного світу і соціуму. Онтологія задає 
трьохчленну структуру активності, руху, дії, розвитку, і її неможливо 
їїтторувати в праві, яке в своїй регулятивності ставить за мсту спрямувати 
певні форми активності. Двохелементні структури є лише формами 
абстракції, зручними в користуванні. Стверджувати ж, що існують норми, 
в яких принципово відсутні гіпотези або санкції, це все одно, що 
стверджувати наявність дії без наслідків , або дії в пустому просторі без 
наявних умов дії, що порушує елементарний перший закон Ныотона, згідно 
з яким тіло залишається в абсолютному спокої, якщо на нього не діють ніякі 
сили. Про гносеологічне та логічне обгрунтування трьохчлегпюї структури 
норми права мова буде йти далі, зараз же підкреслимо чисто онтологічний 
аспект проблеми. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми 
права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій - 
“причина - дія - наслідок”.

У стародавній Греції Космос розумівся як боротьба Хаосу і 
Гармоігії, а право - як засіб трансформації космічної гармонії в гармонію 
соціальних відносин.4 Якщо прийняти цю чудову ідею, яка не суперечить
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ідеї природного права, то приходимо до висновку, що гармонізація 
соціальних відносин засобом права можлива і відбувається завдяки 
пізнанню законів буття і пізнанню самого права, яке з цього буття випливає, 
ним зумовлюється і визначається. Право в кінцевому рахунку власне і є 
специфічною формою буття, тому не може суперечити буттю ж  такому. 
Право, яке суперечить бутлю, перестає бути правом. Тому що зраджує своїй 
онтології, своїй природі. Онтологія ж права і норми права розкриваються 
через їх гносеологію.

2. Гносеологічна природа норми права. Норма права - це не 
статична структура, а спосіб пізнання реальності. Вона є відповіддю і 
питанням про реальність одночасно. Пізнавальні процеси, які відбуваються 
в суспільстві, поступово трансформуються в процеси правового пізнання.5 
Норма права гносеологізується, а основні елементи її структури постають 
своєрідними згустками людських знань, досвіду і критеріями вірності 
отриманих результатів пізнання. Норма права і є найбільш інтенсивним і 
цілісним проявом гносеологічної природи права, предметом найбільшої 
пізнавальної напруженості суб’єктів правовідносин і суспільної 
саморегуляції в цілому. Динаміка норми права є ніщо інше, як динаміка 
пізнавальних процесів. Без гносеологічної інтенсивності окремого суб’єкта 
і всього суспільства норма права залишається мертвою і нереалізованою, 
такою, що не виконала своїх соціальних функцій і не розкрила свого 
пізнавального потенціалу. Щоб норма права реалізувалася, вона повинна 
розкрити перед суб’єктом всі свої пізнавальні можливості, а це досягається 
тільки активністю самого суб’єкта. Пізнання є джерелом, рушійною силою, 
структурою і наслідком дії норми. Без пізнавальної інтенсивності немає й 
норми права. Це випливає з того, що вона сама не тільки є породженням 
пізнання, але й у своїй структурі, у складі і взаємодії елементів вже закладає 
умови, формні необхідність пізнавальних процесів.

Так, у першому ж елементі норми права - гіпотезі - вже закладаються 
умови її дії ж  початкового моменту гносеологічної активності суб’єкта. 
Визнання наявності юридичного факту, що утворює саму субстанцію 
гіпотези, пов’язане з цілою низкою пізнавальних проблем. В епістемології 
вони узагальнюються в проблему об’єктивності, а в праві - проблему 
реальності.6 Юридичний факт, наявний чи відсутній, а саме цим відрізняється 
позитивна і негативна гіпотеза, може бути визначений, коли чітко окреслені 
межі самого факту. В свою чергу, окреслення меж юридичного факту - досить 
складна пізнавальна процедура. Межа - поняття настільки ж відносне, 
наскільки й визначене. Окреслення межі факту в гносеології розуміється ж
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огрублення дійсності, певне її спрощення, яке водночас необхідне людині 
для цілеспрямованої практичної діяльності. Ця гносеологічна істина 
безпосередньо відображається в структурі правової гіпотези, де виділяються 
визначені, відносно визначені і невизначені види гіпотез. Тут закладається 
своєрідна гносеологічна довіра законодавця до суб’єкта права з одного 
боку, а з іншого - необхідність пізнавальної активності суб’єкта як умова 
дії самої норми. Потреба в цій активності максимально збільшується, коли 
мова йде про взагалі невизначені гіпотези. Гносеологічна навантаженість 
гіпотези проявляється також тоді, коли умови дії норми формулюються не 
через видові ознаки (казуїстичні гіпотези), а через загальні, родові ознаки 
(абстрактні гіпотези). Тут у структуру норми закладається складна динаміка 
взаємодії категорій абстрактного і конкретного. Таким чином, вже на рівні 
гіпотези як елемента правової норми видно, як ті чи інші досягнення 
соціального пізнання в цілому і гносеологічної науки зокрема 
трансформуються у відповідні правові принципи, правила, процедури. 
Норма права виступає своєрідним “гносеологічним акумулятором”, 
ефективним накопичувачем пізнавального досвіду суспільства.

Центральним і найголовнішим елементом норми, де пізнавальний 
досвід формулюється в найбільш концентрованому вигляді, є диспозиція 
норми. Як метод задає спосіб пізнання, так диспозиція задає модель 
поведінки. Як теорія переформульовується в метод, так соціальний досвід 
трансформується в диспозицію правової норми. Як уся сукупність пануючих 
у суспільстві правовідносин концентровано виражає себе в конкретній 
нормі, так норма в диспозиції виражає свою сутність. В диспозиції як у 
краплині роси відображається увесь світ правової системи. Тим більше 
підстав бачшив ній і відображення певного типу праворозуміння, розуміння 
світу і закономірностей розвитку суспільства, певний рівень їх пізнання. 
Диспозиція норми і говорить про основні результати цього пізнання, вона 
фіксує їх, закріплює і стверджує їх як певну соціальну цінність.

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

Що є обов’язок, як не трансформація істини в належне, реалізація 
якого є єдиною умовою виживання і суспільства, і індивіда. Те, що 
суспільство на даному етапі свого розвитку сприймає як істину, те воно і 
робить обов’язковим для себе. “Під силою правових норм ми розуміємо 
тільки їх ієгиниіеіь”, - підкреслював Ріхард Льонінг. Обов’язковими стають 
життєзначуїці істини. Так, з диспозиції норми, яка стверджує обов’язковий
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тин поведінки, можна судити, що в суспільстві розуміється як необхідна 
істина.

Подібну функцію виконують диспозиції, що формулюють моделі 
заборісдаеної і дозволеної поведінки. Заборона, як правовий вираз 
гносєшюгічної хибності, нерозривно пов’язана з обов’язком, як і хибність з 
істиною, Так само, як хибність є зворотною стороною істини, так і заборона 
єдворотною стороною обов’язку. Заборона - це негативний обов’язок, і 
коли обов’язок стає хибним, не відповідає дійсності, на нього накладають 
заборону* обов’язок перетворюється в заборону. Так само, як і хибна 
заборона підлягає обов’язковій забороні, перетворюється в обов’язок. 
Гносеологічний взаємозв’язок істини і хибності, таким чином, у правовій 
нормі трансформується у взаємозв’язок обов’язку і заборони.

; < ^Посередньою ланкою між істиною і хибністю в епістемології є 
невизначеність, незнання, або знання про незнання. В диспозиції це 
відображається в моделях дозволеної поведінки, які за своєю суттю 
залишаються в гносеологічному плані відкритими. Про них не можна 
сказати однозначно, чи вони є суспільно-корисними, чи шкідливими. 
Відкритість диспозиції дозволеного типу відображається в правовому 
принципі “дозволено все, що не заборонено законом”. Саме через ці форми 
поведінки право перш за все здійснює розвідку функціонального стану 
соціаяьшіх відносин. Деякі способи дозволеної поведінки можуть у нових 
умовах виявити себе як досить шкідливі, а деякі, навпаки, як моделі, 
необхідні для подальшого розвитку суспільства. Тоді диспозиції 
праводеаволяючих норм відповідно перетворюються в диспозиції 
правозабороняючих або правозобов’язуючих норм. Отже, і стосовно 
дистанцій, що дозволяють певні форми поведінки, можна стверджувати їх 
гносеологічну навангаженість.

; Санкція є такою ж формою трансформації соціального пізнання, як
даст>зищя і гіпотеза. В ній, як і у вказаних елементах норми, можна виділити 
онтологічний і суто гносеологічний аспект. Буття задає свої норми, порядок 
і право бутт я. Порушення норм буття карається буттевою справедливістю. 
Порушення права буття карається самим буттям. Іншими словами, це 
означа є,що порушення якихось глибинних правилі принципів життя рано 
чи пізно знищується самим життям.

ч и. Санкція є відображенням не тільки норм буття, але й процесу їх 
пізнання» Наскільки санкція має онтологічну, настільки й гносеологічну 
природу. Те що онтологічний закон, перш ніж бути врахованим, повинен 
бути відображеним у свідомості і усвідомленим, свідчить про санкцію не



тільки як про наслідок впертого небажання виконувати норми буття, а й 
про санкцію як наслідок хибності пізнавального процесу, як наслідок 
неадекватного сприйняття онтологічного закону. Помилки пізнавального 
процесу неминуче ведуть до поразки. Санкція - це і є завжди поразка, а 
поразка - приведена в дію санкція буття. Навіть якщо санкція не реалізується 
державою, державним примусом (суб’єкту вдалось запобігти зовнішніх 
форм покарання), вона все одно діє як санкція, переходячи у внутрішні 
форми поразки, у свідомі (совість) або несвідомі форми саморуйнування 
суб’єкта. Норма - цілісне явище і в повноті своїх елементів вимагає з 
необхідністю відповідної санкції. Суб’єкт, який порушив норму і запобіг 
санкції, автоматично виносить себе поза межі суспільства, яке живе за цією 
нормою, він стає аутсайдером цього суспільства, як не зовнішньо, то 
внутрішньо, що й стає санкцією для суб’єкта. Людина як істота соціальна 
саморуйнується в а соціальності. У будь-якому випадку санкція є 
гносеологічною поразкою суб’єкта. Санкція - це наслідок хибного уявлення 
про найкоротший шлях до суспільства і до самого себе. В абсолютно- 
визначених, альтернативно- і відаосно-вгоначенихсанкціяхвідображаегься 
ступінь і характер цієї хибності пізнавального процесу з погляду 
суспільства. У санкціях суспільство акцентує увагу на небезпечності хибних 
пізнавальних шляхів для суб’єкта права.

Вказана гносеологічна навангаженість основних елементів правової 
норми свідчить про те, що право не може існувати і функціонувати поза 
пізнавальними процесами у суспільстві і в житті індивіда. Норма виступає 
своєрідним акумулятором і стимулятором у процесі правового пізнання, без 
якого вона втрачає можливість реалізації своїх основних функцій. Тому 
можна сказати, що пізнання є однією з фундаментальних властивостей, ознак, 
істотних рис норми права (а в більш загальному плані і права в цілому). 
Гносеологічність правової норми є необхідною умовою їїрєгулятивності. 
Пізнання породжує нормативність права і забезпечує його регулятивність. 
Без відповідних пізнавальних процесів норма права поступово “вмирає”, 
стає хибною, соціально шкідливою, тому пізнання для норми завжди є 
джерелом її жиггсзда шості, юридичної енергії і результазивносіі.

Вказане гносеологічне розуміння природи правової норми, 
специфічним чином розкриває відносну хибність позитивістського її 
тлумачення. Норма права не може бути абсолютно статичною структурою, 
що принципово випливає з природи самого пізнання. У більш загальному 
значенні норма права - це процес, динаміка пізнавальних процесів. 
Розуміння правової норми як статики відразу робить її хибною і, від повідно, 
несправедливою.
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Справді, в гносеології істина розуміється як процес, як процес 
пізнання істини, кожний з етапів якого може дати тільки відносну істину. 
Фіксація якогось моменту пізнавального процесу як абсолютно істинного 
призупиняє сам процес і перетворює істину в хибність через невідповідність 
новим умовам і обставинам. Саме на неврахуванні цієї гносеологічної 
обставини побудована абсолютизація позитивістами значимості норм 
закону' (принцип “закон є закон”), як істинних і обов’язкових для виконання. 
Насправді в такій інтерпретації відображається тільки одна сторона 
пізнавального процесу і місця в ньому правової норми. Процес цей 
суперечливий, навіть антиномічний, що саме і зумовлює постійнийрозвиток 
права. Антиномічність норми права з точки зору пізнання може бути 
визначена у формі так званої гносеологічної антиномії норми права: з одного 
боку, норма права - це результат (статика) пізнання і тому виступає як 
уявлення про істину на даний момент; водночас з іншого боку, норма права 
- це процес (динаміка) пізнання, тому, сформульована відносно і на основі 
причин і обставин минулого, вона може виявитись хибною стосовно нових 
причин і обставин майбутнього. В усякому випадку її адекватність і 
регулятивність стає проблематичною. Сьогоднішня істина завтра може 
стати хибою, як і навпаки. Тому абсолютизація норми права як істинної 
норми автоматично призупиняє пізнавальний процес і перетворює її в хибу. 
Парадокс, як бачимо, полягає в тому, що визнання норми тільки як істинної 
поступово перетворює її в хибність, і навпаки, усвідомлення неповноти 
норми актуалізує пізнавальні процеси і таким чином забезпечує максимально 
можливу її істинність. Юридичний позитивізм у сучасних його варіантахне 
звільнився від недоліків класичних своїх форм: закон, норма права 
розуміється як статика, як єдино можливий результат пізнання, при цьому 
повністю ігнорується динаміка пізнання. Позитивіст не помічає, що таким 
чином він потрапляє в своєрідну гносеологічну пастку - результат як 
наслідок процесу процесом і знищується. Результат завжди має значення 
тільки як елемент, як момент процесу, розвитку, в свою чергу, розвиток 
здійснюється на певних засадах, на основі конкретних результатів. Норма 
права є тому не тільки результатом пізнавального процесу, а й початком 
його, основою і засобом гносеологічного механізму розвитку права.

3. Логіка норми права. Гносеологічна концепція завжди знаходить 
свій концентрований вираз у відповідній логіці. Якщо онтологія задає певні 
можливості пізнання об’єкту, то логіка визначає способи його пізнання. В 
цьому відношенні логіка настільки ж гносеологічна, наскільки й 
онтологічна. Вона виступає завершальним елементом (last but not least) 
онто-гносео-логічної моделі права, в якому специфічним чином проявляється
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природа і сутність об’єкта, закономірності динаміки його функціонування 
і пізнання.

Про те, що логіка с суттєвою, фундаментальною властивістю права 
свідчить не тільки стандартна вимога його формальної визначеності, сама 
система права і структура його елементів, а передусім логіко-догматичний 
метод права. Кожна наука відрізняється від іншої специфічним предметом 
і методом. У праві цей метод має логічну- природу, що свідчить про логіко - 
гносеологічну природу самого права. Оскільки метод завжди зумовлюється 
предметом, логіка як метод зливається з самим правом, трансформується в 
ньому, стає юридичною логікою. І навпаки, логічна природа права 
породжує правову логіку як свій метод саморозкриття і самореалізації. 
“Юридична логіка, - налої ошував Б.Н.Чичерін, - визнається найсуттєвішим 
елементом правознавства”.8 Логіка є специфічним механізмом породження 
права, засобом його функціонування і методом розкриття його сутності. 
Нцсто формального, чисто структурного аспекту права, який би не 
визначався самим реальним правом, просто не існує. Завжди відбувається 
взаємодія і взаємозлиття формального і правового, утворюється певна 
формально-правова синкретичність. Закономірності її функціонування 
вивчає юридична логіка, наука про правовий метод. Метод права не чисто 
правовий і не чисто логічний, це синкретичний логіко-правовий метод, який 
відображає формально-змістовну залежність права. “З точки зору дійсного 
наукового пізнання, - зауважував Б.А.Кістяківський, - абсолютно 
неприпустимий... “відрив” нормативного і логічного розгляду права від 
реального його розгляду”9.

Найбільш явно логічна природа права проявляється в структурі і 
динаміці елементів норми права. Навіть якщо абстрагуватися від логічної 
взаємодії між нормами (яка, до речі, є предметом самостійної науки - логіки 
норм10), товже на рівні первинної клітини прав а- окремої нормиправа ми 
спостерігаємо складну динаміку елементів її логічної структури.

Внаслідок десятилітніх дискусій склалися різноманітні точки зору 
з приводу логічної структури норми права, нюанси аргументації яких в 
окремому розділі статті важко відтворити. Простіше здійснити їх 
класифікацію за формальним критерієм, а самекількістю елементів, якими 
наділяється сам* норма - одним, двома або трьома елементами.

Як не дивно, але є такі дослідники даної проблеми, які 
аргументують наявність у структурі норми тільки одного єдиного елементу 
- диспозиції, по суті зводять норму до неї, оскільки саме в диспозиції 
формулюється правило поведінки, а норма це й є правило поведінки, 
встановлене або санкціоноване державою . 11 Гіпотеза і диспозиція
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розглядаються лише як атрибути норми, хоча, як зазначає з приводу цієї 
точки зору Ю.В.Кудрявцев, “логічніше було б сказати, що відомі 
найменування - гіпотеза, диспозиція, санкція - суть назви різних норм”, а 
саме “законодавство є сукупністю норм, гіпотез і санкцій”.12 Але тоді 
виходить, що, наприклад, гіпотеза - це самостійна норма, яка формулює 
правило поведінки, що суперечить визначенню самої гіпотези як тільки 
умови, з настанням якої повинна бути реалізована певна поведінка. 
Насправді, гіпотеза настільки жорстко пов’язана з диспозицією, зазначає 
той же Ю.В.Кудрявцев, що, “диспозиція, взята само по собі, є висловленням, 
яке не має сенсу” навіть з чисто логічної точки зору, згідно з якою імплікація 
(“якщо - то”), як аналог структури норми, складається з двох елементів, 
“р—Ні”, де диспозиція виступає наслідком гіпотези. Наведені аргументи 
істотно послабляють позиції прибічників одноелементної структури норми, 
але, як буде видно далі, повністю не руйнують її.

У працях А.П.Томашевського, А.Ф.Черданцева, Ю.В.Кудрявцева 
та С.С.Алєксєєва обгрунтовується концепція двохелементної структури 
норми права. Основними аргументами тут є, по-перше, твердження про 
“факультативність” санкції в загальному складі норми, по-друге, санкція 
розглядається як самостійна норма (охорогша) і виступає правилом 
поведінки для органу держави, який застосовує примусові заходи до 
порушника у випадку порушення першої норми. Сама ж норма права 
завжди складається з двох елементів - умови і правила поведінки.

Як бачимо, концепція двохелементної структури норми права - це 
не що інше, як кількісне звуження аргументації (тому й непослідовне) 
попередньої одноелеменпгої концепції норми права. Там “незаконними”, 
“атрибутивними” елементами вважалися гіпотеза і санкція, тоді як у даній 
концепції “факультативним” елементом визначається тільки санкція. 
Гіпотеза (очевидно, внаслідок переконливості структури логічної імплікації 
“р—*і”, “якщо -  то”) тут визнається “законним” елементом норми. І в першій, 
і в другій концепції сутністю норми визнається встановлене державою 
правило поведінки. Норма - це модель, спосіб поведінки, дозволена 
(обов’язкова або заборонена) схема активності суб’єкта. Концепція 
одноелементності норми якраз і зводить структуру норми до її так зрозумілої 
чистої сутності, вираженої в диспозиції. Як у теорії пізнання існує вже давно 
розкритиковане поняття “чистого гносеологічного суб’єїста”, так само в 
даній концепції доводиться неявно спиратись на поняття “чистого 
диспозитивного суб’єкта”, ізольованого від умов і наслідків своєї 
активності. Одноелементна норма - це не що інше як чиста активність
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суб’єкта, діяльність загалом. Своєрідний протест, хоча й непослідовний, 
проти такої абстракції чистої поведінки, яку' важко уявити собі в реальності, 
виражає концепція двохелементної структури норми, де вже враховуються 
умови або причини поведінки суб’єкта. Протест цей непослідовний, тому 
що, відмовившись від ідеї “чистого диспозитивного суб’єкта” іврахувавши 
умови його діяльності, активності, прибічники цієї концепції' відмовляються 
враховувати об’єктивно обов’язкові наслідки активності суб’єкта, які так 
само завжди виступають необхідною умовою, обставиною, матерією будь- 
якої діяльності.

Якщо гіпотеза є минулою умовою, обставиною поведінки суб’єкта, 
то санкція є такою ж майбутньою умовою, обставиною його поведінки. В 
темпоральному плані поведінка суб’єкта є моментом “тепер”, що 
викликаний минулим і неминуче зумовлює майбутнє. Кожне “тепер” є 
породженням минулого, містить його в собі, і водночас є зародком 
майбутнього, відносно визначеного тією мірою, якою ми впливаємо на 
“тепер”. Так, у структурі норми права ми спостерігаємо мікросхему 
структури часу загалом. Минулому, теперішньому і майбутньому в нормі 
відповідають гіпотеза, диспозиція, санкція. Це ще один онтологічний 
аргумент на користь трьохелементної структури норми. Коли ми відкидаємо 
гіпотезу, це означає, що ми відмовляємося від власної зумовленості 
минулим, коли ми ігноруємо санкцію, це означає, шо ми відмовляємося від 
власного інтересу, від цілей, яких намагаємося досягти у майбутньому. 
Р.Ієрінг взагалі зводив сутність права до захищеного інтересу, до 
цілеспрямованої діяльності.13 Санкція (позитивна або негативна) - це завжди 
досягнута або недосяшута мета, без якоїсама діяльність, певна поведінка, 
активність втрачають сенс. Санкція саме й надає сенсу нормі, без неї норма 
як модель ефективної для досягнення даної мети поведінки просто не 
потрібна. Досягнута мета - це позитивна санкція, вона складає основу 
права, оскільки найбільш адекватно виражає його призначення. Негативні 
санкції - це капкани на шляху до мети, їх неможливо уникнути, оскільки 
ніхто не знає безпомилкових шляхів до мети, помилки неминучі. У будь- 
якому випадку без мети і без санкцій немає й поведінки. Санкція - такий же 
“законний” елемент норми права, як і гіпотеза. Про це свідчить не тільки 
онтологічна структура діяльності - “причина - дія - наслідок”, темпоральна 
структура діяльності - “минуле-тепер -майбутнє”, алей сутність діяльності 
самої собою - досягнення певної мети, отримання певного результату, 
наслідку, санкції, звичайно і перш за все позитивної.

Трьохелементна структура норми права мас і свої чисто логічні 
аргументи. Так, якщо уважно розглянути компоненти, з яких складається
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імплікація, (р—>я), то стає очевидним, що вона зовсім не двохелементна, як 
здається прибічникам відповідної концепції. В логіці “р ” імплікації 
виступає як антецедент - підстава, умова, те, з чого випливає висновок, а 

постає як консиквент - те, що випливає з антецедента, результат 
слідування, висновок, наслідок. Тому консиквент імплікації відповідає в 
структурі норми прав а саме санкції, а не диспозиції, адже санкція є завжди 
наслідком відповідних дій. Приводячи імплікацію як логічний аргумент на 
користь двохелементної структури норми, прибічники даної точки зору 
чомусь не помічають невеличкого значка в структурі самої імплікації,
який для логіків тут є не тільки головним, але за своїм змістом 
найв ажливішим, значущим і визначальним у науці логіки з агалом. Більше 
того, на вченні про логічне слідування, а саме воно в імплікації позначається 
зв’язкою тримається вся наука логіка. Логіка і є наукою про закони 
слідування.14 Будь-які висновки, отримані всупереч цим законам, є хибними, 
вони не слідують, не випливають із відповідних засновків, аргументів, 
фактів. Мислення у формі умовиводів, щоб бути істинним, не може уникнути 
законів правильного слідування, а спростування часто постає як 
демонстрація порушення цих правил при отримати висновку. Щоб отримати 
консиквент (наслідок, висновок) з антецеденту (підстави, аргументів, умов), 
необхідно проявити інтелектуальну активність, здійснити певний процес 
мислення за відповідними правилами (чи не нагадує це правил поведінки, 
виражених у диспозиціях). Тільки дія, розумова інтенсивність може 
забезпечити логічний перехід, логічне слідування від антицедента до 
консиквента. Логічне слідування, позначене в імплікації зв’язкою і є 
певний спосіб інтелектуальної дії, без якої “р” не здатне породити наслідок 
‘Ч}”. Логічне слідування, ж е завжди повинно відповідати певним правилам 
(наприклад, загальним і спеціальним правилам фігур силогізму), є 
самостійним, самодостатнім і визначальним елементом імплікації, і в 
структурі норми права від повідає її диспозиції. Тому імплікативна формула 

свідчить саме про трьох-, а не двохелементну структуру норми. 
Але, навіть, якщо на мить і припустити умовно, що тільки “р” і “я ” є 
елементами норми, то тоді “я”, ж  наслідку, все одно краще було б відвести 
роль санкції, а не диспозиції', ж  це прийнято в концепції двохелементної 
структури. Саме дія має наслідок, а не умова, обставина дії.

Про те, що концепції двохелементної структури норми права 
“чогось бракує”, свідчить точка зору С.С.Алєксєєва, ж у  можна було б 
назвати перехідною до визнання трьохелементного складу норми. Відомий 
теоретик поділяє всі норми права на “норми-приписи” і “логічні норми”.
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“Норма-притшс, як правило, відповідає первинній структурній частині 
тексту нормативного акту (статті, пункту, абзацу статті, конкретній фразі 
тексту).... Логічна норма, покликана виражати в основному зв’язки між 
спеціалізованими нормативними приписами, їх державно-владні, 
регулююче-примусові якості, в більшості випадків містяться в декількох 
статтях нормативного акту або навіть у статтях різних нормативних 
актів”.15 Якщо норма-припис, а саме вона частіше використовується в 
нормативних актах, як правило, складається з двох елементів (гіпотези- 
диспозиції в регулятивних нормах, даспозиції-санкції в охоронних), то 
логічна норма має обов’язково трьохелементну структуру. Але виявляється 
вона тільки внаслідок цілої низки логічних операцій, пошукової і 
аналітичної роботи, тобто як результат певних пізнавальних процесів. 
“Найменування “логічне”, - відзначає С.С.Алєксєєв, - у даному випадку 
використовується тільки для того, щоб вказати на спосіб виявлення 
елементів норми (логічний аналіз), їх своєрідність (вони виражають логіку 
права) і тим самим відокремити норми з усіма (трьома) елементами від 
конкретних норм-приписів. ...Так що в кінцевому підсумку регулятивні й 
охоронні норми-приписи виражаються у вигляді логічних норм, де є всі три 
елементи - гіпотеза, диспозиція, санкція”.1,5 У будь-якому випадку “тільки 
при наявності всіх своїх основних елемнтів норма права може забезпечити 
державно-владне, юридичне регулювання суспільних відносин”.17

Хоча Ю.В.Кудрявцев і відносить С.С.Алєксєєва до прибічників 
концепції двохелементної структури норми 18, насправді, як ми бачимо, в 
останнього розроблено досить оригінальну систему аргументації, що 
обгрунтовує ідею трьохелементної структури норми права, без якої вона не 
може реалізувати свою природу' і соціальне призначення у всій повноті. 
Норма-припис - це робочий, техніко-юридичний спосіб її функціонування в 
законодавстві і правота стосу в ніші, правом же вона стає тільки у повноті 
своїх елементів, їх єдності і структурній цілісності. Ішла справа, що 
забезпечується ця цілісність (коли норма стає правом) тільки як результат 
пізнавальної роботи, логічного аналізу, інтелектуальної напруги і 
г носеологічної інтенсивності загалом. “Цінність трьохчленної формули 
полягає в тому, що вона стимулює практичних працівників до ретельного і 
всебічного аналізу нормативного матеріалу в повному його обсязі, до 
сггівставлення нерозривно пов’язаних між собою статей і нормативних актів, 
до виділення і ствставлення умов застосування правової норми, її змісту, 
наслідків її порушення”.19

На прикладі норми права чудово видно, що право може 
функціонувати саме як пізнавальний гносеологічний процес, поза яким воно
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втрачає свою рогулятивність. Концепція трьохелементної структури норми 
права, на наш погляд, не тільки більш повно розкриває її структурну 
специфіку, але й показує, що її логічні й гносеологічні властивості 
відображ аю ть саму природу норми, ігнорування якої сприяє 
дасфункціональностіправа загалом.

Однак проблема логічної структури норми права не вичерпується 
вирішенням питання про кількість її складових елементів. Ситуація значно 
ускладнюється, коли стає необхідним враховувати і динаміку елементів 
норми права. А цетрапляється майже постійно, оскільки право не є якимось 
статичним явищем, відо бражаючи і регулюючи соціальний розвиток, воно 
не може не бути динамічним, мінливим, навіть суперечливим. Тому для 
аналізу структурної динаміки норми права стає вже недостатнім апарат 
формальної логіки, виникає потреба у використанні певних принципів і 
методів діалектичної логіки, призначеної саме для аналізу процесів 
динаміки, розвитку.20 “Гносеологічний аналіз права,- як зауважує
Н.Нєновські, - неможливий без діалектичної логіки”.21

Чому серед теоретиків права, криміналістів тривають дискусії про 
статус певних елементів відповідних норм права, а саме: те, що в одних 
випадках визнається як “гіпотеза - санкція”, в інших - як “диспозиція - 
санкітія”, те, що для одного суб’єкта права визнається як санкція, для 
іншого, уповноваженого - постає як диспозиція і т.ін.? Ці непорозуміння, 
які породжують численні дискусії, викликані функціональною динамікою 
елементів правової норми, зумовленою у свою чергу динамікою правових 
процесів загалом. В цих умовах оіеремий елемент норми права не 
залишається абсолютно незмінним, статичним, таким що не відчуває впливу 
інших елементів і загальної соціальної ситуації, яку покликана врегулювати 
норма. Тому за певних умов елементи норми права мають здатність 
змінювати своє функціональне призначення, переходити один в одітого. І 
тоді справді те, що для одного виступає як санкція, для іїшюго суб’єкта 
права може бути тільки гіпотезою, а в інших випадках - диспозицією норми 
тощо. Наприклад, згідно Ст. 1764 Кримінального кодексу України судові 
рішення, вироіси, ухвали, яокі набрали чшшості (санкція), обов’язкові до 
виконання всіма службовими особами (диспозиція), і за умисне їх 
невиконання карається штрафом (санкція). Аналогічні ситуації ККУ фіксує 
в Ст.183 (“Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти”), Ст.1832 
(“Невиконання вироку суду про позбавлення права заігмати певні посади 
або займатися певного діяльністю”) та ін.

Діалектико-логічна взаємоперетворювашеть елементів норми в 
правовому процесі має глибокі онтологічні засади. Як уіііп ммяачалось, на
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буттєвому рівні структурі норми відповідає зв’язок “причина - дія - 
наслідок”. Але водночас очевидно, що в процесі розвитку те, що було 
наслідком, стає причиною подальших змін, дія може стати причиною інших 
дій і сам наслідок може поставати у формі певної дії.

Темпоральний аспект суперечливих буттєвих процесів так само 
вказує на функціональну' взаємонасиченісгь їх складових. Якщо в структурі 
норми права гіпотезі відповідає минуле, диспозиції - теперішнє, санкції - 
майбутнє, то так само очевидним є те, що в процесі функціонування права 
санкція тільки для нас є майбутнім, для іншого уповноваженого суб’єкта 
права вона стає теперішнім способом діяльності по застосуванню права. 
Кожний момент теперішнь ого викликаний минулим і зумовлений майбутнім, 
тобто в ньому певною мірою присутні моменти минулого і майбутнього. 
Так само кожний елемент норми права певною мірою “насичений” 
акцидентальними моментами, властивостями інших її елементів. В 
диспозиції в неявній формі завжди “присутня” санкція, інакше (знову ж 
повторимо просте й дотепне зауваження Ю.В.Кудрявцева) “диспозиція, 
взята само собою, є висловленням, яке не має сенсу”.22 Гіїютеза також 
безсмисленна, якщо не передбачає диспозицію, саме диспозиція перетворює 
безлику масу розмаїття фактів у визначені юридичні умови, осмислені 
обставини дії. Взаємонасиченісгь властивостями і характеристиками всіх 
структурних елементів норми права і їх відносна тотожність і відміїпгість 
зумовлюють можливість їх взаємного переходу одне в одного і забезпечують 
динаміку правового процесу. Інша справа, що в такому випадку значно 
ускладнюються пізнавальні операції, з ними пов’язань але цевиступаєтільки 
зайвим свідченням того, що без певної гносеологічної інтенсивності право 
не може існувати.

4. Аксіологія норми права. Мабуть, найбільшим підтвердженням 
пізнавальної природи норми права виступають її ціїпіїсні характеристики. 
Правова норма завжи є результатом певного ціннісного відношення до 
оточуючого світу'. В ній, по-перше, захищаються очевидні соціальні і людські 
щнносгі, вже підтверджені практикою, а по-друге, закріплюються (інколи 
нав’язуються) цінності, які ще повинні реалізуватися в соціальних 
відносинах. Іншими словами, норма права завжди постає як пізнавальний 
результат, результат оцінювання певної соціальної дійсності ж  позитивної 
чи негативної, з одного боку, і ж  засіб ощнки, оціночний критерій поведаки 
суб’єктів ж  правомірної чи неправомірної - з іншого. Тобто, в будь-жому 
випадку, норма права виступає ж  оціночний пізнавальний процес. А 
аксіологія, ж  наука про цінності, особливо аксіологія права, ж  наука про
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ціннісну природу права, правові цінності і право як цінність, стають 
невід’ємною складовою гносеологічно-правового процесу. Невипадково
Н.Неновські зауважує, що хоча “гносеологічна проблематика права 
відносно самостійна по відношенню до його аксіологічної проблематики. 
Однак результативно вивчати їх можна лише у взаємозв’язку”23. Більше 
того, “у пізнанні правової дійсності неможливо обійтись без ціннісного 
підходу”24.

Норма права у більшості випадків постає як соціальна й 
індивідуальна цінність, але не завжди. Вона може відігравати і роль 
антицінності, суперечити природі й інтересам суспільства і особистості. 
Більше того, вона ніколи не може водночас оцінюватись як абсолютна 
цінність чи антиціннісгь. Це випливає з того, що у правовій нормі знаходить 
свій гносеологічний вираз суперечливість належного й наявного, належного 
і сущого, що інколи набуває антиномічного характеру.

Норма права - це завжвдналежне, це те, як ми повинні себе поводити 
в певній ситуації, щоб досягти певних цілей. Але звідки береться належне 
норми? Воно є відображенням тих цінностей, які суспільство визнало для 
себе як цінність. У належному відбувається суперечлива зустріч минулого 
і майбутнього з потреб людини і суспільства. Минуле - це так би мовити 
абсолютно належне, це винайдені і вже перевірені практикою ефективні 
способи поведінки, вони постають як знання, в якому сконцентровано 
історичний досвід людства. Недаремно В.К.Бабаєв відзазначає, що “право 
складається з нормативних настанов як згустків людських знань”25. 
Майбутнє - це належне, виведене як протиставлення негативної оцінки 
певної соціальної дійсності, воно тепер виступає як ідеал, як мета 
суспільства. Але це швидше відносно належне, оскільки в дійсності його 
(ідеалу) ніколи не існувало і немає впевненості в його істинності. Норма 
права в даному випадку виступає своєрідним гносеологічним розвідником 
майбутнього, соціологічним експериментатором, критерієм істинності 
прийнятих цінностей. У такому розумінні нормативно належне, як 
породження минулого і майбутнього, породжує напружену гносеологічно 
правову антиномію. Належне, зумовлене минулим досвідом, не може бути 
однозначно придатним"дня нових, змінених соціальним розвитком ситуацій. 
З абсолютно належного воно перетворюється спочатку у відносно належне, 
а відтак -  і в зовсім неналежне, в антицінність. Належне, зумовлене ідеалами 
майбутньої гармонії, ще не є абсолютно належним, оскільки не підтвердило 
своєї істинності, тобто воно так само, як і належне, породжене минулим, є 
відносно належним. У той же час право, щоб забезпечити стабільність 
суспільства, наказує виконувати норму як істинну норму, як обов’язкову
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схему поведінки. Отже виходить, що в нормі концентрується належне, яке є 
в той же час гносеологічно необгрунтованим належним, тобто неналежним, 
адже тільки істина породжує обов’язковість. Дана гносео-аксіологічна 
антиномія норми права завжди породжувала (і породжує) чимало 
теоретичних і практичних пр облем.

Достатньо підстав було у неокантіанців, у Г.Кельзена і 
неопозитивістів стверджувати, що належне ніколи не стикається з 
реальністю, є протилежне і чужерідне їй. Дискусії про співвідношення 
належного і наявного, належного і сущого в структурі права, ініційовані 
ще Кантом, продовжуються і донині.

В екзистенціальній філософії права, найбільш аксіологізованою з 
усіхіснуючих, норма права як належне визнається явищем, яке протистоїть 
людині, суперечить її природі. Належне - це завжди загальне, це схема, 
модель. Норма права і є загальною моделлю поведінки. А людина завжди 
конкретна, одинична, її поведінка зумовлена специфічними, 
індивідуальними обставинами, яких ніколи не було раніше і не буде в 
майбутньому. Норма ж підганяє всіх під одну схему. З одного боку, без 
норми неможливо, з іншого ж - норма суперечить екзистенції, життєвому 
призначенню творчої самореалізації особистості. Теоретична антиномія 
належного і сущого на практиці трансформується в екзистенціальну 
антиномію норми права.

Дійсно, людина не може існувати без норми. У той же час норма - це 
те, що суперечить самій природі людини як творчої істоти. Причому мається 
на увазі не тільки норма у вузькому розумінні - норма права, а норма взагалі, 
моральна норма, есгехична, релігійна, норма як порядок, правило поведінки, 
спосіб життя, як циклічність, закономірність, як необхідність взагалі. Норма 
- це основа, “дім” людського існування, але вона ж і “в’язниця”, гальмо 
людського розвитку. В цьому проявляється антиномічна природа 
нормативності взагалі і права зокрема, як найбільш аутентичноїії реалізації.

В людині є екзистенціальна потреба норми. Через норму людина 
рятується від самотності, від чужого середовища, в якому вона опинилася 
фактом свого народження. Сприймаючи норми зовнішнього світу, роблячи 
їх своїми, людина зливається з цим світом, живе тепер не тільки в ньому, а й 
разом з ним. Чим більше сприйнятих норм, тим більша адаптація до світу, 
тим вищий ступінь онтологічної заангажованосгі. Анормативність - шлях 
до самотності. Норма є способом залучення людини до соціального жиггя, 
способом включення її в роботу суспільного організму. Тому норма - це 
запорука стабільності, надійності існування. Норма - це захист людини. 
Особливо правова норма, як захист вже в безпосередньому смислі. А звідси
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норма - це спокій. Більше того, коли всі ці аспекти норми реалізуються, то 
вона починає сприйматись як велике благо, якрадість, починає приносити 
насолоду. Тоді норма усвідомлюється як шлях до радості. Сама норма є 
радість.

Але радість ця не безхмарна. За нею завжди приховується 
страждання. Людина інтуїтивно відчуває ідо загрозу страждання і в самій 
нормі. Так норма починає плутати людину, часто стає її пасткою. Спочатку 
норма стає засобом, за допомогою якого людина приєднується до 
суспільства і починає користуватися його благами. Поступово складається 
помилкова установка: чим краще і сумлінніше виконуєш прийняті в 
суспільстві норми, тим більше отримуєш. Однак виходить зовсім навпаки - 
абсолютне дотримання норм тільки збільшує страждання. Ще з римськіх 
часів відомо, що summa jus перетворюється в summa injuria. Людина не 
може зрозуміти, що є причиною її страждань, адже вона нормальна., 
правильна, відповідальна, виконує закон, а ій не воздається. Покинути ж 
норму страшно.

Так, більшість людей починаються і закінчуються нормою. Вони 
залишаються задоволені тим, що дає їм норма, і перестають претендувати 
на більше, ніби інтуїтивно передчуваючи, що за межею норми лежить 
страждання, осуд, критика, заздрість і протидія.

Але разом з тим за межею норми відкривається і світ свободи. І 
треба вирішувати, що дорожче - законне, надійне матеріальне благо, чи 
насолода (і страждання) позанормованої свободи? Фроммівська “втеча від 
свободи” має не тільки екзистенціальний, але і юридичний зміст - це страх 
порушити загальноприйняту норму, що з необхідністю тягне за собою осуд, 
а потім вже страх “чистого повітря свободи”, від якого можна втратити 
свідомість .м І людина залишається в межах норми, зраджуючи своїй власній 
природі. Однак, відомо, що справами закону неможливо сягти Духа. 
“Жодна людина ділами Закону не буде виправдана!” (Гал. 2:16).

Людина починається поза нормою. Але тільки тоді, коли вона 
сприйняла і подолала її в собі, а не відкинула, коли переросла, а не 
зневажила норму. На певному етапі норма починає “зв’язувати” людину, 
протистояти прояву її особистості. Адже норма підводить усіх, таких різних, 
під одне загальне правило. Норма хоч і наближає до інших людей, але вона 
ж і нівелює людину і цим пригнічує її особистісну природу. Особистість 
завжди позамежна. Вона тому й особистість, що через творчу саморєалізацдо 
виходить за межі сталого і тим відрізняється від загального рівня. Творчість 
можлива тільки через свободу. Творчість є породженням нового, того, що 
не було ще ніколи, не зв’язаного ще ніякими нормами. Норма ж нехтує
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свободою, пригнічує її і том) протистоїть творчості ірозвитку особистості. 
Таким чином, свобода є сутністю людини і ця сутність позанормативна. 
Норма є тільки базою дня розвитку, відправним його моментом, основою 
творчості, яка реалізується саме протиставленням існуючій нормі. І тут нас 
підстерігає чергова суперечливість.

Виходячи за межі норми, людина реалізує свою свободу. Але, як не 
парадоксально, ствердження свободи вищого рівня саме задає нову норму, 
нехай норму (взірець) свободи, але все ж таки норму. І все починається 
спочатку. Так свобода породжує норму, а норма - свобод}'.

В цілому ж, як видно, цінності, так чи інакше пов’язані з 
функціонуванням правової норми (свобода, мета, захищеність, 
самореалізація, творчість), виступаю ть інтенсивним джерелом 
гносеологічно-правового процесу, правотворчості, розвитку права загалом 
і непростої реалізації його соціального призначення.

5. Юридична специфіка норми права. Розкриття і усвідомлення 
гносеологічної природи норми права, функціонування її як напруженого, 
пізнавального, логічного і ціннісно-оціночного процесу не тільки не 
“розмиває” її юридичної специфіки, а, навпаки, сприяє її більш повній і 
адекватній реалізації. Те, що норма права породжується, функціонує і 
розвивається завдяки процесам пізнання, не означає, що норма втрачає 
свою правову специфіку і зливається з самим пізнанням, нівелюється в ньому. 
Навпаки, саме процес пізнання забезпечує нормативність права як 
фундаментальну і найважливішу його специфічну ознаку, через яку 
проявляються й інші властивості права. Це випливає з самої природи 
пізнання, яке в своїй суті гомогенне структурі правових процесів. Так, 
успішні пізнавальні операції, тобто ті, що привели до відкриття істини, до 
досягнення поставлених цілей, складають основу відповідних методів 
пізнання. Теоріяякрезультатпізнання завжди формулює, задає відповідний 
метод, теорія і є специфічною формою методу. Метод же - це з авжди норма, 
правило, порядок пізнавальних операцій. Метод і є пізнавальною нормою. 
Пізнання породжує метод (норму), метод же не пристосований до нових 
гносеологічних обставин і ситуацій, неминуче активізує пізнавальні 
процеси, результатом яких з’явиться новий метод і т.д. Головне ж те, ІДО 
пізнання породжує нормативність, тільки істина може переконати діяти саме 
таким чином, таким способом, таким методом, адже д ія на основі хибностей 
не приводить до поставленої мети. Т ому саме пізнавальні процеси не тільки 
породжують нормативність права, зумовлюють гносеологічне 
обгрунтування норм права, основне те, що вони забезпечують 
регулятивність правових норм. Незнання, нерозуміння істинності норми не
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заставить мене дотримуватись і виконувати її, а санкція і страх державного 
примусу тільки ініціюватиме винайдення шляхів витонченого “обходу” 
даної норми. Тільки сприйняття норми права як своєї норми у результаті 
пізнання, усвідомлення її істинності, правильності й нео бхідності для мене, 
я буду виконувати не тільки її букву, але служити духу її.

Сказане дозволяє зробити висновок: саме гносеологічна константа 
права є найпотужнішим фактором, що сприяє розкриттю юридичної 
специфіки норм права, а саме їх нормативності і регулятивності.

Може виникнути питання стосовно співвідношення моралі і права. 
Адже мораль також нормативна і також регулятивна. Це вірно. Але вірно й 
те, що в моралі, як і в релігії, мистецтві, основним є прийняття вищих 
цінностей - Добра, Краси, Бога як їх уособлення. Ці вищі цінності і 
виступають загальною нормою, загальним орієнтиром життя. Але вони не 
регламентують, не упорядшоють, не нормативізують самого процесу 
життєдіяльності. В моралі не йдеться про те, як робити добро, в мистецтві 
нерегламенгуєгьсяяк писатикрасивікартини. У праві жрегламентованість, 
упорядненість, нормативність складає саму основу і специфіку його 
функціонування, сконцентровано виражену в нормі права. Якщо в моралі, 
релігії, мистецтві нормативність є тільки засобом реалізації інших шлей і 
цінностей, то в праві завдяки інтенсивності гносеологічних процесів 
нормативність сама виступає вищою ціїкгістю і найбільш адекватно виражає 
самоцінність права.
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Никифорак М .В ., докторант кафедри
теорії та історії держави і права 
Чернівецького державного 
унтерсигету ім.Ю.Федьковича

З історії поліції та жандармерії на Буковині.

Приєднання Буковини до Австрії припало на час розвитку 
австрійського абсолютизму (т. зв. “просвіченого” абсолютизму Марії- 
Терезіїта Йосифа II). Лейтмотивом державних реформ в Австрії того часу 
стало посилення централізації - в адміністрації, в управлінні фінансово- 
економічними справами, в організації судочинства.

Все це було тісно пов’язано із зміцненням поліцейської організації 
і в цілому поліцейського управління в країні. Поінцейській адміністрації 
відводилась особлива роль: не тільки в охороні правопорядку, але й у 
створенні нового, “просвіченого” життєвого укладу. У відповідності із 
державним статутом до числа завдань поліції увійшли “охорона 
громадського порядку, тишини і спокою, нагляд за правильністю мір і ваг, 
за торгівлею на ярмарках, за чистотою на міських вулицях, охорона від 
нещасних випадків і право видавати розпорядження за обставин 
пошкоджень у правах”1.

Поліцейські чини були зобов’язані “не заважати обивателям”, а 
допомагаючи їм, стежити за тим, щоб піддані підкорялись виданим законам, 
щоб життя і майно обивателів знаходилось у безпеці, щоб не відбувалось 
вуличних скандалів, щоб викоріїловались лінощі і неробство, і “стежити 
взагалі за всім тим, що могло шкідливо вплинути на загальне благо”2.

У 1786 році в головних містах Австрії були створені регіональні 
поліцейські'установи. Виданий у 1787 році Йосифом II австрійський 
кримінальний кодекс започаткував поліцейське карне право.3 Формуються 
підрозділи як загальної, так і таємної полиш.

З 1850 року в Австрії вводиться цивільна охорона. Вона стала 
попередницею іїтсгигуту поліїїейських агентів (1872).

Цісарським розпорядженням від 25 квітня 1852 року справа 
офіційної безпеки була передана новоствореній “Вищій поліцейській 
адміністрації”. В найбільших містах і пунктах з особливими поліцейськими 
завданнями теж були створені спеціальні поліцейські установи: капітанства, 
поліцейські адміністрації, поліцейські комісаріати.

Цісарською резолюцією від 21 серпня 1859 року “Вищу поліцейську 
адміністрацію” було перетворено у Міністерство поліївї. У 1867 році воно
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було ліквідоване, а значна частина йото компетенції перейшла до Міністерства 
внутрішніх справ. ВжесамепідпорядкуванняполіціїМітсгерствувнутріїпніх 
справ г оворило про їїроль у державі, оскільки це міністерство було фактично 
“ядром адміністрації”, “центром єдності управління”4.

У великих містах були організовані дирекції поліції 
(Polizeidirektionen), яким підпорядковувались низові поліцейські органи. 
Поліція поділялась на поліцію безпеки, шляхову, пожежну, санітарну, 
торгову і т. п., контролюючи все життя країни.5

Дирекція поліції у Чернівцях була створена на підставі цісарського 
рішення від 27 січня 1853 року і розпочала свою діяльність 20 серпня того 
ж року.6

На основі наказу міністра внутрішніх справ від 20 грудня 1860 
року дирекція поліції у Чернівцях була перетворена у комісаріат поліції. 
Він розпочав свої роботу у 1861 році і проіснував до травня 1866 року, 
коли функції комісаріату та інших ліквідованих поліцейських органів були 
передані крайовому управлінню Буковини і Чернівецькому магістрату.7

Ось як було організоване тоді управління поліцією у Чернівцях. 
Його здійснював III департамент магістрату. Він об’єднував поліцейські 
бюро, поліцейську інспекцію, комісаріат ринку, паспортне бюро, бюро 
донесень, пожежну команду.8 Як свідчить загальний протокол магістрату 
за 1887 рік, НІ департаментом протягом року було розглянуто 14 616 справ.9 
Ним було накладено такі покарання:

- за недотримання вимог будівельної поліції — 15;
- з а недотримання вимог про донесення — 16;
- за недотримання порядку прислуги— 14;
- за недотриманій вимог поліції моралі— 57;
- за недотримання вимог вуличної поліції— 58;
- за недотримання правил управління каретою — 142;
- за недотримання правил ринку— 44;
- за недотримання вимог санітарної поліції — 172;
- за порушення закону про епідемії тварин — 37 та ін.10

У 1887 році поліцейськими органами було здійснено 4512 арештів. 
Основним контингентом заарештованих були жебраки, бродяги (доставлені 
для лікарського обстеження), повії', “індивіди, небезпечні для чужої 
власності”. З 090 з них знаходились під місцевим арештом і їх справи були 
передані для подальшого розслідування, а інші були відпущені.11

У 1905 року на основі цісарського декрету і постанови
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Міністерства внутрішніх справ від 27 грудня у Чернівцях знову була 
створена дирекція поліції. З 1 січня 1906 року вона проіснувала до 1923 
року, коли за румунської окупації була створена префектура поліції'.12

Дирекція поліції очолювалась чиновником VI рангу. У 1912 році в 
її складі була одна вакансіярадника поліції, 2 вакансії старших комісарів 
поліції, 6 вакансій комісарів поліції, 5 вакансій концепістів, 7 - 
практикантів, 24 - поліцейських канцеляристів і 35 вакансій поліцейських 
агентів.13

До функцій дирекції поліції належали охорона існуючого 
державного і суспільного ладу, боротьба з виступами проти властей, нагляд 
за настроями населення, пресою, іноземцями, громадськими об’єднаннями, 
за збереженням і ногінням зброї, за видачею паспортів і справок про місце 
проживання, за питейними домами, за безпекою в місті, на транспорті.14

Вище керівництво поліцією на рівні краю здійснював крайовий 
президент. Безпосереднє ж опікування поліцейськими справами крім дирекції 
поліції здійснювали ще громади, повітові управління, управління 
прикордонної поліції і прикордонної митної служби.15

Помітне місце в системі правоохоронних органів Буковини 
належало жандармерії. Як загальноавстрійський інститут жандармерія має 
досить обшир ну історіографію ( в т. ч. історико-правову).16 Що стосується 
жандармерії Буковини, то спеціальних досліджень її історії не було, якщо 
не рахувати австрійських публікацій про період 1-ї світовоївійни, які власне 
і не можуть претендувати на роль наукових розвідок, а є панегіриком 
жандармській команді під проводом Е. Фішера.17

Історія австрійської жандармерії була започаткована у 1849 році, 
коли Габсбурги та їх уряд гарячково шукали нових, ефективних форм 
забезпечення громадського порядку, політичної стабільності в країні. Саме 
тоді у Відншвернулись до досвіду французької жандармерії (gens d’armes - 
люди зі зброєю), створеної Наполеоном для спеціального нагляду за 
внутрішнім порядком у країні в 1791 році.

Досвід цей дістався Австрії від Наполеона, можна сказати, у 
спадщину. Річ у тім, що на Віденському конгресі 1815 року Австрія отримала 
назад італійські області, і в Ломбардії та Південному Тіролі жандармські 
підрозділи збереглись, продовжуючи виконувати свої функції. їх діяльність 
і стала безпосереднім прикладом для створення загальноавстрійського 
жандармського корпусу.18 Рішення про це було санкціоноване цісарем 8 
червня 1849 року.

Первісно жандармерія утворила складову частину австрійської 
армії і включала до свого складу лише військових з відзнаками. На основі
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“Тимчасових приписів про жандармерію”, затверджених розпорядженням 
Міністерства внутрішніх справ від 16 січня 1850 року в коронних землях 
було сформовано і 6 полків (по 1000 чоловік). Окремий полк був 
сформований дата Галичини і Буковини.

Крім цього у 1850 році був сформований особливий підрозділ 
жандармерії чисельністю 100 чоловік, основним завданням якого було 
забезпечення недоторканості і безпеки цісаря, його сім’ї і двору.

В усіх коронних землях були організовані крайові упр авління на чолі 
зкрайовимикомецдангами жандармерії. У повітах діяли повітовікомендатури 
жандармерії, які керували роботою жандармських послів. На кожному з таких 
постів знаходились кінні чи піші жандарми на чолі з вахмістром. Залежно від 
місцевих обставин їх чисельність коливалась від 3 до 10 чоловік.

В епоху неоабсолютизму жандармерія пережила складні часи. З 
одного боку, її розвиток гальмувався новими можновладцями, які вбачали 
в ній небезпечний наслідок революції і намагались звести її діяльність до 
функцій державної поліщї. З іншого, - молода державна служба ще не 
здобула довіру у населення, ще не мала достатньої правової захищеності.

Після 1860 року жандармерія була радикально скорочена - до 10 
полків і 7 923 офіцерів та рядових особового складу. 4-й полк був створений 
у Львові для Галичини та Буковини. У 1866 році 10 жандармських полків 
були перетворені у 15 жандармських команд (XI-а команда - для Галичини 
і Буковини з розташуванням у Львові). У 1867 році Чернівецьке відділення 
ціакоманди налічувало 70 чоловік.19

Ця реорганізація особливо не позначилась ні на стані жандармерії, 
ні на визначенні її обов’язків. В 60-і роки жандармерія перестає бути 
виключно воєнізованим органом безпеки. У військовому і дисциплінарному 
відношенні вона підпорядковується військовому оберкомандуванню, а у 
службовому і економічному - Міністерству внутрішніх справ.

Закон від 25 липня 1871 року визначив службову оплату і порядок 
забезпечення жандармерії. Так, для вахмістра встановлювалась платня 600 
флоринів, для рядового жандарма - 400.20

Остаточно (до 1-ї світової війни) організацію і структуру 
жандармерії визначив закон від 26 лютого 1876 року. Тоді ж (26 лютого 
1876 року) вийшла й “Службова інструкція жандармерії”. Відповідно до § 
52 цей закон набрав чинності з дня його оголошення. З цього часу стали 
недійсними нормативні акти, що визначали статуї , завдання, організацію і 
структуру жандармерії раніше: тимчасовий закон для жандармерії від 16 
січня 1850року, міністерськерозпорядженнявід Іблипня 1860 року, закони 
про реорганізаціїо жандармерії 1866,1867, 1871 років.
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Перший розділ закону регламентував призначення жандармерії, її 
місце і права при виконанні служби. В § 1 було визначено: Жандармерія
є військово організованим однорідним вахтовим організмом, призначеним 
для збереження громадського порядку, спокою і безпеки”21.

Стосовно громадської служби безпеки ж андармерія 
підпорядковувалась політичним крайовим відомствам, а відносно 
військових, адміністративних та економічних справ - своїм начальникам (§ 
2). Послугами жандармерії були уповноважені користуватися також суди і 
прокуратури (§ 7). Регулювання співпраці жандармерії з місцевою поліцією 
покладалось на службове відомство (§ 8).

В “Службовій інструкції жандармерії” це питання було 
регламентоване більш детально. Зокрема тут підкреслювалось, що в 
“локально-поліцейських справах, вона, як правило, повинна мати тільки 
наглядовий і підгримуючий вплив на громадян” (§ 1).

Особи, що знаходились на жандармській службі, у штрафних 
справах піддягали військовим законам та дисциплінарним приписам. Судове 
покарання їх покладалось на військові суди, а позбавлення волі проходило 
у військових штрафних закладах (§ 10).

В законі регламентувалось право жандармів “з обережністю 
застосовувати зброю”:

1) у випадку самооборони (для відвернення загрози своїй особі);
2) для подолання опору при намаганні зірвати виконання 

службового обов’язку;
3) для зриву спроби втечі небезпечних злочинців при відсутності 

інших засобів для затримання (§ 13).
Другий розділ закону визначив органічний склад і розміщення 

жандармерії. Ось як виглядала з цього часу структура австрійської 
жандармерії. 14 команд були розміщені наступним чином: 1-а - уВідні для 
Нижньої Австрії, 2-а - у Празі для Богемії, 3-я - в Інсбруці для Тіроля і 
Форарльбергу, 4-а у - Брно для Моравії, 5-а - у Львові д ія  Галичини, 6-а - 
у Граці для Штирії, 7-а -у Трієсті дія Істрії, 8-а - Лінцідія Верхньої Австрії, 
9-а - у Зарі для Далмації, 10-а-у Троппау для Сілезії, 11-а-у Зальцбурзі д ія  
‘Зальцбурга, 12 -а - у Лайбаху для Крайни, 13 -а - у Чернівцях для Буковини, 
14-а - у Клагенфурті для Каринтії.

На 1913 передвоєний рік планувався такий чисельний склад 
жандармерії: 228 офіцерів, 158 фінансових і канцелярських службовців, 951 
вахмістр, 9 591 жандарм (вони розподілялись між 145 відділеннями і 3 970 
постами).22 А ось як виглядала жандармерія на кінець 1913 року на Буковині: 
1 штабний офіцер, 8 старших офіцерів, 13 повітових вахмістрів, 2 вахмістри
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- обліковії), 2 вахмістри - ад’юнкти, 2вахмістри - інструктори, 147 начальників 
постів, 544 жандарми.23 Очолювалась вона жандармським комендантом.

Первісно буковинська жандармська команда № 13 мала два 
відділення: Чернівецьке (для Чернівецького, Сторожинецького, 
Кіцманського, Радівецького і Серетського повітів) і Сучавсське (для 
Сучавського, Кимполунгського, Радівецького і Серетського повітів). В 
Чернівецькому відділенні було 17 постів, у Сучавському - 20. Найбільші 
пости розміщувались у Сучаві (8 чоловік), Чернівцях , Кимполунзі, 
Радівцях, Сереті (по 7 чоловік), Дорна-Ватрі (6 чоловік).24

Через 25 років (1902рік) команда № 13 поділялась на 5 відділень: 
№ 1 - у Чернівцях (18 постів з штатом 72 чоловік); № 2 - у Радівцях (15 
постів з 67 чоловік); № 3 - у Сучаві (18 постів з 67 чоловік); № 4 - у 
Кимполунзі для Кимполунгу і Гура-Гумори (21 пост з 76 чоловік); № 5 - у 
Вижниці для Вижниці і Кіцмані (22 пости з 74 чоловік).25 Така структура 
крайової жандармерії збереглась до кінця входження Буковини до складу 
Австро-Угорщини.

Для прийому на службу в жандармерію встановлювався ряд вимог. 
До числа обов’язкових належало австрійське громадянство; “бездоганний 
спосіб життя”; вік від 20 до 40 років; “здорова, міцна будова тіла”; знання 
мови краю проходження служби; “достатнє вміння чигати, писатиірахувага” 
(§ 23). Вступаючий на службу в жандармерію зобов’язувався прослужити не 
менше 4-хроків (§ 24). Це стимулювалось і економічно. Після Зроків служби 
для рядових жандармів встановлювалась надбавка у 50 флоринів, після 6 - 
100 флоринів, після 12-150 флоринів і після 18 - 200'флоринів (§ 38).

Прийом до штату рядового складу міг відбутися тільки при 
наявності нижчого військового чину. Підвищення ж до керівника посту 
залежало від здачі іспиту, якому мусило передувати навчання в командах 
крайової жандармерії (§ 25) та пробної служби на одному з жандармських 
постів (§ 26). Тривалість теоретичного навчання і пробної служби не 
повинна була перевищувати одного року.

Спеціальний іспит передбачався і для зайняття офіцерської посади 
в жандармерії (§ 28). Жандармських офіцерів усіх звань призначав 
безпосередньо цісар (§ ЗО).

І офіцери жандармерії, і рядові обов’язково складали присягу 
жандармської служби (§31).

Законодавство намагалось забезпечити якомога вищий статус особи 
жандарма, обов’язковість його розпоряджень. В § 11 імперського закону 
від 26 лютого 1876 року зокрема говорилось: “У випадках свого 
службового втручання проти осіб жандарм повинен користуватися
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формулою “Іменем закону” на мові краю, і кожний (без різниці чи це 
цивільний, чи військовий) зобов’язаний підкоритись його вимозі”. В 
службовій інструкції жандармерії (§ 6) визначалось, що кожен повинен 
звертатися до жандарма на “Ви” і ніколи публічно його не ображати.

Ось як зображав роль жандармерії на Буковині Е. Фіїпер, який 
майже ЗО років прослужив у ній. “В цьому винятковому краї Дунайської 
монархії роль жандарма істотно інша. Тут служить він як постійний 
порадник, як помічник у тисячах потреб народу. Тут він є другом і тією 
інстанцією, до якої можна звертатися знову і знову, і зовсім не марно... 
Жандарм на Буковині, на своїх в більшості далеко розташованих постах, 
серед ще часто примітивно проживаючого населення, не вважався... 
загрозливою владою... Повнийповагиперед... особистою владою цього 
уніформованого втілення суверенної державної влади, вбачав селянин, 
лісоруб чи мешканець маленького містечка у жандармі помічника у всьому, 
до якого можна мати абсолютну довіру. При суперечках і проблемах 
звертались шукачі поради в першу чергу до жандармів і знаходили завжди 
допомогу, щонайменше вказівку на вірну дорогу”26.

Портрет цей явно ідеалізований. Насправді і повсякденна 
діяльність та поведінка жандармів, і ставлення населення до них були 
набагато іншими. Фактично все суспільне життя населення проходило під 
пильним наглядом жандармерії. Нерідко жандарми перевищували свої 
повноваження, допускаючи свавілля і жорстокість, і не несучи за це 
особливої відповідальності.
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Доктрина розподілу влад: від Конфуція до сучасності 
(історико-правовий аспект)

Над вирішенням одвічної загальнолюдськоїпроблеми - як уберегти 
людину від свавілля самолюбивих державних чиновників - уперше 
задумались ще на світанку зародження державності. Кожна країна, що 
домагалась згодом усталеної державної системи, вирішувала їїпо-своєму, 
проте неодмінно вносила свій доробок у розв ‘язання цієї проблеми, яка щораз 
виникала. Як доводить світовий досвід, надійним інструментом вирішення 
цієї проблеми і сьогодні залишається реалізація в практиці державотворення 
доктрини розподілу влад.

Важко знайти в історії світової політико-правової думки іншої 
доктрини, яка б справила такий величезний вплив на розвигокконегтуційної 
теорії і практики. Вона знайшла своє пряме відображення вже в 
констшуційних актах періоду французької революції ХУІІІ ст. Зокрема, ст. 
16 Декларації прав людини і громадянина 1789р.визначала,що “суспільство, 
в жому не забезпечене користування правами і не здійснено розподіл влад, 
не має конституції’’1. Ще згадана доктрина знайшла свого відображення в 
структурі Конституції СІЛА в якосгі од ного з її принципів (юридична форма 
закріплення доктрини - принципу розподілу влад має вигляд структурно- 
функціонального визначення повноважень кожного з вищих органів держави 
у перших трьох статтях основого закону). Така форма закришення розподілу 
влад довпшчас була загальноприйнятою в конституційному праві тих країн, 
які фактично або номіїгально сприйняли названий принцип організації 
державноївлади. Додамо, шо в багатьох новітніх конституціях, прийнятих у 
90-хроках XX ст., цей принцип до того ж прямо задекларований.

У вітчизняній та зарубіжній спеціальній літературі серед авторів 
державно-правової концепції розподілу влад найчастіше називають 
англійського філософа Джона Локка (1632-1704) та французького 
просвітника Ш.-Л.Монтеск‘є (1689-1775)-. І це в якійсь мірі логічно.
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Загальновідомо, що саме згадані мислителі найбільш чітко і послідовно 
виклали і обгрунтували теорію розподілу влад. Проте такий підхід ні в 
загальнометодологічному, а тим більш у гносеологічному плані не можна 
сприйняти беззастережно. Адже будь-яка нова теорія необхідно вимушена 
мати справу із старими теоріями, спиратися на попередній теоретичний 
матеріал, на вже нагромаджені знання в даній сфері пізнання.

Виходячи з актуальності дослідження цієї проблеми для 
конституційно-правової науки, автор у запропонованій статті робить спробу 
проаналізувати ісгорико-гіравовий аспект становлення і розвитку доктрини 
розподілу владвід Конфуція до сьогодення.

Зазначимо, що за останні роки посилилась увага дослідників до 
висвітлення проблеми в окресленому ракурсі. Широко визнаною стала праця 
Дж.Г.Себайна і Томаса Л.Торсона “Історія політичної думки”3, яка у 
перекладі з англійської на українську мову вийшла з друку в 1997 р. В ній 
зібрані писані праці класиків політичної і правової думки, до авторитету та 
ідей яких апелюють багато державно-правових концепцій, включаючи і 
доктрину розподілу влад. Дослідженню окресленої нами проблеми 
присвячена оригінальна і цікава книга російського вченого-юриста 
П.Д.Баренбойма “3000 лет доктрины разделения властей. СудСьютера”4, а 
також рецензія акад. РАЕН Л.С.Переломова на цю працю5.

Вихідною точкою для аналізу поза сумнівом має бути обгрунтована 
П.Баренбоймом приблизна дата народження доктрини розподілу влад, яку 
він пов'язує з біблейськими поглядами, а саме: “коли суддя Самуїл виступив 
із осудженням вчинків свавільного царя Саула”6 (засновника Ізраїльсько- 
іудейського царства - 1 1  сг. до н.е.).

Біля витоків становлення доктрини розподілу влад цілком імовірно 
стояв давньокитайський мислитель Конфуцій (Кун-Цзи) (близько 551 -479 pp. 
до н.е.). Саме Конфуищ дав путівку в життя доктрині “хе” - "досягнення 
Єдності через різномисдення”, що склалось ще у УІІІ-УІІ сг.ст. до н.е. і була 
пов'язана з уявленням про боротьбу протилежностей двох полярних начал 
(Ян - Інь) як об'єктивному закону існування природи6. Ця ідея боротьби 
взаємовиключаючих начал як неодмінної змови існування Єдності була 
перенесена намаганнями “філософів-юристів” на суспільство і в сферу 
політики. Термін “хе”, на думку Переломова JI.Є., первісно означав Єдність. 
Єднання, до якого доходять шляхом свідомого зіткнення, взаємоподолання 
полярних інтересів і поглядів. Одночасно з'явився і антипод - термін “тун”, 
який також означав Єдність, Єднання, проте вжена іншій - угодовській основі, 
коли yd учасники обговорення добровільно схвалюють будь-яку’ пропозицію, 
яка йде від глави держави. Цілком слушно вважається, що ота була перша в
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історії Китаю “стримування” виконавчої влади не божественного 
походження7

Особливу увагу Конфуцій приділяв громаді, яка виступала в нього 
в якості головного “стримування” діяльності адміністращї. Окрім юридичних 
прерогатив, Конфуцій наділяв її правом присудження людині своїх еталонів 
поведінки, такта, як “синовня поважливість”, “братерська любов” , 
“людяність” і т.ін. Отже, можна погодитись із думкою Пєреломова Л.С., 
який з певною предосторої ою говорінь про наявність у Конфуція ідеї 
розподілу влад, проте на горизонтальному, локальному рівні8. Цікаво 
підкреслиш в цьому зв'язку', що сучасіплтетпайський професор ФенЧжішюнь, 
який здійснив аргументоване дослідження первісної відмінності між 
принципами “хе” і “тун”, прийшов до висновку, що принцип “хе” символізує 
ідею плюралізму9.

В історії європейської інтелектуальної традиції проблему, яку ми 
досліджуємо, безумовно, слід пов'язувати з такими її видатними постатями, 
як Платон і Арістототель. Платон (427-347 до н.е.) у своїй книзі “Закони” 
уперше сформулював принцип “змішаної держави”, який був спрямований 
на те, щоб досягти гармонії урівноваженням сил або таким їх об'єднанням, 
щоб ці сили компенсували одна одну10. Справедливо вважається, їцо цей 
принцип увійшов до пізнішої історії політичної теорії і був сприйнятий 
багатьма мислителями, які досліджували проблему організаціїсуспільства 
протягом багатьох століть.

Інший мислитель Стародавньої Греції - Аріеготеяь (384-322 до н.е.) у 
своїй праці “Політика” досить детально проаналізував демократичні 
принципи управління справами у державі. Він розрізняє тут гілки, які існують 
у певній формі за будь-якого правління. Перша - це ради, що приймають 
остаточні ридання держави з питань оголошення війни і миру, укладання 
угод, контролю розрахунків міського уряду, законодавчої діяльності. Друга 
- це різноманітні урядові й адміністративні посади, і третя - система 
правосудця. Кожна з цих гілок може бути організована демократично чи 
олігархічно. Рада як орган може обіймати і здійснювати більшу чи меншу 
кількість функцій. Урядовці можуть бути обрані більш чи менш широкими 
виборами і вони можуть обиратися на більш-менш тривалий термін, мати 
відповідальність перед радами. Суди повинні бути народними, вибрані 
жеребкуванням із великого списку і здійснювати владу спільно з радами або 
ж вони можуть бути обмеженими у владі і утворені жорсткішим способом”11.

Теорія “змішаного правлінця” набула великої ваги в дослідженнях 
давньогрецького історика Полібія (близько 200 - близько 120 рр. до н.е.). 
Автор найдавнпцоїісторії Риму, що збереглася, показав “за допомогою яких
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засобів і завдяки якій конституції римляни підкорили світ мент як за п'ятдесят 
три роки”. На його д у м к у ,  це ПОЯСНЮЄТЬСЯ ТИМ, ІЦО в Римі підсвідомо 
усталилася змі т ана форма правління, елементи якої є “ретельно дібрані і 
складають стійку рівновагу7”. Консули заступають монархічний чинник, 
сенат - аристократичний, а народні збори - демократичний; однак секрет 
римського врядуваїпга полягає в тому, що ці три влади стримують одна одну 
і таким чином відвертають природну тенденцію до занепаду7, яка стає 
неминучою при надмірному посиленні однієї з них". Отже, Полібій надав 
ідеїзмішаного правління вигляду системи “стримуваньі противаг” -вигляду, 
в якому вона дійшла до Монгеск' є та засновників американської конституції.

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 еволюцією римської державності від первісної царської влади до 
сенатської республіки. Аналогію царської влади він вбачав у повноваженнях 
магістратів (передовсім консулів), влади оптиматів - у повноваженнях сенату, 
народної влади - у повноваженнях народних зборів і народних трибунів. 
При цьому він підкреслюваав 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 народу13.

Значно пізніше - у середні віки - М.Падуанський у своєму творі 
“Захисник миру” (1324-1325 p.p.) одним із перших став проводити чітку 
відміннісгь між законодавчою та виконавчою владами держави. При цьому 
він писав, що законодавча влада визначає компетенцію та організацію 
виконавчої влади, Остання взапіі д іє завдяки тому авторитету, яким и наділяє 
законодавець, іпокликана суворо дотримуватись меж закону. Це влада може 
бути улаштована по-різному. Але в будь-якому випадку вона повинна 
здійснювати волю законодавця - народу14.

В Англії буржуазна революція ХУІІ ст. відкрила широкий простір 
для розвитку політико-юридичної думки. Вождь і ідеолог партії левешієрів 
(“зрівняльників”) ДжЛілбєрн (1614-1657) висунув новаторську дога 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 зробшті всіхпосадових осіб підзвітними парламенту15. 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 природа людини, 
як здатність розуму створювати загальні правила і керуватися ними (звідси -
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законодавча влада), здатність своїми силами виконувати ці рішення, 
застосувати загальні правила до конкретних ситуацій (звідси - суд, виконавча 
влада), нарешті, здатність визначати своє ставлення до інщих людей (цим 
зумовлюються т.зв. союзна, або федеративна влада, що відає міжнародними 
відносинами. Маючи на увазі не допустиш узурпації 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 відв одиться владі законодавчій як верховній (гроте 
не абсолютній!) в країні. Інші влади повинні підкорятися їй. Разом з тим вони 
не є пасивними придатками законодавчої влади і справляють на неї (зокрема, 
влада виконавча) досить активний вплив16. Отже, нормальна “структура 
правління” малювалася в уяві ДжЛокка комплексом офіційних нормативно 
закріплених стримувань і противаг. Зазначимо, що ці уявленім про 
диференціації, принципи розподілу, зв'язки і взаємодії окремих складових 
частин єдиної д ержавної влади заклали засад и доктрини конституціоналізму, 
що народжувалась у ХУІІ ст. Зокрема вони були підхоплені та розвинуті 
французьким мислителем ХУІІІ ст. Шарлем Л.Монтаж'є. Саме він в науковій 
літературі вважається автором теорії розподілу влад.

Згідно з нею, в кожній державі існують три роди влада: законодавча, 
виконавча і судова. Розпод іл влад, на думку Монтаж ‘ є, є головною 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 статті, створювати тиранічні закони для тою, 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...”17. 
Щоб запобігти такій можливості, підкреслював Монгеск‘є, необхідний такий 
порядок речей, при якому різні влада 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, Монтеск‘єувів до складу влад, які підлягають розмежуванню, судові 
органи. Інакше кажучи, обгрунтування парламентаризму як системи 
управління, побудованої на розмежуванні законодавчих і виконавчих
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повноважень, було доповнено Монтеск‘є принципом незалежності судів. 
Розглянута ним тріада (законодавчої, виконавчої, судовоївлад) з часом стала 
класичною формулою конституціоналізму.

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, Джеймз Медісон), а 
також близький до групи “федералістів” за своїми політичними поглядами 
Джон Адамс ще в середині 70-х p.p. ХУДІ ст. висунули ряд теоретичних 
новацій на користь доповнення ідеї розподілу влад ідеєю системи 
“стримувань і противаг”*, 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 зрівноваженню18.

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 
вінрозумів: 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 порядком19.

А такі всесвітньовідомі вчені, як Л.Дюгі, А.Лоуель, А.Есмен, 
Ф.Кокошкін та ін. висунули теорію рівноваги влад. Леон Дюгі, зокрема, 
пропонуючи нове читання доктрини Монтеск'є, вважав, що задля запобігання 
небезпечної всемогутності парламенгу кращим способом є не розподіл влад, 
а їх співробітництво. Свій висновок про співробітництво владДюгідоповнює 
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”20.

У XX сі;, інтерпретація цієї доктрини в консіт  уційно-правовій теорії 
взагалі та в науці конституційного права окремих країн зокрема постійно 
змінювалась в залежності від конституційно-політичної практики тієї чи іншої

* Проф. Графский В.Г. (Росія) вважає, що назва цієї системи є неточною, 
оскільки мова йде не тільки про контроль і зрівноваження повноважень, але 
такожпро фактично нерівний розподіл повноважень влади (Див.: История 
правовыхи политических учений / Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. - С. 391.
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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 принципрозподілу 
влад ніколи не був прийнятим. Треті гадають, що він був прийнятим, але не 
повністю, лише частково. Розподіл влад у Великобританії, писали Уейд і 
Філліпс, повинно означати незалежність судової влади. Проте, 
підкреслювали вони, в дійсності між виконавчою і законодавчою владами 
немає розділення у точному значенні цього слова21. 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 
взаємовідносин 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.Вайляпо-новому ставиться і питання 
про ключову для доктрини розподілу влад ідею контролю над здійсненням 
державної влада. Цю проблему він розглядає не тільки як проблему рівноваги 
внутрі державного механізму, але й рівноваги між державою і народом22.

Значну увагу 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 правосуддя, в наділенні 
ними функціями різних влад, в забороні присвоєння однією владою функцій, 
що належать іншій (розподіл влад), і у взаємному контролі та обмеженні 
влад (збалансування влад)23. Зазначимо, що ця доктрина в юридиичній 
літературі ФРН усе частіше замінюється теорією розподілу державних 
функцій. Зокрема, за нову інтерпетацію класичної теорії: виступають знані 
теоретики державного права В.Стеффані, К.Штерн і Ф.Шефєр. Останній 
пропонує розглядати в якості сил, які беруть участь в розподілі влад: виборчий 
ко р т  е, опозицію в парламенті, учасників (суб'єктів) федерації, партії , групи
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тиску, церкву і засоби масової інформації24.
Немає сумніву в тому, що підхід до проблеми, запропонований 

прихильниками нового трактування ідеї розподілу влад, 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 США 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 П.Хея “Вступ до права США”. Автор вважає, що усі три гілки 
правління, хоча і є незалежними, мають разом із тим багаточисельні конгрольні 
функції, які дозволяють запобігти перевищення ними своєї влади25. Виклад 
цього принципу в дослідженнях Р.Нойштадта, А.Кокса, Е.Леві, Л.Трайба 
та ін. спирається на концепцію “спільного здійснення влади різними 
інститутами, яку сформулював перший з них26. Разом із тим, багато вчених 
замість традиційної конституційної схеми пропонують більш “адекватні” 
моделірозподілу влад. На 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 іілку, що замінюється (після виборів)” і 
“постійно діючу адміністративну гілку”27. Отже, в сучасній політико- 
правовій теорії США 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 доктрину розподілу влад 
адекватно відбилися й на конституційній теорії та практиці іншихдержав. 
Так, конституційна доктрина деяких країн Латинської Америки (конституції 
Нікарагуа і987 р., Бразилії 1988 р., 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 су д. Суди контролюють закоіпгісіь виборів, розглядають 
скарги в ході виборчої компанії і після неї, засвідчують правильність виборів 
і виконують деякі інші функції28. Про існування іншої, четвертої влади 
(установчої) стверджують французькі фахівці з порівняльного
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конституційного права Ж.Блан, Ф.-М.Віріє та Ф.Вапоє29. В Конституції 
Республіки Білорусь 1994 р. в якості четвертої — контрольної влади — 
виступають такі органи державного контролю та нагляд »', як Конституційний 
Суд, прокуратура, Контрольна палата. Вони виділені в окремий розділ30. А 
творці нової Конституції Російської Федерації, прийнятої наприкінці 1993 
р., у розд. ІУ заклали такі норми, що визначають функції і повноваження 
Президента, які дозволяють говорити про виведення інституту Президента із 
системи розподілу влад, про формування особливої, “президентської” гілки 
влада31. Італійський соціолог Джанкарло Кваранта зазначає, що в даний 
час окрім традиційних трьох гілок влади, четвертої влади—преси та п'ятої 
—телебачення “необхідно визнати і наявність шостої влада—громадян”32.

Не з усім тут можна погодитися. Відверто кажучи, використані 
поняття “виборча влада”, “громадяни”, “преса”, “телебачення”, “установча 
влада”, “контрольна влада” не характеризують гілки державної влади. 
Перші два терміни в принципі уособлюють джерело влада —народ Оскільки 
виборець має прийняти виважені ухвали, тому досить виправданим є 
виключення зі складу корпусу осіб, які не досягли встановленого віку, 
недієздатних. Щодо використання поняття “установча влада”: вона також 
належить народу. Вважається, що установча влада знаходить свого виразу 
передовсім у прийнятті конституції шляхом референдуму.

Як вже зазначалось, окремі конституції оперують поняттям 
контрольної влади (іноді фіксують положення про контрольні функції). До 
числа котрольних органів відносять рахункові (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 
варто виділити два положення. По-перше, згадані 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 
людей33. Вона полягає в забезпеченні бажаної поведінки членів суспільства 
за допомогою правових норм, умовляння та маніпулювання. Отже, розглянуті 
інститути не можуть бузи віднесені до окремої гілки влади.
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Стосовно понять “преса”, “телебачення”, що використовуються для 
позначення видів влади, то воші не мають ніякого відношення до державної 
влади. Вони, на наш погляд, відносяться, передусім до політичної влади 
народу, інколи вони посідають проміжне становище між нею та державною 
владою.

Водночас слід наголосити на тому, що в постр адянський період вже 
не перебуває у стані “старанного учня” як вітчизняна теорія державотворення, 
так і конституційна наука нових держав Європи та Азії. Провідні фахівці- 
констигуціоналісти згаданих країн звернули увагу на нові моменти, пов'язані 
з більш поглибленим трактуванням доктрини розподілу влад. На їх думку, 
слідговорити: і)проподілне влад, афункцій виконання єдиної державної 
влади; 2) не тільки про поділ, а й взаємодію цих функцій. Зважаючи на 
викладене, акад. НАН України Ю.Шемшученко, акад. РАЕН Кутафін О.О., 
проф. В.В.Чіркін34 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 розпод ілу 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 Ф у н к ц і й ,  взаємолії та солідарної відповідальності різних гілок 
влади в здійсненні управління державними справами.

І ще одне зауваження. Класичну доктрин} 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 
забували і про те, іцо розподіл влад—це працюючий механізм, який досягає 
єдності на засадах складного процесу узгоджування та спеціальних правових 
процедур, передбачених і на випадок конфліктних ситуацій.

Як доводаїь світовий досвід, надійним інструментом виріїпення цієї 
проблеми і сьогодні залишається, зокрема в Україні, реалізація в практиці

42



державотворення доктрини розподілу влад. І тут важко не погодитись із 
думкою академіка Ю.Шемшученка, який стверджує, що “демократично 
сильна держава - це, по-перше, сильні всі гілки влади, які здійснюють свої 
функції не тільки за принципом розподілу, а й взаємодії' влад. По-друге, це 
держава, заснована не на диктатурі особи, а на диктатурі закону. По-третє, 
це держава, сутність державності якої базується як на національній ідеї, так 
і на світовому досвіді”35.

Саме доктрина розподілу влад, на нашу думку, у змозі забезпечити 
якомога оперативніше і професійне управління державними справами, а 
відтак стабільний розвиток України в XXI ст., коли зможуть, нарешті, 
повністю реалізуватись матеріальні та інтелектуальні потенції держави.
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Правова природа та перспективи законодавчого 
регулювання відносин франчайзингу у новому цивільному 

законодавстві України

Договір франчайзингу отримав широке застосування в господарській 
діяльності з 70-х років, хоча вже був відомий в США з кінця минулого 
століття. За своєю суттю франчайзинг є одним із засобів надання продукції 
або послуг споживачам, форма організації і ведення підприємницької 
д іяльності на основі об ’єднання матеріальних та фінансових засобів і зусиль 
комерційних юридичних та фізичних осіб, що зареєсіровані як індивідуальні 
підприємці. Франчайзинг передбачає створення широкої мережі однорідних 
підприємств, які мають товарний знак, що об’єднує багатьох підприємців, 
які дотримуються однакових умов, стилю, методів та форми продажу 
товарії)1.

В країнах з розвинутою ринковою економікою більшість під приємств 
працюють за схемою франчайзингу в таких сферах як ресторани і закусочні 
(відомі “McDonald’s”, “Pizza Hut”, “BasIdnRobbiïis” і т.п.), туризм і готельне 
господарство (“Holiday Inn”, “Sheraton” і т.п.), індустрія безалкогольних 
напоїв (“Coca-cola”, “Pepsi”, “7UP” і т.п.), стоматологія (“Cabot), 
фотопослуги (“Kodak”, “Fuji”, “AGFA” і т.п.), автосервіс, будівельні та 
реконструкційні фірми. Достатньо розповсюджений франчайзинг і при 
наданні таких видів послуг як бухгалтерські, аудиторські, юридичні, 
консалтингові. Схема франчайзингу поступово починає використовуватись 
російськими і вітчизняними підприємцями (“Дока-тцца”, “Дока-хліб”, 
“Денді-Ексім” і т.п.).

Франчайзинг (комерційна концесія) - один з основних правових 
інститутів, що знайшов своє відображення в проекті Цивільного кодексу 
України2. За договором франчайзингу одна сторона (правоволоділець) 
зобов’язана надати іїпній стороні (користувачеві) за винагороду на строк 
або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності 
користувача комплексу виключних прав, які належать правоволодільцю, 
в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення 
правоволодільця, на комерційну інформацію, що охороняється, а також
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інші передбачені договором об’єкти виключних прав - знак для товарів і 
послуг тощо, з дотриманням обмежень, що покладені на користувача 
законом або договором.

Хоча сфера використання франчайзингу надзвичайно різноманітна, 
її можна класифікувати по чотирьох видах:

1) збутовий франчайзинг (використовується виробником товару для 
побудови єдиної розгалуженої збутової мережі, функціонування якої 
знаходиться під його контролем);

2) торговий франчайзинг (торгівельна організація відкриває мережу 
своїх магазинів, які юридично не є її структурними підрозділами, філіями 
або дочірніми підприємствами);

3) франчайзинг в сфері обслуговування та надання послуг (типовим 
прикладом цього виду франчайзингу, найближче до торгового 
франчайзингу, є мережі фірмових готелів, ресторанів або авторемонтних 
майстерень, а також аудиторських, юридичних, консалтингових фірм);

4) виробничий франчайзинг (використовується виробником для 
розширення виробництва своїх товарів або їх просування на нові ринки).

Найбільше франчайзинг розповсюджений в США, де в 1990 році 
кількість франчайзингових підприємств складала 392 854, а обсяг їх продажі 
-213,1 млрд. доларів. На сьогоднішній день франчайзинг в США створює 
10°о національного багатства країни - це в три рази більше, ніж торгівля 
автомобілями. Найбільша концентрація американських франшиз3 в цей час 
- в Канаді, Японії, континентальній Європі та Великобританії. В Австралії 
понад 90% загальної торгівлі на підприємствах швидкого обслуговування 
здійснюється на умовах франчайзингу. Є офіційні дані про те, що 
франчайзинг використовується вже більш ніж в 70 країнах світу4.

Франчайзинг оснований на тому, що один підприємець за винагороду 
надає іншому підприємцю право використовувати свої засоби 
індивідуалізації (фірмове найменування, комерційне по значення, товарний 
знак або знак обслуговування), передає йому комерційну інформацію, що 
охороняється і надає постійне консультаційне сприяння в організації 
підприємницької діяльносгі. Саме ці три елементи, як правило, визнаються 
необхідними для цього типу підприємницьких відносин національними та' 
міжнародними правовими актами з питань франчайзингу і документів різних 
франчайзингових організацій. Поєднання вказаних елементів в одному 
правовідношенні дозволяє відрізняти франчайзинг від інших подібних 
під приємницьких договорів.

Застосування франчайзингу в підприємницькій діяльності надає 
суттєві переваги як правоволодільцю, гак і користувачу, а також
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споживачу і всьому суспільству.
Для правоволодільця франчайзинг є найбільш зручним засобом 

розширення свого бізнесу. Він позбавлений необхідності відкривати велику 
кількість філій або реєструвати підприємства на віддаленій території, 
інвестувати кошти для придбання нерухомості, наймання персоналу. 
Правоволоділець отримує користь, не удаючись до кредитів і не беручи на 
себе серйозні фінансові зобов’язання, так як саме користувач вкладає свою 
частку в бізнес, а також значні витрати на розширення покладаються на 
нього. Правоволоділець покращує свій збут, забезпечує собі можливість в 
подальшому продавати користувачу нові партії товарів і здійснювати 
обслуговування устаткування, сам процес експлуатації якого - безкоштовна 
реклама. Крім того, для правоволодільця успіх користувача (незалежного 
підприємця з високим рівнем мотивації в своїй робозі до зростання прибутку) 
може давати більший прибуток, ніж експлуатація власного підприємства 
або торгової точки з менеджером, який не вклав власні кошти в справу. 
Нарешті, правоволоділець може здійснювати більш жорсткий контроль за 
умовами реалізації своєї продукції порівняно з тим, який він має при 
використанні інших каналів, де відсутній такий тісний взаємозв’язок з 
клієнтом. Все це і дає можливість протягом відносно короткого строку 
створити розі алужену мережу виробничих підприємств та підприємств, що 
надають послуги.

Для користувача франчайзинг суттєво знижує шдприємншіький ризик 
та прискорює окупність капіталовкладень. Залишаючись господарем свого 
підприємства, він отримує можливість використовувати добре відомий 
товарний знак або знак обслуговування, що позитивно позначається на 
входженні до ринку. Крім того, правоволодільці проводять постійну 
рекламну кампанію на загальнонаціональному і місцевому рівнях в таких 
масштаба^, які не під силу малій і середній фірмі. Користувач отримує від 
правоволодільця як спеціальні знання за допомогою програм навчання та 
професійних консультацій по управлінню підприємством, так  і 
устаткування, інгредієнти, необхідні для виробництва кінцевої продукції 
або послуг, за цінами нижче ринкових. Неодноразово правоволоділець 
виступає поручителем за користувача при його зверненні за кредитом до 
банку або при ускладненнях в розрахунках з споживачами. І, нарешті, у 
користувача низька вірогідність банкрутства порівняно із звичайним малим 
підприємством. Так, згідно з статистикою в бізнесі припиняють свою 
Діяльність більше 25% звичайних підприємств і тільки 5% користувачів за 
договором франчайзингу.5

Для споживача та суспільства використання франчайзі і нгу м о же м ага
47



як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних моментів 
використання механізмів франчайзингу можна віднести виникнення сприяня 
виникненню нових конкурентів на ринку збуту і збільшення конкуренції 
серед товарних знаків, надходження іноземних інвестицій, що забезпечують 
ефективну передачу новітніх технологій і створення робочих місць, 
поповнення бюджету держави за рахунок надходження коштів від 
оподаткування. Дійсно, з одного боку, сприяючи насиченості ринку якісними 
товарами та послугами, франчайзинг відкриває для споживачів додаткові 
можливості задоволення потреб споживачів. З другого боку - 
франчайзингові угоди можуть привести до порушення прав та інтересів 
споживачів. Адже сама по собі ідея франчайзингу побудована на своєрідній 
підміні суб ’єкта, коли користувач виступає в обороті фактично під чужим 
ім ’ям, використовую чи фірмове найменування і товарні знаки 
правоволодільця. В такій ситуацій законні права власника можуть 
постраждати. З цієї точки зору найнебезпечнішим для споживача є 
виробничий франчайзинг. Коли споживачкупує ліцензійний товар, він, в 
крайньому разі усвідомлює, що цей товар вироблений не власником 
товарного знаку, а зовсім іншою фірмою, яка може і не забезпечити 
очікуваної якості. Якщо ж споживач купує товар, вироблений користувачем 
за договором франчайзингу, він частіше всього вважає, що товар 
вироблений якщо не самим власником товарного знаку, то хоча б його 
дочірньою компанією.

Саме необхідність захисту інтересів споживачів і, в широкому 
значенні, громадських інтересів є од нією з підстав введення законодавчого 
регулювання франчайзингу.

Як вже зазначалося, в українському законодавстві договір 
франчайзингу вперше знайшов своє відображення в проекті Цивільного 
кодексу (глава 74, ст.ст. 1178-1191). В російському цивільному законодавстві, 
з прийняттям нового Цивільного кодексу, відносини за договором 
франчайзингу вже врегульовані (глава 54, ст.ст. 1027-1040). Цей договір має 
назву договору комерційної концесії. Необхідно розрізняти державну і 
комерційну концесію. Раніше, підконцесіао розуміли передачу державою 
в користування приватним особам в період НЕПу майна, яке було вгіключно 
власністю держави, на умовах поділу продукції, виробленою в наслідок 
використання цього майна. На сь огодаішній день такі угода в російському 
законодавстві називаються угодами про розділ майна6, а в українському 
законодавстві така конструкція відсутня. За своєю природою угода такого 
характеру близькі до договорів оренди. Проте і зараз термін “концесія” 
вживається в його колишньому значенні (ст. ст. 37-41 Лісового кодексу
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РФ). Такий договір “державної” концесії не має нічого спільного з концесією 
комерційною.

Франчайзинг не тільки не передбачений чинним українським 
законодавством, але й відсутні його економічний і правовий аналіз в 
спеціальній літературі. Тому, розкриваючи особливості франчайзингу, 
необхідно удатися до аналізу міжнародної практики, а також “Керівництва 
з франчайзингу” Всесвітньої організації інтелектуальної власності7.

Договір франчайзингу є кощесуальніш, взаємним і сплатним.
Мета франчайзингу - сприяти просуненню на ринку певних товарів 

(зокрема, високотехнологічного устаткування, яке, як правило, є засобом 
виробництва інших товарів), виконанню робіт та наданню послуг .

Предмет договору франчайзингу - виключні права, що належать 
правоволодільцю. До цих прав належать, зокрема, права на фірмове 
найменування, на комерційне позначення правоволодільця, на комерційну 
інформацію, що охороняється, на товарний знак, знак обслуговування і 
т.п., тобто виключні права на результати інтелектуальної діяльності, іцо 
направлені на індивідуалізацію продукції (робіт, послуг). Серйозні 
ускладнення викликає визначення поняття “комерційне позначення 
правоволодільця” . Якщо фірмове найменування давно відоме 
законодавству, то комерційне позначення в багатьох правових системах не 
визначено. На думку Є. А. Суханова8, його зміст можна вивести з ст. 6-іш 
Паризької конвенції по охороні промислової власності, де зазначено, що 
це незареєстроване, але громадське формування, яке використовується в 
діяльності підприємця.

Необхідно зазначити, що при визначенні предмета договору 
франчайзингу мова йде не просто про виключні права, а про їх комплекс. 
Проте обов’язковий набір виключних прав, які підлягають передачі 
користувачу,як правило, законодавством не встановлюється. Можлива 
ситуація, коли користувачу за договором передається тільки одне право, 
при цьому у нього не виникає право вимагати передачі інших прав в 
примусовому порядку. Однак, для досягнення мети договору франчайзингу, 
виключні права передаються саме в комплексі, наявність яких і допомогає 
розрізнити договір франчайзингу'від інших близьких йому договорів.

Форма договору франчайзингу визначається як письмова. 
Недотримання письмової форми договору тягне його недійсність і такий 
договір вважається нікчемним. Така вимога закону пов’язана з тим, що 
Договір франчайзингу, з одного боку, може бути укладений тільки 
підприємцями, тобто професійнимиучасниками цивільного обороту, а з 
іншого, підлягає державній реєстрації.
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Державна реєстрація договору франчайзингу здійснюється органом, 
що проводить державну реєстрацію юридичної особи або індивідуального 
підприємця, що виступає за і д і м  договором правоволодільцем. При цьому 
існує наступна особливість, що, якщо правоволоділець зареєстрований як 
юридична особа або індивідуальний підприємець в іноземній державі, 
реєстрація договору франчайзингу здійснюється органом, в якому був 
зареєстрований користувач. Необхідність реєстрації пов’язана з тим, що 
головним складовим предмету договору франчайзингу' є права на фірмове 
найменування, товарний знак тощо, за допомогою яких здійснюється 
індивідуалізація підприємця та товарів, що ним продаються (виконуваних 
робіт, надаваємих послуг). Надаючи права іншій особі, підприємець 
обмежує тим самим і себе, про що повинно знати суспільство. Не випадково 
реєстрація, за загальним правилом, привязана до особи правоволодільця.

Характерною ознакою договору франчайзингу є те, що дійсність цього 
договору не пов’язується з його реєстрацією. Лише у відношеннях з третіми 
особами сторони договору вправі посилатись на договір тільки пісіи його 
реєстрації. Однак, реєстрацію не можна назвати факультативною, тому що 
за невиконання вимог, встановлених законодавством, передбачено ряд 
санкцій. Зовсім інша ситуація складається, якщо за договором франчайзингу 
передаються права на використання об’єкта, що охороняється у 
відповідності до патентного законодавства. В цьому випадку договір 
належить реєстрації також вспеціалізованному державою органі в галузі 
патентів і товарних знаків, так зване “патентне відомство”, яке існує в тій 
чи іншій формі в кожній державі. Така реєстрація обов’язкова і при її 
недотриманні договір франчайзингу є нікчемним. Реєстрація договору в 
патентному відомстві може бути проведена лише після першої реєстрації.

Суттєвими умовами договору франчайзингу є предмет і ціна 
(винагорода). Особливість предмета договору полягає в тому, що він 
представляє собою комплекс виключних прав, які необхідні для 
використання в певній сфері підприємницької діяльності. Конкретний склад 
такого комплексу визначається метою договору - сприяти просуненню на 
ринку певних товарів (робіт, послуг). Враховуючи особливий характер 
предмета договору, необхідно також вказати ціну. Якщо врахувати, що 
виключні права за своєю природою унікальні, то плату за користування 
ними не можна визначити за правилом про ціну, яка при порівнянних 
обставинах переважно стягується за аналогічні товари, роботи, послуги. 
На практиці винагорода частіше всього складається з двух частин - 
своєрідної лвхідної п лати” за приєднання до фірмової мережі 
правоволодільця та наступних періодичних платежів (що визначаються за
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твердою шкалою або в процентах від прибутку). Строк же не належить до 
суттєвих умов договору франчайзингу, тому що цей договор може буди 
укладений на строк або без зазначення строку.

Зміст договору франчайзинга складають права і обов’язки сторін, 
які заслуговують особливого розгляду в окремій статті.

Відмінності франчайзингу від суміжних з ним інститутів. Оскільки 
франчайзинг оформлює передачу прав від однієї особи до другої, необхідно 
провести розрізнення між ним та уступкою права.

Уступка права - універсальний інститут зобов’язального права. Закон 
регламентує уступку вимог в зобов’язаннях, причому таких, які можуть 
існувати окремо від особистості кредитора. Перехід абсолютних прав цим 
інститутом формально не охоплюється. Між тим, за договором франчайзингу 
передаються виключні (абсолютні) права на результати інтелектуальної 
діяльності, які інколи нерозривно пов’язані с особистістю правоволодільця.

Уступка, як правило, означає передачу прав в тому ж обсязі, в якому 
вони існували у кредитора, і у цьому ж розумінні вона безповоротна. 
Уступка права на певний строк чинним законодавством непередбачена. В 
той же час франчайзинг початково передбачає, що у правоволодільця 
залишається деякий обсяг виключних прав, який не передається 
користувачу. Права, які передані користувачу, належать тільки йому до 
того часу, поки договір франчайзингу діє. Закінчення договору ці права 
припиняє, повертаючи права, що лишилисяу правоволодільця, в колишній 
стан.

Оскільки франчайзинг передбачає передачу грав користування, варто 
провести розмежування між ним і орендою. За договором оренди у 
орендатора також виникає право користування, але майном. Франчайзинг 
же передбачає передачу права користування виключними правами на 
результати Інтелектуальної діяльності, які, як правило, не мають майнового 
характеру. В науці можна виділити один випадок, коли в оренду, хоч і 
опосередковано, можуть потрапити виключні права. Розглядаючи оренду 
підприємств, законодавство в склад останніх включає і права на 
позначення, які індивідуалізують діяльність підприємств, та інші виключні 
права. Але в цьому випадку мова йде про оренду підприємств в цілому, як 
майнових комплексів, які потрібно розглядати як самостійні об ’єкти. Тому, 
навіть якщо підприємство складається з одних тільки виключних прав, 
виникає право користування саме ними, а не окремими правами. Отже, 
використання критерія об’єкту при розрізненні договорів оренди і 
франчайзингу цілком виправдано.

За договором виконання науково-дослідницьких, дослідницько-
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конструкторських та технологічних робіт сторони можуть набувати права 
використовувати результати інтелектуальної діяльності. Такі ж права 
передаються за договором франчайзингу. Відмінність цих договорів в 
наступному.

Договір франчайзингу передбачає передачу права користування 
виключними правами. Зобов’язання передати такі права - суттєва умова 
договору франчайзингу. Відомо, що такі виключні права існують до 
укладення і незалежно від договору франчайзингу. Проте, в результаті 
проведення науково-дослідницьких робіт виключні права можуть не 
виникати взагалі. Звідси випливає, що для договорів на виконання робіт 
такі права - результат, який іноді виникає в процесі договору, а на стадії 
укладення договору їх a priori не існує.

Виключні права можуть бути об’єктами довірчого управління майном, 
а отже, право їх використання може перейти до довірчого управляючого. 
Однак останній зобов’язаний діяти не в своїхінтересах, а чужих -в інтересах 
вигодонабувача. Довірчий управляючий діє також за чужий рахунок, а 
саме, за рахунок прибутку від використання майна, що передано в 
управліїшя. На відміну від нього користувач за договором франчайзингу 
діє в своїх інтересах і за свій рахунок, більш того, він ще й повинен 
сплачувати правоволодільцю обумовлену винагороду. Договір 
франчайзингу повністю позбавлений рис фідуціарної угоди.

Проектом Цивільного кодексу України передбачений договір 
простого товариства. Внеском по договору простого товариства може 
бути право використовувати ті чи інші виключні права. Проте це право 
передашься для досягнення загальних цілей в межах багатостороннього 
договору. Всі учасники договору простого товариства мають спільні 
інтереси. В той же час договір франчайзингу є взаємним. Його учасники 
мають протилежні за направленістю інтереси; кожний з них намагається 
отримати максимальну користь за рахунок контрагента. Ніякого загального 
майна в цьому випадку не створюється.

Договір франчайзингу варто також відрізняти від договорів комісії 
та агентських договорів. Хоча ці договори в діловій практиці нерідко 
обслуговують подібні потреби, їх юридичний зміст відмінний. Комісіонер і 
а генг діють в інтересах і за дорученням комітента (принципала), надаючи 
останньому певні послуги, за що отримують від нього винагороду. При 
ньому угоди, що укладені комісіонером або агентом з третіми особами, 
мають майнові наслідки для комітента або принципала. По іншому 
будуються відношення сторіїт за договором франчайзингу. В цьому випадку 
користувач діє без доручення правоволодільця і за свій власний рахунок.
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Він здійснює самостійну підприємницьку діяльність з використанням засобів 
індивідуалізації правоволодільця, його ноу-хау і комерційного досвіду, за 
що виплачує правоволодільцю винагороду. Таким чином, якщо 
дистриб’ютор, який працює за агентським договором, отримує від виробника 
товарів винагороду, то дистриб’ютор за договором франчайзингу сам 
платить виробнику за можливість працювати, використовуючи фірмове 
найменування.

Найбільш складно провести різницю між договором франчайзингу і 
авторським (ліцензійним) договором, що врегульований в межах 
авторського (патентного) права. Так, за авторським договором передаються 
майнові права на використання об’єктів авторського права. За ліцензійним 
договором власник патенту (лщензіар) зобов’язується надати право на 
використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка в певному 
обсязі другій особі (ліцензіату). Таким чином, по цих договорах, як і за 
договором франчайзингу, передаються права на використання результатів 
інтелектуальної діяльності.

Різниця між ними полягає в тому, що:
а) права, які передаються за договором франчайзингу, 

використовуються тільки в процесі підприємницької діяльності, тоді як 
авторський і ліцензійний договори подібного обмеження не мають;

б) договір франчайзингу реєструється в спеціальному порядку, тоді 
як авторські договори взагалі не повинні реєструватись, ліцензійні ж 
реєструються патентним відомством;

в) франчайзинг передбачає передачу комплексу виключних прав, хоча 
можливо передати і якесь одне право.

Враховуючи вшцевикладене, можна зробити наступний однозначний 
висновок: договір франчайзингу - самостійний вид договору, який займає 
своє місце в. системі договорів як міжнародного, так і українського 
цивільного права.

На завершення цієї статті хотілося б зазначити, що в Україні 
франчайзинговий бізнес робить тільки перші кроки. Він вже існує на 
практиці, а це, безумовно, вимагає законодавчого урегулювання цього 
інституту. Для розвитку широкої мережі франчайзингу в Україні, що 
безсумнівно є прогресивною формою ведення бізнесу, необхідно здійснити 
ряд заходів, серед яких можна виділити:

1. Організація “Української франчайзингової асоціації” (УФА). 
Можливо, що вирішення цієї задачі могла б взяти на себе Українська спілка 
промисловців та підприємців. Для отримання міжнародної підтримки і 
найшвидшого опанування міжнародного досвіду УФА повинна стати
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членом Міжнародної франчайзингової асоціації (IPА). Необхідно зазначити, 
що ІРА є ефективно діючою організацією, яка піклується про те, щоб її 
постанови по франчайзингу були прийнятні і узгоджені.

2. Підготовка і прийняття Закону Україпи “Про франчайзинг”. Закон 
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До питання про суб’єктів і об’єкти права державної 
власності

Відповідно до ст. З Закону України “Про власність”, суб’єктами 
права власності в Україні визнаються народ України, громадяни, юридичні 
особи та держава. Таким чином, українське законодавство визнає народ 
України та державу (мається на увазі держава Україна) суб’єктами права 
державної власності України, тобто утверджує тим самим двосуб’єктний 
склад учасників такої власності. Однак, як свідчать наступні статті цього 
Закону, коло цих суб’єктів, фактично, є значно ширшим. Так, у ст. 32 Закону 
“Про власність” вже зазначається, що суб’єктами права державної 
власності є:

держава в особі Верховної Ради України щодо загальнодержавної 
(республіканської) власності;

адміністративно лириторіальні одиниці в особі обласних, районних, 
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів щодо комунальної 
власності;

Верховна Рада України на землі загальнодержавної власності 
України;

Верховна Рада Республіки Крим - на землі в межах території 
Республіки, за винятком земель загальнодержавної власності;

обласні, районні, міські, селищні, сільські Ради народних депутатів 
- на землі в\іежах їх територій, за винятком земель, що перебувають у 
загальнодержавній власності.

Таке розмаїття суб ’єктів права державної власності України не м оже 
не викликати питання з приводу законодавчої конструкції 
багатосуб’єктносгі щодо однієї з форм власності, адже загальновідомим є 
факт, що в однієї і тієї ж речі може бути лише один власник. Лише за таких 
умов можливе нормальне правове функціонування інституту права власності 
як юридичного інструменту привласнення та розподілу матеріальних благ.

В тих же випадках, коли кілька осіб мають бажання спільно набути у 
власність одну річ, для цього існує право спільної власності, суб ’єкти якого 
є співвласниками цієї речі. При цьому кожному з них належить певна
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визначена або невизначена наперед частка в праві власності на відповідштй 
об’єкт. Однак така конструкція непридатна для застосування щодо 
державної власності, суб’єктом якої може бути одна особа, в т.ч. та, яка 
являє собою колективне утворення, наприклад, народ держави.

На наш погляд, закладена в Законі “Про власність” концепція 
багатосуб’єктності суперечить принципам інституту права власності, згідно 
з якими у нерозщепленого майна може бути один власник з абсолютними 
повноваженнями господаря щодо цього майна. Певною мірою ця 
суперечність була вимушеною, адже в Україні, яка обрала шлях 
самостійного державотворення не було ще необхідного законодавчого 
досвіду' в сфері створення нового інституту права власності. Власне і в 
радянський період питання суб’єктного складу права державної власності 
не досліджувалося, адже єдиним суб’єктом неподільної державної власності 
вважалася держава, що вважалося незаперечною аксіомою. І все ж таки 
головною причиною введення багатосуб’єктності на державну власність 
стала відсутність в правовій науці досліджень щодо розмежування понять 
“суб'єкти права власності” та "суб’єкти здійснення права власності”. 
Перше поняття характеризує особу власника, якій належить на праві 
власності певне майно, друге - осіб, які можуть і не бути власниками майна, 
але є уповноваженими законом чи власником здійснювати його 
правомочності. Коло таких осіб може бути досить широким і не завжди 
завідомо визначеним. Безперечно, власник майна завжди може виступати і 
суб’єктом здійснення права власності, і в необхідних випадках делегувати 
належні йому повноваження іншим особам, права яких будуть похідними.

Можуть бути випадки, коли власники в силу тих чи інших причин не 
можуть здійснювати повноваження володіння, користування та 
розпорядження майном (наприклад, малолітні, недієздатні та ін.). Не може 
безпосередньо здійснювати правомочності власника також народ, 
організований в державу. Для реалізації ним цього права якраз і необхідний 
відповідний правовий механізм та відповідні суб’єкти, здатні це робити. І 
такий правовий механізм існує в кожній державі. Для його функціонування 
визначаються відповідні державні органи або створюються для цього 
спеціальні органи, наприклад, Фонд державного майна України. В 
Російській Федерації такими державними органами є Державний комітет 
РФ по управлінню державшім майном, Російський фонд федерального 
майна.

Саме ця обставина не була врахована законодавцями при прийнята 
Закону “Про власність”. До речі, в Законі СРСР “Про власність в СРСР” 
законодавець взагалі визнав за можливе уникнути перерахування суб’єктів
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права власності, акцентувавши увагу на формах власності. Так, в тексті 
ст. 4 Закону СРСР “Про власність в СРСР”, яка має назву “Суб’єкти права 
власності. Форми власності” взагалі відсутній термін “суб’єкти”. В ній, 
зокрема, записано, що “власність в СРСР виступає в формі власності 
радянських громадян,колективноїі державноївласності”. І лише шляхом 
комплексного аналізу змісту цієї статті можна дійти опосередкованого 
висновку про те, що суб’єктами права власності в СРСР могли бути 
громадяни, юридичні особи і держава. Не визначалося коло суб’єктів права 
власності також у Законі Російської Федерації “Про власність в РРФСР” 
від 24 грудня 1990 p., який втратив чинність у зв’язку з прийняттям у 1995 
році першої частини Цивільного кодексу РФ. Очевидно, це не випадково, 
оскільки при формулюванні суб’єктного складу права власності виникли 
певні юридичні перешкоди. Навіть в новому ЦК Російської Федерації, 
введеному в дію з І січня 1995 р. в ст. 212 “Суб’єкти права власності” 
записано, що “майно може знаходитись у власності громадян і юридичних 
осіб, а також Російської Федерації, суб’єктів Російської Федерації, 
муніципальних утворень”. Очевидно, громадян, юридичних осіб, Російську 
Федераціїо та державно-територіальні утворення законодавець якраз і 
розглядає суб’єктами права власності. Між тим, дана проблема в Російській 
Федерації є значно складшшою, порівняно з Україною, адже до її складу 
входять різноманітні державно-територіальні утворення, які є відносно 
самостійними суб’єктами РФ.

На нашпогляд, у Законі України “Про власність” не буливраховані 
всі вище перераховані обставини. В результаті суб’єктами права державної 
власності безпідставно були визнані Верховна Рада У країни, 
адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, 
міських, селищних, сільських Рад народних депутатів, а також Верховна 
Рада Республіки Крим. З правової точки зору, всі перераховані суб’єкти 
можуть вв а датися лише су б ’єкпіами здійснення права державної власності. 
Вонимогли б бути суб’єктами права власності лише з а умови, що комунальна 
власність не належала б до державної. Визнання комунальної власності 
державною стало правовим нонсенсом, адже, як неодноразово вже 
зверталася увага в юридичній літературі, рівень усуспільненнякомунальної 
власності незрівнянно нижчий, порівняно із держ авною  
(республіканською).1 Дослідження цієї проблеми певною мірою сприяло 
становленню нових підходів до визначення суб’єктів права власності та її 
([юрм.

Насамперед необхідно визначити, що оскільки в новій Конституції 
України комунальна власність відмежована від державної і таким чином
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набуває ознак самостійної форми власності, то відповідно в законодавстві 
про власність мають відбутися адекватні зміни. Однак, у проекті ДК 
України в редакції від 25 серпня 1996 р. запропонована спірна конструкція 
права державної власності. Так, в ст. 323 Проекту передбачається право 
власності держави, Автономної Республіки Крим і адміністративно- 
територіальних у творень і водночас суб’єктами права власності на майно, 
закріплене державою, Автономною Республікою Крим і адміністративно- 
територіальними утвореннями за створеними ними юридичними особами 
визнаються ці юридичні особи. За таких умов виникає певна юридична 
суперечність, яка полягає в тому, що у разі реалізації запропонованоїновели 
передача, наприклад, державного майна юридичній особі призводить до 
втрата державного права власності та виникнення права власності у цієї 
юридичної особи. Тобто, така власність перестає бути державною, а від так, 
втрачається будь-який сенс в існуванні державної власності. Надбання 
всього народу України не може бути власністю тієї чи іншої юридичної 
особи, за винятком приватизації державного майна в установленому законом 
порядку. Врешті, чинна Конституція України хоч і не визначає суб’єкта 
права державної власності, але і не дає підстав для сумнівів у необхідності 
існування державної власності в інтересах народу України, який 
беззаперечно має вважатися єдиним власником державного майна.

Невизначеною є правова природа власності Автономної Республіки 
Крим. В ст. 138 Конституції Автономної Республіки Крим записано, що її 
Верховна Рада здійснює управління майном, що належить республіці. 
Оскільки за Конституцією. України Автономна Республіка Крим не є 
державою, а лише адміністративно-територіальною частиною України, то 
в нинішніх умовах її власність не повинна вважатися державною. У зв’язку 
з цим доречно звернута увагу на невідповідність Конституції Україїш тих 
положень Закону України “Про приватизацію майна державних 
підприємств”2, за якими майно, належне Автономній Республіці Крим, 
фактично вважається державною власністю. Так вважати спонукає і сама 
назва Закону. Подібна неузгодженість приватизаційного законодавства із 
Конституцією України має бути усунута шляхом чіткого визначення 
правової природи власності Автономної Республіки Крим. Підстави для 
такого тлумачення дає також Закон України “Про приватизацію невеликих 
державних підприємств (малу приватизацію)”3, в якому власність 
Автономної Республіки Крім відмежована від комунальної власності (ст. 
?)•

Завершуючи аналіз законодавства, яке визначає суб’єктів права 
державної власності, вважаємо, що воно потребує уточнення, адже єдиним
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суб’єктом права державної власності може бути народ України, 
організований у державу.

Чинний Закон України “Про власність” досить детально 
регламентує перелік майна, яке може бути у державній власності. 
Відповідно до п. 1 ст. 34 Закону “Про власність” загальнодержавну 
(республіканську) власність складають: земля; майно, що забезпечує 
діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; 
майно Збройних Сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх 
військ; оборонні об’єкти; єдина енергетична система; системи транспорту 
загального користування, зв’язку та інформації, що мають загальнодержавне 
(республіканське) значення; кошти республіканського бюджету; 
республіканський національний банк, інші державні республіканські банки 
та їх установи і створювані ними кредитні ресурси; республіканські 
резервні, страхові та інші фонди; майно вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів; майно державних підприємств; об ’єкти соціально- 
культурної сфери або інше майно, що становить матеріальну основу 
суверенітету Украіни і забезпечує ц економічний та соціальний розвиток. 
Крім того, у загальнодержавній власності може перебувати також інше 
майно, передане у власність України іншими державами, а також 
юридичними особами і громадянами (с. 2 ст. 34).

Звідси можливий насамперед висновок про те, що у власності 
держави може бути в необмеженій кількості будь-яке майно за своїми якісними 
та видовими ознаками. У Законі “Про власність” містяться також 
деталізовані, переліки майна, що може бути у власності недержавних 
юридичних осіб та громадян. При цьому у власності останніх може бути, як 
правило,такеж окреме майно (засоби виробництва, нерухомість, транспорта 
засоби тощо), що і у власності держави. За цих умов особливої потреби у 
таких деталізованих переліках об’єктів кожної з форм власності, на нашу 
думку, немає. Більш раціональним могло б бути визначення кола об’єктів, 
які можуть бути лише у державній власності (наприклад, майно Збройних 
Сил, оборонні об ’єкти, інші спеціальні майнові комплекси та системи), а також 
об’єкти виключної власності народу України (земля, її надра тощо).

Автори проекту нового ЦК України (в редакції від 25 серпня 1996 
р.) взагалі визнали за недоцільне формулювати перелік конкретних чи 
видових об’єктів державної власності, обмежившись лише визначенням 
об’єктів права власності українського народу, до яких віднесені: земля, її 
надра, атмосферне повітря, водаі та інші природні ресурси, які знаходяться 
в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони (сг. 320).
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Звичайно, перелік об’єктів державної власності, закріплений в ст. 
34 Закону “Про власність”, не позбавлений окремих вад. По-перше, 
законодавець прагнув дати вичерпний перелік цих об’єктів, що практично 
зробити неможливо. По-друге, побудова цього переліку виконана дещо 
суперечливо і непослідовно. Так, в ньому без належного розмежування 
перераховуються як певні майнові комплекси чи системи (наприклад, єдина 
енергетична система), так і конкретизовані вида майна (наприклад, кошти 
республіканського бюджету). І взагалі нонсенсом стало визнання об’єкт ом 
права державної власності республіканського національного банку та 
інших державних республіканських банків та їх установ, оскільки мова 
повинна іти про їх майно. Державні банки та їх установи є суб’єктами 
правовідносин, а не об’єктами права власності. За такого підходу 
необхідно було визнавати об’єктами права державної власності державні 
підприємства, навчальні заклади і т.п., що суперечить поняттю юридичної 
особи як суб’єкта цивільних правовідносин (ст. 2 Закону України “Про 
підприємництво”, ст. 23 ЦК України). З огляду на сказане перелік об’єктів 
права державної власності, визначений ст. 34 Закону “Про власність” 
вимагає перебудови, а не його вилучення, як це зроблено в проекті нового 
ЦК України. Як вже зазначалося, найбільш оптимальним нам уявляється 
введення до нового ЦК України переліку майна, яке може бути лише у 
державній власності.

Держава як власник має право визначати кількісні та якісні 
показники щодо майна, яке повинно знаходитись у державній 
(республіканській) власності, встановлювати для нього той чи інший 
правовий режим, обмеження на його відчуження тощо. Взагалі ж, залежно 
від цільового призначення все державне майно можна поділити на три 
основні категорії: майно, що забезпечує діяльність Верховної Рада України, 
Президента України, Кабінету Міністрів України та утворюваних ним 
державних органів; майно, що забезпечує національний суверенітет та 
національну безпеку України; майно, що забезпечує загальнонародні 
потреби всього населення України. З врахуванням значення того чи іншого 
державного майна, Верховною Радою України визначаються об’єкти, які 
не підлягають приватизації. Так, відповідно до ст. 5 Закону України “Про 
приватизацію майна державних підприємств”4, не підлягають приватизації 
об’єкти загальнодержавного значення, зокрема:

а) об’єкти, які забезпечують виконання державою своїх функцій, 
забезпечують обороноздатність держави, її економічну незалежність та 
об’єкти права власності українського народу, майно, що становить 
матеріальну основу суверенітету України;
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б) об’єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, 
збереження та підвищення культурного, наукового духовного потенціалу, 
духовних цінностей (зокрема, об’єкти Національного космічного агентства 
України; архіви; майнові комплекси установ Національної академії наук 
України; об’єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, 
заповідники, парки загальнонаціонального значення);

в) об’єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує 
захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, 
використання або реалізації небезпечної продукщ, послуг або небезпечних 
виробництв (зокрема, майнові комплекси підприємств по виготовленню та 
ремонту усіх видів зброї; майнові комплекси підприємств по випуску 
наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих 
хімічних та отруйних засобів, крім аптек; протирадіаційні споруди);

г) об’єкти, що забезпечують життєдіяльність держави в цілому 
(зокрема, майнові комплекси структурних підрозділів, що забезпечують 
постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних 
запасів; об’єкти державних систем стандартизації, метрології та  
сертифікації продукції, майнові комплекси підприємств авіаційної 
промисловості; атомні електросганціі).

З наведеного переліку видно, що до нього включається не конкретне 
індивідуально визначене майно, а відповідні майнові комплекси та системи, 
окремі складові частини якихв принципі можуть бути у власності і у інших 
суб’єктів. При цьому він не може розглядатися незмінним, оскільки в нього 
можливе внесення тих чи інших змін, залежно відполітичної та економічної 
ситуації в країні.

У законодавстві України передбачаються також конкретні види 
майна, які не можуть бутиу власності громадян та недержавних юридичних 
осіб взагалі або такі, які можуть набуватися лише в спеціальному порядку 
та за наявнЬсгі спеціального дозволу відповідних державних органів. Так, 
Постановою Верховної Рада Українищевід 17 червня 1992р. “Про право 
власності на окремі вида майна” (з внесеними постановами Верховної Рада 
України від 22.04.1993 р., від 15.07.1994 р., від 24.01.1995 р. змінами)5 був 
затверджений Перелік видів майна, що не може перебувати у власності 
громадян, громадських об’єднань, міжнародних організацій та юридичних 
осіб інших держав на території України, а також Спеціальний порядок 
набуття права власності громадянами на окремі вищі майна відповідно до 
Додатків №1 і №2.

До зазначеного переліку віднесені:
зброя, боєприпаси (крім мисливської і пневматичної зброї,
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зазначеної в Додатку №2, і боєприпасів до неї, а також спортивної зброї і 
боєприпасів до неї, які набуваються громадськими об’єднаннями з дозволу 
органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно- 
космічні комплекси;

вибухові речовини і засоби вибуху. Всі види ракетного палива, а 
також спеціальні матеріали і обладнання для його виробництва; 

бойові отруйні речовини;
наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікувальні засоби 

(за винятком отримуваних громадянами за призначенням лікаря); 
протиградові установки; 
державні еталони одиниць фізичних величин; 
спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації 

(зазначені засоби не можуть також перебувати у власності юридичних осіб 
недержавних форм власності);

електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються 
правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та 
патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

Із зазначеного Переліку видно, що в ньому перераховуються 
конкретизовані види майна, що можуть перебувати лише у державній 
власності. Однак, в ньому не визначаються відповідні майнові комплекси, 
що є виключною державною власністю, перелік яких встановлюється в 
інших законодавчих актах. При цьому варто звернути увагу, що Перелік 
видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських 
об’єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на 
території України затверджений постановою Верховної Ради України, що, 
на наш погляд, суперечить ст. 13 Закону “Про власність”, згідно з якою 
види майна, що не може перебувати у власності громадян мають 
встановлюватися законодавчими актами. І найголовніше, нині це 
суперечить новій Конституції України, в якій прямо зазначено, що правовий 
режим власності визначається виключно законами України (ст. 92). Отже, 
перелік майна, що не може перебувати у власності громадян та недержавних 
юридичних осіб, а бути лише у державній власності, повинен бути терміново 
затверджений законом України.

Складовою частиною реформування в Україні відносин власності 
є земельна реформа, здійснення якої відбуваться в надзвичайно складних 
політичних і економічних умовах. Не можна не враховувати психологічних 
аспектів у ставленні населення до роздержавлення державного земельного 
фонду, у свідомості значної частини якого ще довго буде зберігатися 
усвідомлення неприпустимості передачі землі у власність, викликаного
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більш як сімдесятирічним пануванням державної монополії на землю. Тому 
не випадково Верховна Рада в Земельному кодексі в редакції 1990 р. не 
насмілилася ліїсвідувати державну монополіїо на землю.6 Натомість 
законодавцями був введений інститут довічного успадковуваного 
володіння землею.71 лише з прийняттям ЗО січня 1992 р. Закону “Про 
форми власності на землю”8 були запроваджені приватна та колективна 
форми власності на землю, що нарешті започаткувало юридичну 
можливість включення землі в товарообіг. Звичайно, це певною мірою 
створило більш сприятливі передумови для активізації економічних 
реформ в Україні, особливо в агропромисловому комплексі. Однак, як 
засвідчив подальший перебіг подій, реформування земельних відносин 
здійсню валося значно повільніш е, ніж в інш их сферах 
народногосподарського комплексу країни. В сільському господарстві 
роздержавлення земельної власності було дещо активізоване указами 
Президента України від 15.11.1994 р. “Про невідкладні заходи щодо 
прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського 
виробництва” та від 12.08.1995 р. “Про порядок паювання земель, 
переданих у колективну власність сільськогосподарським  
підприємствам”9, якими було створено правові засади реформування 
земельних відносин шляхом паювання земель сільськогосподарських 
колективних підприємств, сільськогосподарських колективів , 
сільськогосподарських акціонерних товариств та  інш их 
сільськогосподарських підприємств, трудові колективи яких виявили 
бажання одержати землю у власність. Реалізація заходів, що були 
передбачені зазначеними Указами, фактично стала містком для переходу 
землі у приватну власність через розпаювання колективної власності на 
землю.

Характерною рисою державної земельної політики стало 
збереженням державою економічного та правового контролю за земельним 
фондом.

Економічною гарантією збереження контролю держави над 
земельним фондом краіїш служить закріплення певної частини земель за 
державою. Так, відповідно до ст. 4 Земельного кодексу не можуть 
передаватися у колективну та приватну власність:

землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, 
проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набережш, парки, міські ліси, сквери, 
бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), а також 
землі, надані для розміщення будинків органів державної влади та державної 
виконавчої влади;



землі гірничодобувної промисловості, єдиної енергетичної та 
космічної систем, транспорту, зв’язку, оборони;

землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико- 
куль і урного призначення;

землі лісового фонду', за винятком невеликих (до 5 гектарів) ділянок 
лісів, що входять до складу' угідь сільськогосподарських підприємств, 
селянських (фермерських) господарств;

землі водного фонду', за винятком невеликих (до 3 гектарів) ділянок 
водойм і боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських, 
підприємств, селянських (фермерських) господарств;

землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і 
навчальних закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств 
навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і 
сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, племінних 
заводів, племінних радгоспів і конезавода, господарств по вирощуванню 
хмелю, ефіроолійних, лікарських рослин, фруктів і винограду.

Наведений перелік об’єктів державної земельної власності, на нашу 
думку, сформульований не досить вдало, а також вступив у суперечність із 
реаліями сьогодення. Наприклад, надто невизначено в економіко- 
правовому розумінні зазначені в Переліку' землі транспорту та зв’язку, адже, 
наприклад, немає ніяких перешкод для розташування автотранспорту на 
землях, що вже знаходяться у приватній чи колективній власності. Тому 
такі об’єкти державної земельної власності мають бути конкретизованими, 
щоб не викликати неоднозначного тлумачення. -

Остання частина Переліку виключних об’єктів права державної 
земельної власності вступила у суперечність з приватизаційним 
законодавством. Так, Законом України від 10 липня 1996 р. “Про 
особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі”10 визнано 
за необхідне здійснювати приватизацію майна певних підприємств і 
організацій агропромислового комплексу за погодженням з Кабінетом 
Міністрів України. Відповідно до Переліку таких підприємств, 
затвердженого постановою Верховної Ради України від 10 липня 1996 р.11, 
до них віднесені:

насінницькі, племінні заводи та підприємства, радгоспи-заводи, а 
також державні сільськогосподарські підприємства, що виробляють вино 
та інші готові алкогольні напої, і державні сільськогосподарські 
підприємства, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень 
(хміль, сади, виноградники, ефіроолійні та лікарські рослини), кінні завод и, 
іподроми та державні заводські конюшні, селекщйно-гібридні центри,
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сортовипробувальні станції та дільниці, радгоспи-технікуми, дослідні 
господарства навчальних та науково-дослідних закладів, установ та 
організацій.

У Законі “Про особливостіприватизаціїмайна в агропромисловому 
комплексі” приватизація зазначених підприємств здійснюється з 
використанням ними земельних ділянок і водночас не міститься ніяких 
заборон щодо надання їм у власність земельних ділянок. Тим часом, 
Земельнийкодекс України, як видно вже з наведеної його ст. 4, забороняє 
передачу у приватну та колективну власність земель, використовуваних 
багатьма з перерахованих підприємств та організацій в Переліку, 
затвердженому Постановою Верховної Ради України від 10 липня 1996 р. 
Однак, навряд  чи може бути ефективним вирощ ування 
сільськогосподарським підприємством багаторічних насаджень на землях, 
які не будуть знаходитись у його власності. Тому було б доцільно узгодити 
земельне законодавство з Законом “Про особливості приватизації майна в 
агропромисловому комплексі” шляхом зняття заборони на одержання 
зазначеними приватизованими підприємствами та організаціями 
відповідних земельних ділянок з умовою збереження їх цільового 
використання.
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Семенюк Ю., аспірант кафедри 
цивільного права 
Київського університету 
ім. Тараса Шевченка

До питання кредитування будівництва житла в Україні 
(правові аспекти)

Житлова проблема сьогодні відчувається в Україні як ніколи 
гостро. Сподівання на те, що держава забезпечить житлом усіх бажаючих 
виявилися марними, і тому про це кожен повинен потурбуватися сам. Однак 
в умовах економічної кризи, масової неплатоспроможності населення 
придбати житло може дозволити собі лише невелика частина людей, 
основна жмаса громадян через відсутність достатньої сумикопггів змушена 
чекати на кращі часи.

Найпростішим виходом із такої ситуації може бути купівля житла 
у кредит, але в Україні кредитування будівництва або купівлі житла є. 
справою невигідною.

В звязку з цим слід зазначити, що якщо відносини кредитування в 
нашій державі законодавчо більш-менш регламентовані, то проблема 
забезпеченості кредитів, а особливо процедура звернення стягнення на 
заставлене майно в разі неповернення кредиту, залишається до кінця 
неврегульованою.

Головною проблемою, яка виникає при кредитуванні будівництва 
житла є забезпечення повернення кредиту.

Відповідно до законодавства України видами забезпечення кредиту 
є неустойка, застава, поручительство, гарантія (ст. 178 Цивільного кодексу 
України).

Так склалося, що на сьогоднішній момент в У країні 
найефективнішим способом забезпечення отримуваного в банку кредиту, 
особливо якщо кредит видається фізичній особі, є застава нерухомого майна 
(іпотека).

В такому випадку матимемо іпотечний кредит, тобто кредит, який 
видається під заставу нерухомого майна. Для фізичних осіб, які хочуть 
одержати банківський кредит, таким майном можуть бути в першу чергу 
жилий будинок, квартира, присадибна ділянка, земля, які знаходяться у 
їхній власності.

В разі неповернення кредиту українським законодавством 
передбачено, що банк має право задовольнити свої майнові вимоги за
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рахунок реалізації (продажу) заставленого майна через аукціони (публічні 
торги).

Отже, в штересах банку брати у заставу майно, вартість якого 
можна відносно легко ощнити, ціни на яке стабільні і реалізувати яке можна 
у найкоротший строк.

Безумовно, що нерухоме майно, а особливо житло, відповідає цим 
критеріям, хоча звернути стягнення на нього у випадку' неповернення кредиту 
іїпсоли буває дуже важко.

На жаль, іїютечне кредитування в Україні перебуває в зародковому 
стані, ідо обумовлено як економічними причинами, так і недосконалістю 
цивільного законодавства в нашій державі.

Головними перешкодами на шляху запровадження механізмів 
ефективного фінансування житла в Україні, зокрема шляхом іпотечного 
кредитування, є недосконалість законодавства про заставу, 
неврегульованість процедури звільнення помешкання від осіб, які в ньому 
проживають, у випадках звернення егягненняна це помешкання, відсутність 
реальної державної підтримки проведення житлової реформи в Україні, 
відсутність реальних механізмів залучення інвестицій у сферу житлового 
будівництва, а також ряд інших.

І хоча частково ці перешкоди вже усунені нещодавно прийнятим 
Законом України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про 
заставу”, а також враховані у проекті Цивільного кодексу України, але 
загалом кредитний клімат в Україні залишається-несприятливим.

Відповідно до законодавства України власник житла може 
розпоряджатися ним на свій розсуд: продавати його, заставляти, здавати в 
оренду тощо. Тому, якщо власником житла виступає один громадянин, то 
він самостійно здійснює належні йому повноваження.

Однак інша ситуація складається, коли власниками житла 
виступають кілька осіб без виділення частки кожної з них - наприклад, 
подружжя. В такому випадку матимемо спільну сумісну власність на жиле 
приміщення осіб, які там проживають.

Так, при укладенні договорю застави майна, що є спільного 
сумісною власністю, законом передбачений особливий порядок. Таке майно 
може бути передано в заставу лише за згодою усіх співвласників (ст. 6 
Закону України “Про заставу”).

При здійсненні угод одним з подружжя щодо спільного майна 
вважається, що він діє за згодою другого (ст. 23 Кодексу законів по шлюб 
та сім’ю України). Тобто в даному випадку діє презумпція згоди друг ого 
подружжя, яка може бути спростована відповідними доказами. Проте при 
укладенні угод по відчуженню спільного майна, які вимагаю ть
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обов’язкового нотаріального посвідчення, згода другого з подружися 
повинна бути висловлена в письмовій формі. Оскільки механізм застави 
нерухомого майна передбачає можливість звернення стягнення на предмет 
застави, то при укладенні договору іпотеки згода другого з подружжя на 
таку заставу також повинна бути у письмовій формі.

Тому для дотримання усіх формальностей і вимог закону при 
укладенні договору іпотеки жилого приміщення банку необхідно 
витребувати згоду інших співвласників на таку заставу, і бажано в 
письмовій формі.

Якщо ж житло перебуває у спільній частковій власності, то окрема 
частка такого житла (окрема кімната, наприклад) може бути самостійним 
предметом іпотеки лише за умови виділення ії в натурі.

Проектом ЦК України також передбачається, що майно, яке 
перебуває у спільній власності, може бути передане у заставу тільки за 
згодою усіх співвласників (Ст. 599 проекту ЦК України).

Це положення потребує корекції, оскільки можна говорити про 
збереження цього підходу тільки до випадків застави майна, що є спільною 
сумісною власністю (тобто до подружнього майна).

Що ж стосується спільної часткової власності, то доцільно надати 
можливість кожному співвласнику самостійно заставляти свою частку та 
зберегти за рештою співвласників переважне право на купівлю частки, що 
буде реалізовуватися, уразі звернення на неї стягнення.

Закон, крім усього, покладає на заставодавця обов’язок 
застрахувати заставлене майно - предмет іпотеки (ст. 10 і 35 Закону України 
“Про заставу”).

Вимога про страхування предмету іпотеки створює додаткові 
труднощі д ля заставодавця, оскільки процедура страхування нерухомого 
майна за українським законодавством займає багато часу і пов’язана з 
понесенням ще додаткових значних за розміром витрат. Крім того, через 
наявність прогалин і неточностей у страховому законодавстві України сам 
факт страхування ще не є повното гарантією забезпечення прав та інтересів 
заставодержателя.

Тому з цієї точки зору перспективним є положення, закладене у 
проекті ЦК України. Так, ст. 602 проекту передбачає, що за умов, коли 
предмет застави не піддягає обов’язковому страхувагепо, він може бути 
застрахований за згодою сторін на суму, не меншу від розміру вимог за 
забезпеченим заставою зобов’язанням.

Велике позитивне значення має введення процедури державної 
реєстрації договорів застав замість ведення Книги запису застав (ст. 15 
Закону “Про заставу”), що передбачено прийнятим 21 жовтня 1997 року
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Законом України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про 
заставу”.

Зокрема передбачається, що застава нерухомого майна підлягає 
державній реєстрації у випадках та у порядку, передбачених законом. 
Застава ж рухомого майна може бути зареєстрована на підставі заяви 
застав одержатеяя або заставодавцяу Державному реєстрі засгав рухомого 
майна, ведення якого покладено на держателя Державного реєстру застав 
нерухомого майна. До того ж Державний реєстр застав рухомого майна та 
відомості, що занесені до нього, є відкритими ддявгіхюридичних та фізичних 
осіб. Зазначені зміни до Закону України “Про заставу” наберуть чинності 
з 1 липня 1998 року.

Однак цими змінами передбачено лише порядок реєстрації застав 
рухомого майна, в той час як застава нерухомого майна, як сказано, 
реєструватиметься “у випадках та у порядку, передбачених законом”. 
Залишається сподіватися, що такі випадки і порядок будуть визначені 
законодавчо вже найближчим часом.

Відповідно до Закону України “Про заставу”, якщо боржник в 
установлений строк не виконає кредитне зобов’язаїшя, що забезпечене 
заставою, заставодержатель (кредитор) набуває право звернути стягнення 
на предмет застави.

За рахунок заставленого майна заставодержатель (за кредитним 
договором - банк) має право задовольнити свої вимоги у повному обсязі, 
який визначається на момент фактичного задоволення, включаючи відсотки, 
відшкодування збитків, завданих простроченням виконання (а у випадках, 
передбачених законом або договором, - неустойку), необхідні витрати на 
утримання заставленого майна, а також витрати на здійснення забезпеченої 
заставою вимоги, якщо інше не передбачено договором застави (ст. 19 
Закону України “Про заставу”). Однак порядок задоволення названих 
вимог дуже складний. Так, звернення стягнення на заставлене нерухоме 
майно можливе лише на підставі рішення суду, арбітражного суду, 
третейського суду, якщо інше не передбачено законом, а також у 
безспірному порядку на основі виконавчого напису нотаріусів.

Для одержання виконавчого напису необхідно подати нотаріусу 
договір іпотеки і документи, які підтверджують невиконання заставодавцем 
забезпеченого заставою зобов’язання-кредитного договору.

На жаль, на практиці дуже часто нотаріуси не беруть на себе 
відповідальність вчинити виконавчий напис для безспірного стягнення 
предмета іпотеки, і заставодержатель змушений задовольняти свої вимоги 
У судовому порядку.

Судовий порядок задоволення вимог заставодержателя через
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недосконалість законодавства може затягнутися на досить довгий час і, 
крім того, це пов’зано з додатковими витратами для заставодержателя.

До і оі о ж, законом прямо не передбачено відшкодування судових 
витрат, понесених заставодержателем при задоволенні своїх вимог у 
судовому порядку.

В той же час, проект ЦК України у ст. 6 П встановлює, що звернення 
стягнення на заставлене майно здійснюється за рішенням суду, якщо інше 
не передбачене законом або договором.

В зв’язку з цим, доцільно більш чітко визначити випадки, коли . 
звернення стягнення може бути здійснене виключно на підставі судового 
рішення:

а) якщо предметом іпотеки (застави) є майно, яке має значну 
історичну, художню або культурну цінність;

б) якщо предметом іпотеки (застави) є цілісний майновий комплекс 
(підприємство);

в) якщо для іпотеки (застави) вимагалась згода або дозвіл іншої 
особи або органу;

г) при відсутності заставодавця і неможливості встановити його 
місцезнаходження;

д) в інших випадках, коли за Законом не допускається позасудова 
процедура.

Без звернення до суду можливе звернення стягнення на заставлене 
майно на підставі угоди заставодавця та заставодержателя. Угода повинна 
бути укладена у нотаріальній формі.

Такий підхід значно спростить процедуру реалізації прав 
заставодержателя і буде робити заставу (іпотеку) більш привабливою дагя 
кредиторів.

Одним з головних недоліків цивільного законодавства про іпотеку 
є недостатня врегульованість самої процедури реалізації' заставленого 
майна.

Відповідно до закону реалізація заставленого майна провадиться 
судовим виконавцем з аукціонів (публічних торгів), якщо інше не 
передбачено договором.

Якщо аукціон (публічні торги) оголошено таким, що не відбувся, 
засгаводержатель за згодою заставодавця має право залишити заставлене 
майно за собою за початковою ціною. У випадках, коли заставодавець 
такої згоди не дав, то заставлене майно реалізується у встановленому 
порядку, якщо інше не передбачено договором.

Таким чином, законом надано право сторонам договору іпотеки 
самим визн*яащпорядок реалізації заставленого нерухомого майна уразі :■»
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звернення на нього стягнення.
Однак на практиці часто сторони при укладенні договору застави 

не можуть дійти згода з цього питання, оскільки:
по-перше, заставодержателю школи невигідно брати на себе весь 

тягар реалізації заставленого майна при зверненніна нього стягнення. Так, 
не кожен заставодержатель погодиться займатися збутом нерухомості, не 
маючи для цього відповідної розвиненої інфраструктури (це і наявність 
підготовленого персоналу, розгалуженої мережі збуту, і чітко налагоджений 
менеджмент у цій сфері, і т.д.);

по-друге, заставодавець не завжди може погодитися на реалізацію 
майна заставодержателем, вбачаючи у цьому його певну особисту 
зацікавленість і не покладаючись на добросовісність і порядність 
заставодержателя при продажу.

Тому, зважаючи на вищезазначене, предмет застави у більшості 
випадків реалізується судовим виконавцем.

Але за такого порядку виникаю ть інші труднощі: через 
недосконалість системи органів, на які покладено обов’язок по виконанню 
судових рішень, деколи дуже складно реалізувати майно за реальною ціною, 
яка б повною мірою відшкодувала заставодержателю збитки, понесені ним 
відневиконання забезпеченого заставою зобов’язання.

До того ж, не поодинокі випадки, коли судові виконавці виявляють 
свою повну неспроможність при зверненні стягнення на предмет іпотеки.

Отже, в Україні назріла нагальна потреба у реформуванні системи 
органів, на які покладено виконання судових рішень, зокрема пов’язаних 
із реалізацією заставного майна.

Одним із шляхів такої реформи є запровадження альтернативних 
структур по реалізації майна, на яке звертається стягнення.

Такі спеціалізовані структури при створенні для цього відповідних 
законодавчихпередумов, маючи певну підготовку та необхідні можливості, 
могли б вирішувати проблемиреалізації заставленого майна максимально 
враховуючи як інтереси заставодержателя, так і іїггереси заставодавця.

Також слід зазначиш, що в законодавстві не знайшли відображення 
такі питання, як оцінка майна, що є предметом застави, методи іконтроль 
за реалізацією заставленого нерухомого майна та інше.

Проектом ЦК України у ст. 603 вже передбачається, що вартість 
предмета застави може визначатись безпосередньо заставодавцем разом із 
заставоутримувачем відповідно до звичайно існуючих цін на подібні 
предмети в торговельному обігу на момент застави.

Законом або договором може встановлюватися іїшшй порядок 
оцінки вартості предмету застави.
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Можна запропонувати доповнити цю норму додатковим 
положенням: “Сторони, які не можуть дійти згоди відносно ціни предмету 
застави, за згодою можуть доручити оцінку предмету застави незалежній 
професійний організації”.

Крім того, сг. 612 проекту ЦК України передбачає, що процедура 
реалізації заставленого майна, на яке звернене стягнення, провадиться з 
публічних торгів у порядку, передбаченому процесуальним 
законодавством, якщо інше не передбачено законом або договором.

Вбачається, що ефективність іпотечних відносин значно ■ 
підвищиться, якщо законом будуть передбачені три можливих шляхи 
реалізації заставленого майна:

1) в судовому порядку шляхом проведення аукціону;
2) в позасудовому порядку, якщо такий спосіб передбачений 

законом, договором іпотеки або наступною угодою сторіїт;
3) звернення заставодержателем у свою власність заставленого 

майна, якщо прилюдні торги будуть оголошені такими, що не відбулися.
Також необхідно сприяти створенню і розвитку інфраструктури, 

яка б забезпечувала швидку і не досить дороіу процедуру реалізації об ‘ 
єктів нерухомості.

Загалом, говорячи про шляхи реформування іпотечного 
законодавства в Україні, треба зазначити, що проект Цивільного кодексу 
Україниповинен встановити загальні положення щодо застави, ж  способу 
забезпечення виконання забов’язання. Але окремі види застави, зокрема 
іпотека, повинні регулюватися спеціальним законодавством (наприклад, 
окремим Законом “Про іїіотеку”). До речі, таким шляхом формування 
заставного законодавства ідуть майже всі країни СНД (Росія, Казахстан, 
Киргистан).

Значною перепоною для розвитку застави нерухомого майна, 
зокрема жилих будинків та квартир, є законодавча неврегульованість 
процедури звільнення житла від проживаючих у ньому осіб при зверненні 
стягнення на це житло.

При зверненні стягнення на жиле приміїдення (квартиру або 
будинок) постає необхідність звільнення цього приміщення від проживаючих 
у ньому осіб.

Якщо заставодавцем по договору іпотеки виступав власник жилого 
приміїдення і крім нього у квартирі більше ніхто не проживає, то при 
реалізації такого нерухомого майна особливих трудноїціїз, пов’язаних із 
виселенням власника з квартири не виникає.

Але, якщо у квартирі крім власника проживають ініпі особи (члени 
його сім’ї), то при продажу такого жилого приміїцешія необхідно буде
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вирішувати проблему виселення цих жильців. У випадках їхньої відмови 
виселятися, цей спір вирішуватиметься у судовому порядку.

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Конституції 
України, особа може бути у примусовому порядку виселена з жилого 
приміщення, яке вона займає, лише на підставі закон}7 або за рішенням 
суду.

Це конституційне право також закріплене у ч. З ст. 9 Житлового 
кодексу України: “Ніхто не може бути виселений із жилого приміщення або 
обмежений в праві користування жилим приміщенням, яке він займає, інакше 
як з підстав і в порядку, передбаченому законом”.

В той же час, згідно з законодавством України члени сім’ї власника 
жилого приміщення (будинку, квартири), які спільно проживають разом з 
ним, користуються ідам жилим приміщенням нарівні із власником, якщо при 
їхньому вселенні не було іншої домовленості про порядок користування 
жилим приміщенням. Крім того, припинення сімейних відносин із власником 
жилого приміщення не позбавляє їх права користування цим приміщенням.

Тому, говорячи про можливість виселення членів сім’ї заставодавця 
при зверненні стягнення на заставлене жиле приміщення, необхідно 
враховувати, що таке виселення можливе лише з підстав, передбачених 
законом для самого власника.

Але, якщо втрата права власності на жиле приміщення означає для 
власника і втрату права користування ним (тобто виселення з нього), то 
зміна власника жилого приміщення не припиняє права користування цим 
приміщенням членами сім’ї колишнього власника.

В можливості існування такої ситуації і полягає головний парадокс 
українського житлового законодавства.

Так, при переході права власності на жиле приміїцення від однієї 
особи до іншої, у членів сім’ї колишнього власника цього житла або тих 
осіб, які у ньому проживали на правах користувачів, начебто, припиняються 
підстави для їх подальшого проживання в цьому приміщенні. Однак і 
законних підстав для їх виселення немає, оскільки зміна власника на житло 
згідно з чинним законодавством не є підставою для виселення осіб, які там 
проживають.

Також можливі ситуації, коли предметом іпотеки виступатиме 
житло, де проживають громадяни на підставі договору найму жилого 
приміїцення, укладеного із власником цього приміїцення (тобто на правах 
наймачів).

Власник такого житла може без обмежень заставляти його, у тому 
числі і в з абезпечення кредитних угод.

Але при виникненні необхідності звернути стягнення на предмет
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такої іпотеки також виникає проблема виселення осіб, які там проживають, 
оскільки реалізувати житло разом із проживаючими у ньому жильцями вкрай 
складно.

У відповідності з чинніш законодавством припинення договору 
найму1 житлового приміщення ж  строкового, так і безстрокового можливе 
лише зі згоди наймача, а договір найму жилого приміщення, укладений на 
невизначений строк, може бугарозірваний за вимогою наймодавця без згоди 
наймача, якщо жиле приміщення необхідне д ля проживання йому або членам 
його сім’ї (ст. 168 Житлового кодексу України).

При переході права власності на житлове приміщення, яке є 
предметом застави, договір найму зберігає силу до закінчення зазначеного 
у ньому строку, а якщо договір найму укладений на невизначений строк, то 
новий власник будинку (квартири) вправі вимагати його розірвання у 
випадках і у порядку, передбаченому законодавством України.

Отже, якщо особи, які проживають у квартирі на правах наймачів, 
не дають своєї' згоди на виселення (т. б. на розірвання договору найму 
жилого приміщення), то реалізовувати таку квартиру доведеться разом із 
цими проживаючими особами.

В зв’язку з цим при зверненні стягнення на заставлене жиле 
приміщення виникають такі складнощі:

1) банк зіштовхнеться з проблемою реалізащїквартири (дому) 
разом із прописаними там членами сімївласника або іншими особами, 
які проживають на правах наймачів;

2) навіть у випадку продажу такого житла, новий власник 
змушений буде вирішувати питання звільнення цього житла від 
проживаючих у ньому осіб, що практично нереально, зважаючи на діюче 
законодавство України.

Тому визріла необхідність певною мірою обмежити права членів 
сш ї власника жилого будинку (помешкання) на користування відповідними 
жилими приміщеннями.

Проект Цивільного кодексу України у ст.410 не містить такого 
обмеження і передбачає, що “члени сім’ї власника житлового будинку або 
квартири, які не є учасниками спільної сумісної або часткової власності на 
це майно, мають право користування житловим приміщенням нарівні з 
власником.

Перехід права власності на житловий будинок або квартиру до 
іншої особи не є підставою для припинення права користування житловим 
приміщенням членами сім’ї попереднього власника, яке у нихіснувало.”

Можна внести в цю редакцію норми таке положення: “Якщо на 
житловий будинок (квартиру) звернене стягнення в зв’язку з несплатою
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кредиту, одержаного для купівлі (будівництва) цього будинку (квартири), 
право користування відповідними приміщеннями у членів сім’ї попереднього 
власника припиняється одночасно з припиненням права власності 
останнього на ці приміщення.

Припинення права користування житловими приміщеннями є 
підставою для виселення цих осіб у судовому порядку”.

Реалізація ідеї фінансування житлового будівництва може (і 
повинна) базуватися не тільки на кредитних відносинах, а й на відносинах 
по залученню вкладів населення спеціально для цієї мети.

Незважаючи на ті об ’єктивні перепони, що існують в нашій державі 
(інфляційні процеси, спад виробництва, криза неплатежів, велика 
заборгованість уряду'перед населенням по заробітній платі, недовіра людей 
до фінансовихінституцій та ін.), необхідно активно шукати шляхів розвитку 
депозитних відносин та інших способів організації заощаджень фізичних 
осіб, які бажають безпосередньо залучитися до справи фінансування 
будівництва житла.

Безумовно, було б доцільним використання механізму не тільки 
депозитних вкладів у фінансові установи, але й такого механізму, як житлові 
облігації.

Однак, законодавством України випуск'житлових облігацій 
штучно стримується.

Так, існує заборона дія підприємств у формі акціонерних товариств 
випускати облігації на суму більше, як 25 відсотків від розміру його 
статутного фонду (ст. 11  Закону України “Про цінні папери і фондову 
біржу”).

Однак, наприклад, у Росії в нормі Цивільного кодексу, як до речі і 
в проекті Цивільного кодексу України, передбачається розширення 
можливостей підприємств щодо випуску облігацій.

Крім того, важливого значення має проблема збереження депозитних 
вкладів громадян і від інфляційних процесів, і від неефективного 
розпорядження вкладеними коштами відповідною фінансовою установою 
або іншим підприємством. Тобто необхідно передбачити створення такого 
механізму, який міг би якнайповніше захистити права головного інвестора 
- фізичних осіб-вкладників.
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Вишновецька С.В.,
канд. юрид. наук, доц кафедри 
цивільного права і процесу 
Чернівецького державного 
університету ім. Ю.Федьковича

Санкція норми трудового права

Найбільш поширеною в теорії права є дуж а про те, що будь-яка 
правова норма структурно складається з трьох основних елементів: гіпотези, 
диспозиції і санкції.1 Разом з тим деякі вчені виступають проти визнання 
тричленної структури норми. Зокрема, з точки зору Н.П. Томашевського,2 
А.Ф. Черданцева,3 С.С. Алексеева,4 С.А. Голунського,5 обов’язковими 
елементами норми є гіпотеза і диспозиція, а санкція у складі даної норми -  
лише “факультативний” елемент. При її відсутності норма забезпечується 
або санкцією інших норм, або всією системою права. Також немає 
однозначної відповіді на питання про те, як слід розглядати санкцію -  як 
елемент (складову частину) чи атрибут норми. Так, наприклад, на думку
А.Ф. Шебанова,6 М.І. Байтіна,7 санкція є структурним елементом норми 
права. Лейстом O.E. санкція визнається не елементом, а атрибутом норми.8 
Кудрявцев Ю.В. вважає санкцію обов’язковою для всіх правових норм, 
але в силу особлив ої логічної природи такою, що не входить в їх структуру, 
а складає їх атрибут.9

На нашу думку, немає норми права без властивої саме їй санкції, 
бо саме санкція надає правовій нормі обов’язкового значення. Санкція -це 
частина правової норми, що містить вказівки щодо юридичних наслідків 
порушення правила, зафіксованого в диспозиції, або умов, визначених у 
гіпотезі. Мета санкції -  створення тих або інших несприятливих наслідків 
для правопорушника.10

Важко погодитись з точкою зору В. Лазарева і Н. Гранат, яка 
зводиться до того, що санкція називає заохочувальні або каральні заходи 
(позитивні або негативні наслідки), які настають у випадку дотримання 
або, навпаки, порушення правила, встановленого в диспозиції норми.11

В теорії права існує положення, згідно якого санкцією правової 
норми називається нормативне визначення захода державного примусу, 
які застосовуються у випадку правопорушення і містять його підсумкову 
правову ощнку.12 Інколи зустрічаються міркування про те, що примусові 
заходи синтезуються терміном “санкція”.13 У зв’язку з цим вірною видається 
позиція Л.А. Сироватської, згідно якої відмежувальною ознакою відмінності
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заходів примусу (захисту) від санкції є перш за все різні підстави для 
застосування вказаних заходів. В першому випадку -  це або відсутність 
винної поведінки, виші; або захід примусу спрямований на припинення 
правопорушення, але не проти правопорушника, не йому завдаються 
втрати. В другому -  обов’язковою умовою застосування санкції є вина, і 
захід примусу завдає втрати саме правопорушнику.14

Отже, до примусових заходів у трудовому праві можуть бути 
віднесені, наприклад, заходи, передбачені ст. 46 КЗпП України, по 
відстороненню працівника від роботи власником або уповноваженим ним 
органом у разі його відмови або ухилення від обов’язкових медичних 
оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та 
протипожежної охорони.

JI.A. Сироватська справедливо наголошує на тому, що ототожнення 
заходів захисту із санкціями веде або до необгрунтованого застосування 
заходів примусу, або до звільнення винних осіб від відповідальності. З 
іншого боку, заходи відповідальності не повинні ототожнюватись із 
заходами захисту і застосування їх повинно проходити в обстановці 
громадського осуду: спрямованість санкції проти правопорушника 
припускає його.15

Спірним у теорії права є питання про співвідношення юридичної 
відповідальності і санкції правової норми. Так, одні автори юридичну 
відповідальність ототожнюють із санкцією, другі її визначають через 
санкцію.16 На думку третіх, ототожнення категорій “відповідальність” і 
“санкція”, прагнення всі різноманітні види юридичної відповідальності 
звести до покарання призводять до того, що відповідальність втрачає 
самостійне значення.17 Тобто, в літературі спостерігається і тенденція 
розмежування цих понять. Зокрема, Є.В. Черних зазначає, що встановлення 
санкції заворушення приписів ще не породжує відносин відповідальності, 
виникнення їх пов’язане з наявністю певного юридичного факту.18

Оскільки санкція передбачає наслідки порушення правової норми, 
визначає виді міру юридичної відповідальності для порушника її приписів, 
то за характером несприятливих для порушника наслідків санкції 
поділяються на правопоновлюючі і штрафні (каральні). У зв’язку з цим 
видасться необгрунтованою позиція М.І. Байтіна, яка полягає в тому, що 
до правопоновлюючих санкційвідцосяться санкції цивільного, фінансового, 
трудового, процесуального права, а до штрафних -  кримінального і 
адміністративного права .19 Вірною, на наш погляд, є точка зору O.E. 
Лейста, згідно якої до штрафних санкцій відносяться і дисциплінарні.20

Якщо розглядати дисциплінарну відповідальність як інститут
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трудового права, то можна виділити дві групи санкцій -  заходи 
дисциплінарного стягнення і заходи впливу. Спочатку зупинимося на 
заходах дисциплінарного стягнення. Вони прямо закріплені в трудовому 
законодавстві і є для всіх виробництв однаковими і обов’язковими. Самі 
підприємства, установи, організації не можуть їх ні змінювати, ні 
доповнювати. В Правилах внутрішнього трудового розпорядку не можуть 
бути закріплені інші заходи .дисциплінарних стягнень, ніж передбачені ст. 
147 КЗпП України. Відповідно до ст. 147 КЗпП України за порушення 
трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з 
таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення (п.п. 3 ,4, 7,8,ст.40іп. 1 
СТ.41 КЗпП). Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну 
можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші 
дисциплінарні стягнення. Так, наприклад, п. 12 Положення про дисципліну 
працівників залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 січня 1993р. № 55, передбачає, що на працівників 
залізничного транспорту можуть накладатися такі стягнення:

а) догана;
б) позбавлення машиністів права керувашія локомотивом з 

наданням роботи помічником машиніста, а також позбавлення свідоцтва 
водія моторно-рейкового транспорту незнімного типу та свідоцтва 
помічника машиніста локомотива з наданням роботи, не пов’язаної з 
керуванням локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до 
одного року;

в) переміщення на нижчеоплачувану роботу на строк до трьох
місяців;

г) переміщення на нижчу посаду на строк до шести місяців;
д) звільнення.21
Дисциплінарна відповідальність працівників за статутами про 

дисципліну також  відрізняється від загальної дисциплінарної 
відповідальності більшою суворістю санкцій.

B.C. Венедиктов пропонує порад з доганою закріпити ще такі заходи 
дисциплінарного стягнення, як штраф і попередження про можливе 
розірвання трудового договору, контракту або іншої угоди про працю у 
випадку повторного порушення трудової дисципліни. Звільнення як захід 
дисциплінарного стягнення автор пропонує виключити, вважаючи його 
тільки засобом припинення трудових відносин. Замість декількох підстав, 
передбачених п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40 КЗпП та п. 1 ст. 41 КЗпП, внести одну 
підставу для припинення трудових відносин у випадку повторного 
порушення трудової дисципліни.22



На думку В. Лебедєва, навряд чи є сенс передбачати в законі 
вичерпний перелік заходів дисциплінарного стягнення. В кожному 
конкретному випадку, вважає автор, роботодавець або його представник 
краще, ніж законодавець, повинен знати, коли і які саме заходи 
дисциплінарного впливу слід застосувати до порушника внутрішнього 
трудового розпорядку організації, щоб налагодити з ним відносини 
співробітництва, взаєморозуміння і взаємної вигоди. Певні рекомендації 
на цей рахунок роботодавець може сформулювати для своїх представників 
у локальних нормативних актах організації.23

В літературі з трудового права пропонується питання 
дисциплінарної і матеріальної відповідальності віднести до регулювання в 
колективних договорах.24 Також відзначається тенденція до розширення 
переліку підстав для розірвання трудового договору за іїпціативою 
власника. З цього приводу М. Бару вважає, що немає підстав для звільнення 
працівника за одноразову появу на роботі у нетверезому стані та за 
од норазове дрібне розкрадання. Ці неправомірні дії підпадають під поняття 
“порушення трудової дисципліни’’ і тому працівника слід звільняти за цими 
підставами (п. З ст. 40 КЗпП). Але для цього потрібно встановити 
систематичність порушення трудової дисципліни і попереднє застосування 
заходів дисциплінарного і громадського впливу.25

Існувати спірних позицій вчених викликане тим, що до цього часу 
правова наука не розробила чітких критеріїв визначення рівня, на якому 
можуть встановлюватись санкції: в централізованому чи локальному 
порядку, немає детального визначення складів дисциплінарних 
правопорушень (крім прогулу без поважних причин, появи на роботі в 
нетверезому стані). Звичайно, ст. 9 КЗпП України передбачає, що умови 
договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із 
законодавством України про працю, є недійсними. У зв’язку з цим Є.В. 
Уракова застерігає, що дотримання правил даної статті (ст. 5 КЗоТ РФ) 
потребує певної конкретизації. Так, в ній мова йде про незаконність 
погіршення становища працівника, а не адміністрації, яка виступає в даному 
випадку на стороні роботодавця. За угодою сторін до адміністрації' можливе 
застосування штрафних санкцій, розширення меж повної матеріальної 
відповідальності і т. і., в той час, як до працівника це не може відноситись, 
навіть за його добровільної згоди на ці умови. Вказані зауваження 
стосуються також додаткових, не передбачених законодавством підстав 
дія звільнення його з роботи за вчинені дії. Звільнити ж першого керівника 
можна з підстав, непередбачешіхв КЗоТ РФ, але обумовлених у контракті 
з ним (п. 4 ст. 254і КЗоТ РФ). Але якщо перший керівник підприємства
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виступає сам в якості працівника (при укладенні контракту з ним), а не 
роботодавця, діє все той же принцип, вказаний у ст. 5 КЗоТ РФ.26

Крім розглянутих дисциплінарних стягнень чинне законодавство 
про працю передбачає понад двадцять інших правових заходів до 
порушників трудової дисципліни. Ці заходи передбачені великою кількістю 
нормативних актів колишнього СРСР, які продовжують діяти в Україні 
відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991р. 
“Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 
законодавства Союзу PCP”. Серед них можна назвати такі як позбавлення 
премій, передбачених системою оплати праці; позбавлення винагороди за 
результатами роботи за рік; перенесення черги на отримання житла; зміна 
часу отримання щорічної відпустки; пониження кваліфікаційних розрядів 
за порушення технологічної дисципліни; невиплата доплат і надбавок за 
випуск бракованої продукції; скорочення відпустки на кількість днів 
прогулу; зниження розміру винагороди за вислугу років тощо.

Головна особливість заходів впливу полягає в тому, що вони, крім 
того, що можуть застосовуватись окремо, здатні поєднуватись і один з 
одним, і з заходами дисциплінарного стягнення на відміну від останніх, які 
згідно ч. 2 ст, 149 КЗпП не може бути накладено в комплексі з іншими 
заходами дисциплінарного стягнення.

В науці трудового права вчені давно визнали безпідставність 
поділу санкцій на дисциплінарні стягнення й інші додаткові заходи впливу. 
Відсутність законодавчого обмеження фактично могла привести до того, 
що за один проступок до працівника можна було застосувати дисциплінарне 
стягнення і одночасно 14 додаткових заходів впливу.27 До цього часу не 
розкрита юридична природа додаткових заходів впливу. У зв’язку з цим 
колектив авторів вірно звертає увагу на те, що не можна вважати 
нормальним стан, коли легально існує велика кількість заходів, які суттєво 
погіршують матеріальне і моральне становище працівника, і в той же час 
не вважаються дисциплінарними стягненнями та не враховані в основному 
законі України про працю -  КЗпП.28

З точки зору Р.З. Лівшиця і В.І. Нікітанського, вся система санкцій 
поділяється на заходи морального (зауваження, догана, сувора догана, 
звільнення) і матеріального (наприклад, позбавлення премії,-винагорода за 
підсумками роботи за рік) характеру. Останні завжди формувались так, 
іцоб тільки не вжити слово “штраф”. Але матеріальні санкції за своїм змістом 
є не що інше, як прихована форма штрафу. Тому Р.З. Лівшиць і В.І. 
Нікітинський пропонують переглянути чинну систему правових санкцій з 
тим, щоб її спростити і замінити різні заходи впливу матеріального



характеру тим, чим вони є в дійсності, - штрафом. Виступаючи з 
пропозицією про введення спрощеної системи дисциплінарних, санкцій 
(догана, штраф, звільнення), автори вважають за доцільне встановити, щоб 
кошти від штрафів направлялись у фонд матеріального заохочення (або 
єдиний фонд оплати праці) підприємства.29

Щодо цього питання в літературі з трудового права також існують 
різні підходи. На думку одних авторів, зокрема В.Лебедева, без штрафних 
санкцій навряд чи можна обійтись в ринкових умовах розвитку виробництва. 
Більше того, В. Лебедев пропону є передбачити спеціальну відповідальність 
роботодавця за хижацьке використання робочої сили, за відмову від 
забезпечення необхідних умов для виконавця, підвищення працівником 
своєї професійної культури, а також навмисне створення ситуацій, які 
викликали незатребуваність інтелектуальних можливостей, таланту 
працівника.30 З точки зору Л. Сироватської, введення штрафів замість всіх 
заходів матеріального впливу зачепить інтереси і гідність працівника. Крім 
того незначні суми штрафу навряд чи приведуть до бажаного результату, а 
значні будуть зачіпати інтереси його сім’ї. Тому Л . Сироватська вважає за 
доцільне залишити всі наявні заходи дисциплінарного стягнення, 
передбачені ст. 135 КЗоТ РФ. Що стосується заходів дисциплінарного 
впливу, то тут, на думку автора, достатньо санкції у вигляді зменшення 
відпустки для прогульників на кількість днів прогулу і тимчасового 
зниження кваліфікаційного розряду для робітників, які систематично 
випускають браковану продукцію.31

Розглянуті заходи дисциплінарного впливу є штрафними 
(каральними) санкціями, оскільки за своїм призначенням носять каральний, 
дисциплінарний, а неправопоновлюючий характер, тому що направлені 
проте особи порушника трудової дисципліни.

Прзвопоновлюючі санкції визначають заходи, метою яких є перш 
за все поновлення порушеного правопорядку. До них можна віднести, 
наприклад, санкцію, яка передбачає відповідальність власника за затримку 
розрахунку при звільненні (сг. 117 КЗпП України). На жаль, відсутня 
відчутна і ефективна відповідальність власника за таке грубе порушення 
трудових прав громадян як затримка виплати працівникам заробітної плата. 
Норми трудового законодавства дозволяють працівнику в кращому 
випадку стягнути належні суми, використовуючи процедуру розгляду 
трудових спорів. Але ніяких матеріальних санкцій до власника 
законодавство про пращо не передбачає. На думку В.В. Глазиріна, 
роботодавець у даному випадку повинен нести м атеріальну 
відповідальність за ст. 395 ГК РФ .32
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Правопоновлюючимн є санкції, які передбачають матеріальну 
відповідальність працівників, оскільки вони спрямовані на поновлення 
майнової сфери підприємства. Майнові санкціїрозрізняються між собою 
перш за все різним обсягом відшкодування шкоди. В залежності від цього 
в трудовому праві встановлена обмежена і повна матеріальна 
відповідальність працівників.

Ринкова економіка нерозривно пов’язана з конкурентними 
відносинами, одним з елементів яких є відиосишз по захисту комерційної 
таємниці. Тому права і інтереси підприємців настійно вимагають 
встановлення відповідальності працівника за розголошення службової чи 
комерційної таємниці. Стаття 191 проекту Цивільного кодексу України 
покладає на працівників, які розголосили службову або комерційну 
таємницю всупереч трудовому7 договору, в тому числі контракту7, обов’язок 
по відшкодуванню завданих збитків. Так як з битками вважається не тільки 
реальна шкода, але й упущена вигода, Ж.В. Беклова в інтересах захисту 
прав працівника пропонує включити відповідальність за розголошення 
комерційної таємниці до випадків повної матеріальної відповідальності, 
адже вказаний вид відповідальності має трудову природу і повинен 
регулюватись нормами трудового права.33

Правопоновлюючимн є також санкції, які передбачають 
поновлення працівника на попередній роботі у разі звільнення його без 
законноїпідстави або незаконного переведення на іншу роботу, приведення 
формулювання причини звільнення працівника у відповідність з чинним 
законодавством, якщо воно визнане неправильним або таким, що не 
відповідає чинному законодавству.

Ст. 173і КЗпП У країни встановлює обов’язок власника 
відшкодувати моральну шкоду працівнику у випадку, якщо небезпечні або 
шкідливі умови праці призвели до моральної трати  потерпілого, порушили 
його нормальні життєві зв’язки і вимагають від нього додаткових зусиль 
для організації свого життя. Але актуальним лишається питання про 
відшкодування моральної шкоди при незаконному звільненні, переведенні 
на іншу роботу, необгрунтованому застосуванні дисциплінарного 
стягнення. В КЗпП України відсутні норми, які прямо закріплюють право 
працівника на захист трудової честі, гідності, ділової репутації. Тому у 
випадку відміни судом незаконного наказу про звільнення потерпілий 
працівник не може вимагати відшкодування моральної шкоди. Судова 
практика свідчить, що навіть при наявності вказаної вимоги в позовній 
заяві судді залишають ц без розгляду, посилаючись на відсутність 
відповідних норм у трудовому законодавстві.54



Ст. 265 КЗпП України встановлює відповідальність за порушення 
законодавства про працю. Така відповідальність передбачена і 
Кримінальним кодексом України, і Кодексом України про адміністративні 
правопорушення.

На думку Н.Ф. Кузнєцової і Ю.Н. Аргунової, у сфері трудових 
відносин кримінологічно і соціально обгрунтована по суті одна 
кримінально-правова норма: про порушення правил безпеки праці. За 
офіційними даними, щорічно на виробництві отримують травми до 400 тис. 
працівників, біля 14тис. стають інвалідами, 7-8 тис. гинуїь. Від професійних 
захворювань і отруєнь на виробництві страждає більше 12  тис осіб. Із 
загальної кількості професійних захворювань 95,2 % - хронічні, які 
супроводжуються втратою професійної придатності і працездатності. 
Вказані автори приходять до висновку, що центр тяжіння повинен бути 
перенесений на трудове, цивільне, адміністративне, фінансове право.35

В залежності від ступеня визначеності санкції правових норм можна 
поділити на абсолютно-визначені, відносно-визначені і альтернативні.

Абсолютно-визначена санкція не тільки вказує на конкретний засіб 
впливу на правопорушника у випадку порушення даної норми, а й точно 
визначає його розмір. Абсолютно-визначені санкції, які передбачають 
відповідальність за правопорушення у сфері застосування праці, 
зустрічаються досить рідко, оскільки законодавець йде шляхом 
встановлення відносно-визначених і альтернативних санкцій, що дозволяє 
забезпечити індивідуалізацію покарання правопорушника, враховуючи 
конкретні обставини справи, винесення справедливого рішення.

Відносно-визначена санкція встановлює нижню і верхню межі 
засобу впливу на правопорушника. Наприклад, ч. 1 ст. 41 КпАП України 
за порушення вимог законодавства про працю передбачає накладення 
штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності, яким надано право прийняття на роботу, громадян- 
власників підприємств чи уповноважених ними осіб від п’яти до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно ст. 31 Закону 
України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р.36 за порушення 
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень 
посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, гігієни праці 
і виробничого середовища підприємства, організації, установи можуть 
притягатись органами державного наг ляду за охороною праці до сплати 
штрафу, максимальний розмір якого не може перевищувати двох процентів 
місячного фонду заробітної плати підприємства, організації, установи. 
Отже, в даному випадку відносно-визначена санкція встановлює лише
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верхню межу засобу впливу на правопорушника цієї норми. Інколи за 
допомогою відносно-визначеної санкції може встановлюватись тільки 
нижня межа. Так, відповідно до ч. З ст. 11 вказаного Закону у разі смерті 
потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше 
п’ятирічного заробітку працівника на його сім’ю, крім того, не менше 
річного заробітку накожного утриманця померлого, а також на його дитину, 
яка народилася після його смерті.

Альтернативна санкція вказує на декілька можливих засобів впливу 
на правопорушника, а доцільність застосування конкретного засобу- 
визначається, виходячи з особливостейконкрегної справи. Наприклад, ст. 
133 КК України передбачає, що незаконне звільнення трудящого з роботи 
або невиконання рішення суду' про поновлення на роботі з особистих 
мотивів, а так само інше грубе порушення законодавства про пращо, вчинене 
посадовою особою державного або громадського підприємства, установи 
чи організації, - карається виправними роботами на строк до одного року 
або позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років.

Санкція - найбільш динамічна частина норми права. Вона 
особливо чутливо реагує на зміни, які відбуваються в суспільстві. Це 
дозволяє, не змінюючи відносно тривалий час норми права в цілому, вносити 
зміни лише в їх санкції, забезпечуючи тим самим відповідність правових 
приписів вирішенню назрілих потреб суспільного розвитку.

1. Див., напр.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. -
М., 1960. -  C. 62; Общая теория права и государства: Учебник / Под 
ред. В.В. Лазарева. - 2 - е  изд., перераб. и доп. -  М.: Юристь, 1996. -  С. 
148.

2. Див.: Томашевский Н.П. О структуре правовой нормы и классификации
её элементов. -  В кн: Вопросы общей теории советского права. -  М., 
1960.

3. Див.: Черданцев А.Ф. Специализация и структура нормы права. // 
Правоведение. - 1970. - № 1.

4. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т. 1. -  Свердловск, 1972.
5. Голунский С.А. К вопросу о понятии правовой нормы в теорйи 

социалистического права. // Советское гос-во и право. -  1961. - № 4.
6. Основы теории государства и права. -  М.: Юрид. лит., 1960. -  С. 318.
7. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и

A.B. Малько. -  М.: Юристь, 1997.- С. 317.
8. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. -  Москва, 1962. -  С. 193.
9. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. -  Москва:

84



Юрид. лит., 1981.-С . 87.
J 0. Загальна теорія держави і права / За редакцією В.В. Копєйчикова. -  K.: 

Юрінком, 1997. -С . 152.
11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева.

-  2-е изд., перераб. и доп. -  М.: Юристь, 1996. -  С. 148.
12. Общая теория права: Учебник для юрид. вузов /Ю.А. Дмитриев, И.Ф. 

Казьмин, В.В. Лазарев и др.; Под общ. ред. A.C. Пиголкина. -  2-е изд., 
испр.и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.-С . 312.

13. Коваль Л.В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. -  
K.: Вища школа, 1975. -  C. 7.

14. Сыроватская Л.A. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. -  М.: Юрид. лиг., 1990. -  С. 22.

15. Сыроватская Л.А. Вказана робота. -  С. 24.
16. Фарукшин М.Х. Общие принципы юридической ответственности. // 

Советское гос-во и право. -  1967. -№ 5 .-С . 116-117; Горшенев В.М. К 
вопросу о понятии юридической ответственности в советском праве. -  
Вопросытеории советского права.-Новосибирск, 1966.-С , 46; Лейст 
О.Э. Санкции в советском праве. -  М.: Госюриздат, 1962. -  С. 94; Клепов 
Е.А., Малов В.Г. Материальная ответственность рабочих и служащих 
на предприятии. -  М.: Юрид. лит., 1968. -  С. 15; Братусь С.Н. 
Юридическая ответственность и законность. -  М.: Юрид. лит., 1976. — 
С. 121.

17. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и её основание в советском 
уголовном праве. -  М.: Госюриздат, 1963. -С . 25-26.

18. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 
A.B. Малько. -  М.: Юристь, 1997. -  С. 552.

19. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 
A.B. Мадько. -  М.: Юристь, 1997. -  С. 322.

20 Общая теория права: Учебник для юрид. вузов/Ю .А. Дмитриев, И.Ф. 
Казьмин, В.В. Лазарев и др.; Под общ. Ред. A.C. Пиголкина. -  2-е изд., 
испр.и доп .-М .: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996.-С . 158.

21. З П України. -  1993. - № 4-5. -  Ст. 71.
22. Венедиктов B.C. Проблемы ответственности в трудовом праве. Автореф.' 

дисс. на соискание учёной степени докт. юрид. наук. - Харьков, 1994. — 
С. 21.

23. Лебедев В.О реформе трудового права. // Российская юстиция. -  1997.
- № 9. -  С. 47.

24. Див.: Лившиц Р.З. Современная теория права. Краткий очерк. -  М., 
1992.- С . 86-87.

85



25. Бару М. На шляху до нового трудового кодексу. // Право України. -  
1995.-№ 5-6.-С . 26.

26.Уракова Е.В. Некоторые правовые проблемы в методахрегулирования 
трудовых отношений.//Право и экономика.- 1995.-№ 15-16.- С . 66.

27. Див.: Лившиц Р.З., Никитинский В.И. Где необходимы новые решения? 
// Социалистический труд. - 1989. - № 3. -  С. 89-90.

28. Трудове право України. Курс лекцій/За ред. П.Д. Пилипенка. -  Львів: 
Вільна Україна, 1996. -  С. 123.

29. Лившиц Р.З., Никитинский В.И. Проблемы перестройки- 
законодательства о труде. -  С. 350-352.

30. Лебедев В. Вказана робота. -  С. 46-47.
31. Сыроватская Л.А. Вказана робота. -  С. 80-81.
32. Глазырин В.В. Гражданский кодекс и регулирование трудовых 

отношений. //Право и экономика. -  1995. - №5-6. - С. 100.
33. Беклова Ж.В. Материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения. Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. 
юрид. наук.-  М., 1995.-С . 21.

34. Мачульская Е.Е. Проблемы возмещения морального вреда в трудовом 
праве. II Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. -  1994. - № 1. -  С. 30.

35. Кузнецова Н.Ф., Аргунова Ю.Н. Об эффективности уголовно-правовой 
охраны трудовых прав граждан.//Гос-во и право. -  1996. - № 10. -  С. 
70-71.

36. Відомості Верховної Ради України. -  1992. - № 49. -  Ст. 668.



Пацурківський П.С.,
докторат кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового 
права Чернівецького державного 
університету ім.Ю.Федьковича

Юридична природа фінансового правовідношення, його 
особливості та види в сучасних умовах

Однією з найскладніших методологічних проблем загальної теорії 
фінансового права є проблема фінансових правовідносин, їх суті, змісту, 
видів та особливостей. У її розв ‘язання зробили свій внесок чимало юристів- 
фінансистів, проте ряд аспектів цієї проблеми ще очікує свого вирішення. 
Зокрема, Ровінський Ю.А. писав, що “фінансові правовідносини є одним з 
видів... правовідносин. Як і правові норми, вони характеризуються 
загальними ознаками і рисами, притаманними всім правовідносинам... в 
суспільстві, а також  специфічними особливостями. Ф інансові 
правовідносини являють собою вид суспільних відносин, - резюмував він, - 
фінансових відносин, врегульованих фінансово-правовою нормою”1.

На дане твердження в радянській правовій літературі з'явився цілий 
ряд заперечень проти визначення правовідношення як суспільного 
відношення, врегульованого нормами права. Найбільш повно та послідовно 
ці заперечення були викладені С.Ф.Кечек'яном, який писав, що хоча “дане 
формулювання правильно від значає вплив права на суспільне від ношення”, 
воно “не вираж ає в достатній мірі надбудовного характеру 
правовідношення. Виходить, - зазначав С.Ф.Кечек'ян, - що в ряді випадків 
у правовідношеннях продовжують виступати виробничі, тобто базисні, 
відносини’Т

Той же Ровінський Ю.А. на це заперечував С.Ф.Кечек'яну, що 
“неможливо не рахуватися з тим, що правовідносини визнаються 
надбудовними відносинами тільки тому, що перед тим, як скластися, вони 
повинні пройти через свідомість людей, через волю пануючого класу, 
виражену в юридичній формі”3. Державний припис, продовжував 
Ровінський Ю.А., що міститься в юридичній формі, визначає умови дії 
правовідносин, права і обов'язки їх учасників, способи, якими гарантується 
здійснеігня приписів норми, тобто лише в результаті регулювання нормою 
права і її впливу на поведінку людей суспільні відносини стають 
правовідносинами4.
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Таким чином, формулювання “врегульовані нормами права” 
включає в себе: а) вольовий момент, що міститься у фінансово-правовій 
нормі і виражений у вигляді державного припису; б) способи поєднання 
суб'єктів правовідношення відповідними правами і обов'язками; в) 
характер впливу на поведінку суб'єктів даного правовідношення. Саме 
тому суспільне відношення, врегульоване нормою права, стає 
правовідношенням.

На нашу думку, С .Ф .К ечек'ян правильно характеризує 
правовідносини, відзначаючи, що це норма права в її дії, у її реалізації. • 
Саме тоді, коли суспільні відносини регулюються нормою права, коли 
приписи диспозиції норми приводяться в діїо щодо конкретних відносин, 
які і зумовили появу даної норми права, ми й маємо правовідношення як 
форму вираження економічних відносин у його виникненні, зміні і 
припиненні. Необхідно водночас підкреслити, що правовідношення як 
форма вираження економічного відношення “завжди відображає більш або 
менш безпосередньо економічні, виробничі відносини”5.

У фінансовому правовідноіпенні виражається сукупність грошових 
відносин, пов'язаних з мобілізацією, розподілом і використанням грошових 
коштів державою в цілому або її органами з метою здійснення нею власних 
функцій. Тут правовідносини більш безпосередньо, ніж в інших галузях 
права, виражають в грошовій формі виробничі відносини суспільства. Але 
надбудовний характер правовідносин, фінансових в тому числі, 
відображається не мірою вираження ними економічних відносин, а там, що 
вони є юридичною формою як відображення, гак і закріплення цих відносин.

Одна з найважливіших особливостей фінансових правовідносин в 
тому й полягає, що вони є юридичною формою вираження і закріплення 
фінансових відносин, які, в свою чергу, є формою відповідних економічних 
відносин. Саме тому аналіз фінансових правовідносин завжди пов'язаний з 
попереднім розглядом їх у світлі загальнометодологічної проблеми 
співвідношення змісту і форми суспільного відношення. .

Погляди Ровінського Ю.А. на фінансово-правові відносини ж  на 
юридичну форму вияву і закріплення фінансових відносин поділяє професор 
Воронова Л.К. “У сфері впливу держави на відносини, що виникають в 
процесі розподілу і перерозподілу національного доходу крш т и  та утворення 
і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, - пише 
вона - виникають, змінюються і припиняються фінансові правовідносини. 
Учасники цих відносин виступають ж  конкретні носії прав і обов ‘язків, що 
встановлені фінансово-правовими нормами і забезпечені примусовою силою 
держави”5. У фінансових правовідносинах, на її думку, виявляються



суб‘єктивні права їх учасників, тобто йде безпосередній вплив права на 
фінанси, оскільки приписи держави з приводу мобілізації, розподілу та 
використання коштів, що складають централізовані і децентралізовані 
фонди, реалізуються в поведінці людей, які беруть участь у цій діяльності7.

Професор Хімічева Н.І. підкреслює, що “фінансові правовідносини 
- це врегульовані нормами фінансового права суспільні відносини, учасники 
яких виступають як носії юридичних прав і обов'язків, які реалізують 
приписи цих норм по утворенню, розподілу і використанню державних 
грошових фондів і доходів”8. Це одне з найкоротших за обсягом та 
найповніших за змістом визначень фінансового правовідношення і не дивно, 
що воно стало надбанням підручника з фінансового права.

Водночас, на нашу думку, дане визначення фінансового 
правовідношення не позбавлене і ряду недоліків, найістотнішим з яких 
дисертант вважає відсутність вказівки на правовідношення як на 
індивідуальний зв'язок між суб'єктами цих відносин, на існування 
фінансових правовідносин у кожному випадку лише як відносин конкретних, 
а не загальних, не відносин взагал і. Ці аспекти ф інансового 
правовідношення мають принципове методологічне значення для 
правильного розуміння його юридичної природи в цілому.

Нехтування ними нерідко приводить до методологічно хибних 
висновків. Зокрема, Єрмакова Т.С. резюмує, що “в галузі фінансових 
відносин існують не тільки конкретні юридичні відносини, за прикладом 
адміністративно-правових від носин, але й правові зв'язки, що передбачають 
комплекси всезагзльних прав і обов ‘язків, які виходять за межі конкретних 
правовідносин”9.

В дійсності ж, як уже давно встановлено теорією права, 
“правовідношення - це індивідуалізований суспільний зв ‘язок між особами, 
що виникає на основі норм права і характеризується наявністю суб'єктивних 
юридичних прав та обов'язків і підтримується (гарантується) примусовою 
силою держави”10. Це визначення, що належить відомому теоретику права 
Алексееву С.С., дозволяє виділити головні специфічні ознаки будь-якого, в 
тому числі й фінансового, правовідношення, які відрізняють його від інших 
суспільних відносин.

По-перше, фінансове правовідношення - це зв'язок між його 
суб'єктами, що виникає виключно на основі норм права. При цьому 
принципово важливим є наступний момент. Правові відносини не можуть 
бути зрозумілі ні з самих себе, ні з так званого загального розвитку 
людського духу. Навпаки, їх корені сягають матеріальних життєвих 
відносин. Детермінованість правовідносин матеріальними умовами життя
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суспільства проявляється як безпосередньо (через матеріальні інтереси 
людей), так і через волю держави, через продуковані нею юридичні норми. 
Звідси характеристика юридичних норм як основи виникнення, зміни і 
припинєїиія правовідносин з неминучістю веде в ході подальшого аналізу 
до з'ясування визначальних економічних факторів, що зумовлюють 
правовідносини - до їх економічного базису.

По-друге, фінансове правовідношення - це зв'язок між його 
суб'єктами, що виникає на основі норм права через їх суб‘єкпшвні юридичні 
права іобов‘язки. Особливий юридичний зв'язок між суб'єктами, що завжди 
виникає на базі їх матеріальних інтересів, відносин, існує саме тому, що 
дані суб'єкти є носіями відповідних прав і обов'язків. Юридичні норми 
надають одному суб'єкту фінансового правовідношення права, а на іншого 
суб'єкта - покладають обов'язки. А право й обов'язок (в цьому суть 
правовідношення) єдині, точніше - дві сторони єдиного цілого. Вони єдині 
за своїм об'єктом, за своїм фактичним змістом, втіленим для одного суб'єкта 
в тому, що він може, а для іншого - в тому, що він повинен. В силу цієї 
єдності прав і обов'язків суб'єкти фінансового правовідношення пов'язані 
між собою.

По-третє, фінансове правовідношення - це зв'язок, що виникає на 
основі норм фінансового права між суб'єктами, який має індивідуальний, 
конкретно визначений характер. Це зумовлено насамперед тим, що 
правовідношення так або інакше індивідуалізоване за своїм суб'єктним 
складом, за змістом прав і обов'язків цих суб'єктів. Фінансове 
правовідношення - це завжди зв'язок між суб'єктами через реальні, фактично 
сущі права і обов'язки, що фіксують чітко визначену міру поведінки цих 
осіб. Інакше трактування фінансового правовідношення, коли під ним 
маються на увазі всі можливі для даних суб'єктів права і обов'язки 
(наприклад, для конкретного платника податків - всі права та обов'язки 
суб'єкта оподаткування взагалі), з неминучістю веде до конструкції 
правовідношення як “моделі”, до надання йому нормативного характеру, 
до стирання якісних відмінностей між фінансово-правовою нормою та 
фінансовим правовідношенням. А це вже груба методологічна помилка.

Водночас необхідно мати на увазі, що права і обов'язки суб'єктів 
фінансового правовідношення як явища динамічного перебувають в русі, 
розвитку. І тут справа не лише в тому, що на початкових фазах формування 
фінансового відношення наявне суб'єктивне право його учасників може 
виступати (і виступає) у вигляді прообразу, тобто передумови - можливості, 
але й тому, що в уже сформованому правовідношенні суб'єктивне право чи 
обов'язок у ряді випадків до настання відомих фактів має потенційний

90



характер (таким є, наприклад, потенційне право платника податку не 
сплачувати податків з доходів від операцій, звільнених законодавцем від 
оподаткування).

По-четверте, фінансове правовідношення - це зв'язок між його 
суб'єктами, що виникає на підставі норм права і підтримується 
(гарантується) примусовою силою держави. Як тільки ті чи інші суб'єкти 
стають носіями юридичних прав і обов'язків, вони одразу ж потрапляють у 
специфічне становище по відношенню до держави. Держава підгримує, 
гарантує дії носія суб'єктивного права, забезпечує виконання обов'язків. 
Тобто, правовідношення, будучи зв'язком між тими чи іншими суб'єктами, 
являє собою також зв'язок, правда, в іншій площині та з іншими 
характеристиками, даних суб'єктів з державою.

Сформульовані нами вище чотири з головних специфічних рис, чи, 
інакше кажучи, особливостей фінансового правовідношення є одночасно 
специфічними ознаками правовідношення взагалі, які виділяють його серед 
інших суспільних зв'язків. Водночас фінансове правовідношення 
характеризується і рядом особливостей, притаманних лише йому.

Найперша з них полягає в тому, що фінансові правовідносини 
виникають в результаті правового регулювання державою фінансово- 
економічних відносин та виступають їх правовою формою. Економічні 
фінансові відносини, як погоджується переважаюча більшість фахівців з 
даної проблеми, існують тільки у формі правовідношення, і це 
правовідношення за своєю галузевою належністю є однозначно фінансовим. 
Останнє зумовлюється тим, що фінансово-економічні відносини - це продукт 
фінансової діяльності держави, яка може здійснюватися лише у правових 
формах та методах. Тобто, тістом фінансового правовідношення є не що 
інше як фінансово-економічне відношення.

Д руга з чисто специфічних особливостей ф інансового 
правовідноіпення полягає в тому, що його предметом виступають гроші чи 
грошові зобов'язання. Фінансові правовідносини опосередковують 
фінансово-економічні відносини, які (як мінімум, їх матеріальний різновид) 
є грошовими відносинами. Грошовий характер фінансово-економічного 
відношення відображається у фінансовому гіравовідношенні, яке 
опосередковує його, перетворюючи гроші в його предмет.

Юридичним об'єктом фінансового правовідношення є права та 
обов'язки його суб'єктів. Права та обов'язки суб'єктів фінансового 
правовідношення визначають їх поведінку, яка завжди пов'язана з 
матеріальним предметом цього правовідношення. Це означає, що один із 
суб'єктів матеріального фінансового правовідношення зобов'язаний
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передати іншому суб'єкту певну суму грошей. Наприклад, у податковому 
правовідношенні гроші рухаються від платника податку до держави і 
обов'язок платника податку внести грошові кошти кореспондується з 
правом державного податкового органу стягнути та одержати ці грошові 
кошти.

Третя із специфічних особливостей фінансового правовідношення 
полягає в тому, що завжди однією з його обов'язкових сторін виступає 
держав а чи уповноважений нею орган. Це зумовлено тим, що сама держава 
в інтересах суспільства здійснює фінансову діяльність: організовує 
надходження грошових коштів в різноманітні державні грошові фонди, 
розподіляє і використовує їх на соціально-економічні програми та інші 
суспільно необхідні по греби. Внаслідок цього держава або набуває права 
власності на грошові кошти, розподіляє (перерозподіляє) їх в межах своєї 
власності на них чи втрачає своє право власності на грошові ресурси, коли 
вони спрямовуються на задоволення загальносуспільнихпотреб. При цьому 
державні органи наділені владними повноваженнями: вони вправі видавати 
приписи, обов'язкові для виконання іншими учасниками фінансових 
правовідносин - підприємствами, організаціями, установами, громадянами, 
що перебувають в підпорядкуванні державних органів. Водночас держава 
в цілому чи її органи, що виступають у фінансовому правовідношенні від 
імені держави, мають не тільки право владних приписів, але й обов'язки, 
пов'язані з правами інших суб'єктів фінансових правовідносин. Права всіх 
суб'єктів фінансових правовідносин перебувають під захистом держави, а 
їх реалізація, ж  і виконання фінансових зобов'язань, забезпечується її 
примусом.

По-четверте, фінансове правовідношення відзначається державно- 
владним характером. Держава - не просто учасник будь-жого фінансового 
правовідношення, алей водночас суб'єкт, завжди наділений значно ширшим 
набором прав у порівнянні з іншим його суб'єктом. Ця особливість 
фінансового правовідношення зумовлена головним чином специфікою 
власне фінансової діяльності, в ході ж о ї держава або відбирає в кого б це 
не було гроші (наприклад, в ході стягнення податків), або комусь жертвує 
їх (наприклад, в процесі бюджетного фінансування).

Найбільш яскраво і чітко виражено цей момент владарювання в 
такому різновиді фінансових правовідносин, ж  податкові правовідносини. 
Тут він набуває характеру однобокого примусу. Проте не слід забувати, 
що і в цьому випадку знову ж таки юридична властивість суспільного 
відношення визначається його економічним змістом - податок хоча й 
законне, але водночас вилучення частини грошей у їх власників, ж е
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вдасться реалізувати тільки шляхом юридичного примусу. Звідси один 
суб‘єкт фінансового правовідношення - держава - є носієм влади, а інший - 
платник податку- - підпорядкування. Це й надає даному правовідношенню 
характер правової нерівності.

І наскільки є різноманітними фінансово-економічні відносини, 
методи здійснення фінансової діяльності держави, настільки ж різноманітні 
і фінансові правовідносини, що їх опосередковують. В одних з них аспект 
владарювання держави (а значить, і юридична нерівність сторін) виражений 
в категоричній формі (наприклад, податкові правовідносини), в інших він 
дещо пом'якшений (наприклад, відносини державної позики, у яких їх 
суб'єкти на перший погляд можуть сприйматися інколи навіть як 
рівноправні).

Тим не менше юридична нерівність сторін іманентна будь-яким 
фінансовим правовідносинам. Це зумовлюється, з одного боку, суттю 
фінансів держави, а з іншого - фактом обов'язкової участі в них самої 
держави, яка незрівнянно могутніша від будь-якого іншого суб'єкта, що 
протистоїть їй у фінансовому правовідношенні, незалежно від тою , як 
представлена в ньому держава - безпосерньо чи опосередковано. 
Виражається зазначена нерівність суб'єктів фінансового правовідношення 
насампередв тому, що держава, будучи однією з його сторін, одночасно є 
суб'єктом, який здійснює правове регулювання даного правовідношення 
шляхом видання нормативних актів. Такою можливістю, крім держави, не 
наділений жоден інший суб'єкт фінансового правовідношення. Навіть 
відносини державної позики, хоч і побудовані за аналогією позики взагалі, 
що надає їм певної формальної подібності з цивільно-правовим договором, 
відрізняються від нього докорінно тим, що умови позики диктує не кредитор, 
а позичальник - держава.

По-п'яте, фінансове правовідношення опосередковує процеси, 
пов'язані з формуванням, розподілом і використанням державних грошових 
фондів. Мета фінансової діяльності держави - створення централізованих 
та децентралізованих фондів грошовихкоштів для задоволення на основі 
принципу конкуренції суспільних потреб публічного інтересу. Здобуваючи 
та акумулюючи грошові ресурси, держава вирішує проблему формування 
цих фондів. Не менш складні проблеми виникають перед нею на етапі їх 
розподілу, оскільки цих коштів ніколи не вистачає дай задоволення всіх 
суспільних потреб. Тому найскладнішим завданням на цьому етапі є 
проблема правильного вибору критеріїв для встановлення ієрархії 
публічних інтересів та неухильного дотримання їх в процесі розподілу 
наїромадженихфондів грошовихкоштів, а такожпроблема збалансування,
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гармонізації суспільних інтересів. Ці проблеми державі завжди доводиться 
вирішувати на фоні та в процесі більш або мешп гострої політичної боротьби 
між представниками різних суспільних сил, скритого та відкритого 
лобіювання ними своїх інтересів.

Після чергового розподілу наявних державних грошових ресурсів 
держава з допомогою системи заходів, насамперед правового характеру, 
прагне забезпечити найраціональніше, найефективніше і обов'язково у всіх 
випадках законне використання державних грошових коштів тими 
суб'єктами, яким вони виділені. Вся фінансова діяльність держави, 
незалежно від її конкретного етапу, здійснюється у правовій державі та 
громадянському суспільстві з допомогою правових форм і методів, які 
забезпечуються нормами фінансового права. В результаті цього 
централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів держави як 
мета її фінансової діяльності та право як засіб її здійснення породжують у 
своїй взаємодії специфічні правові відносини - фінансові правовідносини.

Ще одна особливість фінансових правовідносин полягає в тому, 
що їх виникнення, зміна та припинення завжди безпосередньо пов'язані з 
нормативним актом. Суб'єкти фінансового правовідношення самі не мають 
права встановлювати, змінювати чи припиняти правовідносини. Незалежно 
від їх волі це здійснює тільки держава шляхом видання нормативних 
правових актів. Причому на етапі переходу до ринкової економіки все 
більша частка фінансових правовідносин регулюється актами найвищої 
юридичної сили - законами.

Всі ці особливості фінансових правовідносин, взяті в сукупності, 
визначають їх специфіку. Причому жодна з цих рис зокрема не в змозі 
охарактеризувати фінансове правовідношення в цілому. З'ясування 
загальних та специфічних особливостей фінансового правовідношення 
дозволяє зрозуміти та розкрити його юридичну природу, що має надзвичайно 
важливе значення для теорії і практики фінансового права.

Як відзначає Алексеев С.С., конститутивна риса будь-якого, в тому 
числі і фінансового правовідношення, полягає в тому, що “воно виражає 
особливий суспільний зв‘язок між особами, зв'язок через їх права і 
обов'язки”11. Це означає, що учасники правовідношення “пов'язані”, 
займають по відношенню один до одного відповідне становище (позицію). 
На думку Алексеева С.С., така характеристика правовідношення в повній 
мірі узгоджується з філософським розумінням відношення, у відповідності з 
яким уже сам факт, що це є відношення, означає, що в ньому є дві сторони, 
які відносяться одна до одної12. Ось цей момент - “відносяться одна до одної” 
- і показує Алексеев С.С. як ключовий для розуміння правовідношення.
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Якщо вже ті чи інші суб'єкти виступають в якості носіїв суб'єктивних 
юридичних прав і обов'язків, то вони в силу нерозривної єдності цих прав і 
обов'язків відносяться один до одного як учасники правовідношення. 
Обгрунтування цього положення, на думку багатьохтеоретиків права, має 
методологічне значення для істинного розуміння таких важливих явищ 
правової матерії, як суб'єктивні юридичні права та обов'язки.

По-перше, тому, що розгляд суб'єктивних прав і обов'язків як 
правовідношення дозволяє з'ясувати їх соціальну природу. Адже кожне 
явище в суспільстві розкриваєтья як соціальне явище лише тоді, коли воно 
розглядається у вигляді відношення. До сказаного можна додати, що, як 
стверджує загальна теорія права, “право може впливати тільки на суспільні 
відносини і тому такі суспільні явища, як правоздатність, дієздатність, 
загальний обов'язок дотримуватись громадського порядку, закріплені в 
конституції як основи суспільного і державного ладу, є юридичним 
оформленням різних суспільних відносин”13. Суб'єктивне право і юридичний 
обов'язок поза соціальними зв'язками (поза правовідношеннями) - це 
“соціальний нуль ”.

По-друге, тому, що розгляд суб'єктивних прав і обов'язків як 
правовідношення дозволяє побачити їх особливість як явищ юридичних. В 
реальному ж и л і немає суб'єктивного права (як явища юридичного), якщо 
воно не “право” по відношенню до кого б то не було, тобто якщо воно так 
або інакше не пов'язано з обов'язками. Немає і обов'язку (як явища 
юридичного), якщо його не доповнюєправо вимагати. Право, не забезпечене 
обов'язками, і обов'язки, не підкріплені правом вимагати, перетворюються 
в “юридичний нуль”.

З цього, на думку Алексеева С.С., з неминучістю випливає, що 
органічний, нерозривний зв'язок між су б ‘ асшвними юридичними правами і 
обов'язкам^ є однією з найістотніших об'єктивних закономірностей в галузі 
правової дійсності14. Цей зв'язок відзначається таким жорстким, 
конституїтивним характером для права, що у випадку його відсутності 
правова матерія, так бимовиги, розсипається: суб'єктивні юридичні права 
і обов'язки втрачають властивосіїюридичнихісоціальнихявшц13. Поняття 
правовідношення і склалося в юридичній науці для позначення цієї 
неодмінної умови існування та функціонування правової матерії - 
органічного, нерозривного зв'язку між суб'єктивними права і обов'язками 
суб'єктів правовідношення.

Тобто, вироблена в правознавстві теоретична конструкція 
“правовідношення” не є прямою проекцією на правовий матеріал 
філософських категорій “зв'язок” і “відношення”. Суть в іншому. Виділення
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правовідносин з усієї маси різноманітних зв'язків, що існують в правовій 
дійсності, в тому числі й між елементами правової надбудови, здійснюється 
у відповідності з особливою підставою - чи розкриває даний зв'язок 
соціальну природу та юридичний характер суб'єктивних прав і обов'язків16.

На нашу думку, теоретичне положення про нерозривний зв'язок 
між суб'єктивними юридичними правами і обов'язками (і, відповідно, їх 
характеристика через поняття правовідношення) вирішує проблему в 
принципі, з точки зору корінних, висхідних методологічних передумов, які 
дозволяють розкрити соціальну природу і юридичну сутність суб'єктивних 
прав і обов'язків. Але воно зовсім не означає, що всі правові зв'язки 
однакові, що суб'єктивні юридичні права і обов'язки замикаються 
“рамками” власне правового зв'язку, є лише його елементами. За своїм 
змістом, а особливо за своїм значенням суб'єктивні юридичні права і 
обов'язки є явищем незрівняно багатшим, багатограннішим, вони мають 
водночас свій власний зміст і цінність, що нерідко виходять за межі правових 
зв'язків як таких.

Інший відомий теоретик права Явич Л.С. заперечує Алексееву
С.С., що ототожнювати правове відношення і правовий зв'язок не зовсім 
точно. На його думку, правове відношення відрізняється від правового 
зв'язку як мірою конкретизації суб'єктів і їх прав та обов'язків, так і 
характером залежності суб'єктів правовідношення17. Щодо фінансового 
правовідношення, то тут має місце класичний випадок відношення влади - 
підпорядкування.

Всупереч традиційним уявленням про суть правовідношення Явич 
Л.С. та А гарков М .М . вваж аю ть, що безпосереднім змістом 
правовідношення є не права та обов'язки його суб'єктів, а їх соціальна 
д іяльність, поведінка18. На їх думку, фінансово-правове, як і будь-яке інше, 
правовідношення має соціальний зміст, оформлений відповідними правами 
та обов'язками. Взяте в цілому, фінансове правовідношення виступає як 
форма фактичних фінансових відносин, але вона не є беззмістовною формою 
чи простим зліпком фінансових відносин. Змістом правових зв'язків у 
правовідношенні є також поведінка його суб'єктів в межах наданих їм 
суб'єктивнихюридичнихправ та покладених на них юридичних обов'язків.

Проте на відміну від юридичного зв'язку, у правовідношенні має 
місце поведінка взаємодіючих суб'єктів, їх тісно взаємозумовлена 
діяльність. Тут суб'єкти та їх вчинки перебувають в прямому 
взаємнозначимому стабільному соціально-юридичному контакті. При 
формальному підході відмінності між правовідношенням та правовим 
зв'язком не істотні. Вони зводяться головним чином до конкретизації
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суб'єктного складу правовідношення та прав і обов'язків цих суб'єктів. 
Проте якщо враховувати головне - соціальний зміст, то їді два феномени 
юридичної дійсності далеко не тотожні, істотньо відрізняються між собою 
за характером та змістом поведінки суб'єктів - їх учасників. У правових 
відношеннях найвиразніше проступає особливість правового впливу 
одного суб'єкта на іншого. Зокрема, у фінансовому правові,тиоіпениі - це 
повна залежність всіх інших суб ‘єктів його від держави, владне повеління 
з боку держави всім іншим суб'єктам, виражене в крайній категоричній 
формі.

На нашу думку, відкриття поведінки (діяльності) як безпосереднього 
змісту правовідношення дозволяє краще зрозуміти механізм зчеплення 
юридичних і фактичних відносин між собою. Воно ж дає можливість 
висвітлити соціальну основу тієї грані, яка завжди існує між 
правовідношенням і правовим зв'язком. Звідси зміст фінансового 
законодавства, як і законодавства взагалі, повинен все в більшій мірі 
наближатися до ідеалу, тобто ставати таким, щоб кожний суб'єкт, наділений 
законними правами, мав повну можливість при бажанні чи необхідності 
вступати в конкретні правові відносини, які б забезпечували реалізацію 
його суб'єктивних прав, їх захист і відновлення.

Причому особливо гостро стоїть ця проблема для всіх без винятку 
суб ‘єктів саме у фінансових правовідносинах і дуже з агострилась вона саме 
на етапі переходу до ринкової економіки. Адже, з одного боку, майже 
звичним явищем став постійний недобір державою істотньої частки законно 
належних їй податків та інших обов'язкових платежів і зборів. Не менш 
поширеним стало явище надмірних стягнень податковими органами цих же 
податків, інших обов'язкових платежів та зборів із законослухняних 
платників. Тобто, в Україні фактично стимулюється безпосередньо і від 
зворотнього гіезаконнослухняна поведінка суб'єктів фінансових, особливо 
податкових правовідносин.

В залежності від обставин поведінка сторін фінансового 
правовідношення може бути активною чи пасивною, але вона завжди в 
межахправ та обов'язків взаємна, що в підсумку і визначає динамічність 
всієї системи фінансового права, оскільки це не що інше як динамічність 
самої реалізації об'єктивного і суб'єктивного права в житті суб'єктів цих 
правовідносин. Якщо абстрактне право, навіть належним чином закріплені 
наявні юридичні права та обов'язкив певному розумінні є галу ззю правової 
можливості, належності, то фінансово-правові відносини - це вже галузь 
перетворення можливості в дійсність, належного в суще.

Фінансове правовідношення - це єдність соціального змісту та
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юридичної форми у двох аспектах: а) такі відносини не що інше ж  юридична 
форма фінансових від носин і б) воші ж можуть розглядатись у вигляді єдності 
безпосереднього змісту (взаємної діяльності суб'єктів) і властивої йому 
формульовано«! з допомогою правомочності та зобов‘язаності. Останнє 
означає, що в оболонку правового відношення втягнуто, як правило, 
опосередковане фактичне відношення не в цілому, а лише в тій частині, у 
тому складі, які передбачені правами та обов'язками суб'єктів 
правовідношення. Проте це не стосується фінансових відносин, які поза 
юридичною формою не існують. Вони цілком і повністю співпадають із. 
змістом правовідносин.

Таким чином, фінансові правовідносини - різновид суспільних 
відносин, які за своєю формою є індивідуально-визначеним зв'язком 
управомочених та зобов'язаних його суб'єктів, а за безпосереднім змістом 
їх - взаємодією цих суб'єктів, які реалізують свої суб'єктивні права та 
виконують покладені на них юридичні обов'язки.

У фінансовому' правовідношешгі особливо чітко проявляються два 
правових елементи: а) державно-владний і б) майновий. Владно-майновий 
характер фінансового правовідношення визначає юридичне положення його 
суб'єктів у конкретному фінансовому правовідношенні. Так, фінансовий 
орган, безпосередньо представляючи державу в цілому, наділений у зв'язку 
з цим відповідними повноваженнями. Він забезпечує своєчасність 
надходжень у державний бюджет, здійснює під керівництвом виконавчих 
та розпорядчих органів державні видатки та контролює їх використання у 
строгій відповідності із встановленим законом порядком, наділений правом 
стягнення прострочених платежів державі тощо. Інший суб'єкт фінансового 
правовідношення, що протистоїть державі, несе головним чином юридичний 
обов ‘язок у відношенні своєчасної сплати встановленого для нього законом 
обов'язкового платежу. Водночас він наділений правом скарги у випадку, 
якщо дії фіноргану незаконні, правом на законні пільги, відстрочки і 
розстрочки платежів тощо. Причому владно-майновий характер фінансових 
правовідносин надзвичайно чітко та рельєфно проступає у всіх їх видах. 
Відрізняються воші між собою лише мірою прояву в них владного характеру.

Характеристика фінансових правовідносин як владно-майнових 
дозволяє відмежува ти їх від цивільного права, ж е  регулює також майнові 
відносини, від адміністративного права, де є чимало владних і навіть 
владно-майнових відносин. Ровінський Ю.А., наприклад, виділяє наступні 
груші владно-майнових відносин, що регулюються адміністративним 
правом: 1) конфіскація і реквізиція, що здійснюються на підставі 
адміністративного акту' чи судового рішення; 2) перехід у власність держави



безхазяйного майна; 3) накладення і стягнення адміністративних штрафів19.
Адміністративні правовідносини владно-майного характеру 

відмежовуються від фінансових правовідносин вже тим, іцо перші 
виникають з виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а другі 
- тільки з фінансової дальності, тобто, насамперед за предметом їх правового 
регулювання. В адміністративному праві ці відносини можуть мати 
безпосередньо майновий характер (наприклад, перехід у власність держави 
безхазяйного майна), тоді як у фінансовому праві вони завжди мають 
грошовий характер. Проте нерідко адміністративно-правове регулювання 
владно-майнових відносин вимагає застосування і норм фінансового права, 
які, однак, у даному випадку відзначаються підпорядкованим значенням 
та впливають в аналогічних випадках на регулювання лише окремих сторін 
цих відносин.

Норми фінансового права застосовуються, наприклад, у випадках 
реалізації конфіскованого чи реквізованого майна, а також за умови 
наявності у адміністративного органу грошових коштів, що стягуються у 
вигляді штрафів. Перехід цих коштів у власність держави регулюється на 
основі загальних положень фінансового права. На державні фінансові 
органи покладається обов'язок виявлення, обліку, оцінки та реалізації 
конфіскованого майна, цінностей та грошових коштів. Всі доходи від 
штрафів зараховуються в загальнодержавний бюджет чи місцеві бюджети. 
Норми фінансового права регулюють також всі фінансові відносини, що 
виникають в суспільстві у зв'язку з передачами від одного суб'єкта 
господарювання іншому підприємств, споруд, інших об'єктів.

Єдина економічна природа фінансів зумовлює і єдність фінансових 
правовідносин, тобто і єдину їх юридичну природу. Проте це аж ніяк не 
виключає їх різноманітності, необхідності та важливості класифікації їх 
на основі,і з одного боку, врахування особливостей окремих видів 
правовідносин (матеріальні та нематеріальні правовідносини; матеріальні, 
в свою чергу, поділяються на види в залежності від структури фінансової 
системи держави і т.д.), з іншого боку - за ознакою виявлення суб'єктів 
правовідношення.

На думку професора Хімічевої Н.І., найповніше розкриває зміст 
фінансових правовідносин їх класифікація на види в залежності від 
структури фінансової системи держави20. При такій класифікації об'єктивно 
виділяються фінансові правовідносини, що виникають у зв'язку з 
функціонуванням відповідної ланки фінансової системи. В свою чергу, 
виділені таким чином види фінансових правовідносин відповідають 
систематизації норм фінансового права, зробленій за цією ж ознакою.
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Професор Воронова Л.К. виділяє за цією ознакою наступні групи 
фінансових правовідносин: бюджетні, з приводу обов'язкових сплат 
підприємств і організацій в бюджет; податкові; з приводу державного 
майнового і особистого страхування; державного кредиту; банківського 
кредитування і розрахунків; оперативного регулювання грошового обігу і 
валютних операцій; видатків державного бюджету21.

В цілому погоджуючись з наведеною класифікацією фінансових 
правовідносин, водночас зазначимо, що, на нашу думку, до них об'єктивно 
не належить в умовах переходу до ринкової економіки такий вид, як 
банківське кредитування і розрахунки, оскільки в Україні у відповідності 
з її Конституцією кредитна система відділена від фінансової22. Також 
недостатньо переконливим, на нашу думку, є виділення в якості окремого 
виду фінансових правовідносин “видатків державного бюджету”. Вони є 
частішою виду бюджетних правовідносин в цілому і відривати перші від 
других недоцільно. Адже змістом бюджетних правовідносин є не лише 
формування, але й розподіл та використання бюджетних коштів.

Такого роду класифікація фінансових правовідносин, що базується 
на фінансовій структурі держави, має відносний характер, оскільки 
залежить від складу цієї структури, яка в різних країнах може бути і буває 
різною. Тимнеменшевона виражаєдва постійних моменти: характеристику 
правовідношення з точки зору прив'язки його до того чи іншого фонду 
грошових коштів і одночасно його належність до того чи іншого розділу 
фінансового права. Наприклад теж бюджетне правовідношення показу є, 
що воно, з одного боку, опосередковує процеси формування, розподілу і 
використання бюджету' як головного фонду державних грошових коштів, з 
іншого боку - що воно регулюється нормами бюджетного права, що є 
підрозділом фінансового права в цілому.

Щоправда, професор Худяков О.І., на нашу думку, обгрунтовано 
звертає увагу на певні складності такого роду класифікації. Справа в тому, 
пише він, що одне і те ж саме правовідношення може стосува тися одночасно 
двох фондів грошових коштів, виражаючи процес формування одного та 
процес витрачання іншого фондів коштів. Так, сіТлата обов'язкових 
платежів державними підприємствами означає ви трачан н і 
децентралізованих грошових фондів, що опосередковується, здавалося б, 
нормами фінансово-господарського права. З іншого боку, ці платежі є 
доходом бюджету, що свідчить про належність їх до бюджетного права23. 
До якого ж виду в дійсності належить дане правовідношення?

Щоденна практика дає нам багатющу кількість прикладів і 
зворотнього роду, коли має місце бюджетне фінансування: для бюджету, з

100



якого здійснюється фінансування, це правовідношення буде витратним, а 
для того грошового фонду, куди ці гроші переміщаються, - доходным. Знову 
ж таки, до якого з цих двох фондів грошових коштів належить дане 
правовідношення з огляд}' його класифікації за його об'єктом, тобто змістом?

Худяков О.І. радить в даному випадку керуватися правилом 
належності до вищ ої ланки фінансової системи. Н априклад, 
правовідношення,що євитратнимдлядецешралізованого грошового фонду 
і доходным для бюджету, необхідно віднести до виду бюджетних 
правовідносин24. Цю його точку зору ми поділяємо повністю.

Аналогічним, на нашу думку, повинен бути підхід і у всіх випадках, 
коли має місце взаємодія між грошовими фондами нижчого і вищого рівнів. 
При цьому, ми переконані, даний спосіб класифікації фінансових 
правовідносин не є чисто технічним прийомом - він відображає сутність 
даного правовідношення, оскільки фінансова система будь-якої держави 
побудована на началах вертикальної ієрархії, де кожна іївшца ланка займає 
домінуюче становище по відношенню до нижчої ланки. В силу цього якраз 
вища ланка і визначає як економічну, так і правову природу фінансових 
відносин, що складаються під її впливом.

Класифікація фінансових правовідносин за суб'єктами переконує, 
що у всіх без винятку випадках одним з цих суб'єктів є держава, 
представлена безпосередньо чи через уповноважений нею орган, а також 
дозволяє з'ясувати всіх інших суб'єктів цих правовідносин, дослідити їх 
права і обов'язки, загальне і особливе у їх правовому статусі. Так, 
Ровінський Ю.А. за цією ознакою виділяв п 'ять груп фінансових 
правовідносин, а саме: правовідносини, що виникають між центральними і 
місцевими органами державної влади і управління; правовідносини, що 
виникають між державними органами і державними підприємствами, 
установами та організаціями; правовідносини між фінансовими органами; 
правовідносини, що виникають між фінансовими органами та громадянами; 
правовідносини, що виникають між державними господарюючими 
суб'єктами, які діють на началах госпрозрахунку25.

В нових історичних умовах внаслідок ускладнення фінансової 
системи держави до вказаних вище видів фінансових правовідносин 
необхідно додати ще правовідносини між фінансовими і кредитними 
органами, а також правовідносини, що виникають між державою в особі 
уповноважених нею органів та підприємствами, установами і організаціями 
недержавної форми власності.

У зв'язку з наявністю матеріальних та процесуальних норм 
фінансового права, в залежності від об'єкта правового регулювання
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фінансові правовідносини також можуть поділятися на матеріальні і 
процесуальні. Через матеріальні фінансові правовідносини реалізуються 
права і обов'язки суб'єктів по отриманню, розподілу і використанню 
відповідних фінансових ресурсів. Ці фінансові ресурси виражені в 
конкретному розмірі чи певному виді доходів і видатків.

Основний зміст суб'єктивних матеріальних фінансових прав і 
обов'язків полягає у можливості чи необхідності одержання, сплати, 
розподілу, витрачання, перерозподілу, вилучення і т.д. цих конкретно 
визначених фінансових коштів. В результаті реалізації даних прав і 
обов'язків в кінцевому підсумку регулярно утворюю ться та 
використовуються державні грошові фонди.

В процесуальних фінансових правовідносинах виражається 
юридична форма, у якій відбувається одержання державою у своє 
розпорядження фінансових ресурсів, їх розподіл і використання. Тому 
процесуальні суб'єктивні права і обов'язки (повноваження) переслідують 
мету використання певної юридичної форми і порядку фінансової діяльності. 
Так, на стадії складання проекту Державного бюджету України на черговий 
фінансовий рік до них належить, згідно Закону України “Про бюджетну 
систему України”, обов'язок Кабінету Міністрів України організувати 
складання проекту Державного бюджету України відповідно до засад 
державного регулювання економічного і соціального розвитку України, 
міждержавних відносин, визначених Верховною Радою України у 
бюджетній резолюції. Якщо ж мають місце відхилення від бюджетної 
резолюції, то вони, згідно цього ж закону, повинні бути вмотивовані і 
зазначені окремо26.

Процесуальні фінансові правовідносини здійснюються шляхом 
використання встановлених форм і видів актів державних органів, 
дотримання відповідної послідовності і строків тих або інших дій. Якщо, 
зокрема, знову повернутися до проблеми складання проекту Державного 
бюджету України, то на самому початку його Міністерство фінансів 
України на підставі Основних прогнозних показників економічного і 
соціального розвитку України на плановий рік та фінансових можливостей 
держави складає попередній проект зведеного бюджету України і доводить 
відповідні прогнозні показники до міністерств, відомств, інших органів 
державної виконавчої влади. Міністерства, відомства, інші органи 
державної виконавчої влади у двотижневий термін розглядають доведені 
до них показники щодо проекту зведеного бюджету та подають Міністерству 
фінансів України свої пропозиції з відповідними розрахунками та 
обгрунтуваннями.
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Міністерство фінансів України розглядає зазначені пропозиції за 
участю представників відповідних міністерств і відомств, інших органів 
державної виконавчої влади, готує проекти зведеного та Державного 
бюджетів України і до 15 серпня подає їх на розгляд Кабінету Міністрів 
України, а з питань, не узгоджених з міністерствами, відомствами та іншими 
органами державної виконавчої влади, доповідає Кабінету Міністрів 
України.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розглядає проект 
Закону про Державшої бюджет України, приймає остаточне рішення щодо 
проекту Закону і подає його Президенту України. Президент України 
розглядає проект Закону про Державний бюджет України і в разі згоди з 
ним вносить його Верховній Раді України до 15 вересня. Якщо Президент 
України не подасть до 15 вересня проект Закону про Державний бюджет 
України, то Верховна Рад а України може розглянути питання щодо причин 
порушення терміну подання проекту і відповідальності посадових осіб.

До проекту Закону додаються: Основні прогнозні макропоказники 
економічного і соціального розвитку України на плановий рік, зведений 
баланс фінансових ресурсів України, основні напрями бюджетної і 
податковоїполітики, пропозиції щодо взаємовідносин Державного бюджету 
України з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя, обсяги централізованих державних капітальних вкладень з 
розрахунками і обгрунтуваннями по окремих позиціях і заг альні показники 
зведеного бюджету України.

До всіх показників доходів і видатків Державного бюджету, 
зазначених у проекті Закону про Державний бюджет України, окремо 
додаються розрахунки і обгрунтування. Персональну відповідальність за 
дотримання цього правила несе міністр фінансів України. До проекту Закону 
про Державний бюджет України також додаються інформаційні матеріали, 
а саме: прогноз доходів і видатків Державного бюджету України на три 
наступні роки, розроблений на підставі Основних прогнозних 
макропоказників економічного і соціального розвитку України на цей 
період, складених в порядку, визначеному у частині восьмій статті 25 Закону 
України “Про бюджетну систему України”; перелік законів, окремих статей 
законів та інших нормативних актів, яким суперечить проект Закону' про 
Державний бюджет України, з зазначенням причини розбіжностей. Якщо 
причиною є недостатність коштів, то вказується обсяг фінансування в 
процентному відношенні до визначеного актом законодавства; перелік 
податків, зборів, інших обов‘язкових платежів із зазначенням ставок і пільг; 
перелік загальнодержавних, міжгалузевих та інших програм, що
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фінансуються з бюджету, в разі, якщо розпорядниками коштів едва і більше 
суб‘єктів. Також подаються дані щодо фінансових повноважень кожного 
суб ‘єкта і загальні витрати на програму27.

Між матеріальними і процесуальними правовідносинами існує 
нерозривний зв'язок. Процесуальні фінансові правовідносини мають 
значення саме як форма реалізації матеріальних прав і обов'язків у сфері 
фінансів. Адже, як переконує практика, форма позбавлена будь-якої 
цінності, якщо вона не є формою змісту. Разом з тим правильно обрана 
процесуальна форма сприяє найоптимальніпіійреалізації матеріальних прав ■ 
і обов'язків у сфері фінансів, оскільки не лише зміст, але й форми істотні. 
Тому одним з найважливіших факторів підвищення ефективності фінансової 
діяльності держави є вдосконалення процесуальної сторони цієї діяльності.

В літературі зустрічається класифікація фінансово-правових 
відносин і за іншими критеріями. Зокрема, професор Худяков О.І. пише, 
що “в залежності від методу правового регулювання фінансові 
правовідносини поділяються на односторонньо-владні і договірні”28. З 
цього приводу зазначимо, що дійсно односторонньо-владні фінансові 
відносини мають місце, точніше, такими є всі фінансові правовідносини з 
точки зору методу правового регулювання. В цьому плані вони 
характеризуються тим, що, по-перше, виникають на основі однобічного 
веління держави. Згоди іншої сторони на вступ у такі правовідносини не 
потрібно, а нерідко вони виникають навіть проти її волі та бажання, тобто 
є примусовими. По-друге, ці правовідносини будуються за моделлю “влад и 
і підпорядкування”, де на одному полюсі правовідноіпення - у держави - 
більше прав, а на іншому - в суб'єкта, що протистоїть державі - більше 
обов'язків. Принагідно відзначимо помилковість твердження про те, що у 
фінансовому правовідногаенні в однієї із сторш - держави - є лише права, а 
в іншої - тільки обов'язки. В дійсності кожна із сторін є носієм як взаємних 
прав, так і взаємних обов'язків. Тим не менше юридична нерівність сторін 
у ньому проявляється дуже чітко.

В якості класичного прикладу однобічно-владного фінансового 
правовідноіпення найчастіше приводять податкове правовідноіпення29. 
Таке гіравовідношення виникає на підставі однобічного акту держави і 
відзначається для платника податків примусовим характером. В даному 
випадку платник податків є носієм обов'язку віддати гроші державі у 
визначеному розмірі у вигляді податку, а суб'єкт, що протистоїть йому - 
держава (головним чином в особі міністерства фінансів та його податкової 
служби) - носієм права та обов'язку його стягнення. В будь-якій державі, в 
тому числі й в українській державі, податкова служба наділена для цього
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потужним арсеналом засобів, що забезпечують належне виконання цього 
права і обов'язку, включно до однобічно-примусового стягнення 
відповідних сум.

Проте аж ніяк немає підстав погодитись із твердженням Худякова
О.І. про наявність договірних фінансових правовідносин. Зокрема, він пише: 
“Договірні фінансові правовідносини характеризуються, по-перше, тим, 
що базуються на згоді сторін, тобто умови фінансового зобов'язання 
формуються з допомогою зустрічного волевиявлення (зрозуміло, лише в тій 
частині, в якій ці умови прямо не визначені тією фінансово-правовою 
нормою, яка регулює дане відношення). По-друге, хоч вони, як і будь-які 
фінансові відносини, не є юридично рівноправними, ця нерівноправність 
носить більш згладжений характер, проявляється не так очевидно, взаємні 
права і обов'язки до певної міри врівноважені. Візьмемо, наприклад, договір 
державної позики. Якщо не брати до уваги примусові позики, то вступ у 
відносини кредитора відбувається на основі його добровільної згоди, його 
праву на повернення боргу'кореспондує обов'язок держави погасити борг. 
В цілому це конструкція договору позики, що і дозволяє дане фінансове 
правовідношення кваліфікувати як договірне. Але на відміну від цивільно- 
правовихконструкцій, що базуються на юридичній рівноправності сторін, 
тут має місце фінансово-правове відношення, яке, не дивлячись на свій 
договірний характер, зберігає ознаки нерівності сторін. Проявляється це в 
тому, що держава, будучи позичальником, одночасно регулює це відношення 
своїм правовим актом, а також, зокрема, в тому, що держава наділена 
можливістю конверсії позики (однобічної зміни її умов)”30.

В якості контраргументу Худякову О.І. знову ж таки нагадаємо, 
що економічна природа фінансових відносин, які визначають юридичну 
природу фінансових правовідносин, повністю виключає можливість 
договірних, конструкцій. Про це ж саме трьома сторінками раніше пише і 
сам Худяков О.І., зазначаючи, що “фінансові правовідносини носять 
державно-владний характер ”31. Як на головний доказ на користь договірних 
фінансових правовідносин, що було проілюстровано вище, Худяков О.І. 
вказує на “конструкцію договору позики”, забуваючи при цьому, що його 
юридична природа визначається його суттю та змістом, а неконсгрукцією, 
тобто характером взаємозв'язків його елементів.

Таким чином, фінансове правовідношення - це врегульоване нормами 
фінансового права суспільне відношення, яке за своєю формою є індивідуально 
визначеним зв'язком управомочених та зобов'язаних його суб'єктів, одним 
з яких є держава чи уповноважений нею орган, а за безпосереднім його 
змістом - взаємодією цих суб'єктів, які реалізують свої суб'єктивні юридичні
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права та виконують покладеш на них юридичні обов‘язкиу сфері формування, 
розподілу і використання централізованих та децентралізованих фондів 
державних коштів, що гарантуються силою державного примусу.
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До питання про суб’єкти фінансового правовідношення в 
умовах переходу до ринку

Загальною теорією права1 та наукою фінансового праваг 
встановлено, що суб’єктами фінансового правовідношення стають лише 
суб’єкти фінансового права. До останніх належ ать “держава, 
адміністративно-територіальні утворення; юридичні особи - підприємства 
і організації усіх форм власності, установи, громадські організації, тобто 
колективні суб’єкти і громадяни як індивідуальні суб’єкти”3.

В науковій та навчальній літературі проблема суб'єктів фінансового 
правовідношення знайшла певне висвітлення4. Проте ці розробки 
стосуються переважно дореформенного періоду. Із вступом 
постсоціалістичних країн на шлях побудови ринкової економіки та 
громадянського суспільства у правовому статусі суб’єктів фінансових 
правовідносин відбулися глибокі якісні зміни. Найглибше вони зачепили 
таких суб’єктів фінансового правовідношення, як держава та громадянин. 
В даній статті ми обмежимось аналізом правової природи, суті та змісту 
цих змін у статусі громадян як суб’єктів фіїїансового права, їх впливу на 
фінансові правовідносини в Україні в цілому.

Ці переміни зумовлені дією насамперед об’єктивних чинників. 
Насамперед в суспільстві розпочалося реформування відносин власності, 
його традиційних політичних інститутів. Внаслідок цього особистість, 
громадянин з придатка, рудимента тоталітарного суспільства і держави 
перетворюється поступово із становленням правової держави та 
громадянського суспільства в його головного суб’єкта. Хоч в нинішніх' 
умовах мову про це можна вести лише як про тенденцію, яра намітилась і 
тільки-тільки починає проявлятися. Водночас слід зазначити, що на протязі 
усього радянського періоду фінансове право належало до тих галузей 
правознавства, які вивченню проблем фізичної особи ж  суб’єкта фінансових 
правовідносин приділяли дуже мало уваги. Не буде перебільшенням 
сказати, що в рад янській фінансовій науці, в тому числі і в науці фінансового
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права ця проблема періодично лише ставилась, намічалась, але не 
розв 'язувадась послідовно та глибоко. На нашу думку, це було зумовлено 
насамперед тим, що саме в сфері фінансів та фінансового права найбільш 
послідовно і завершено втілився у колишньому нашому суспільстві 
єтатистський тип суспільної свідомості. Згідно цій системи поглядів 
“держава є тим тереном, на якому здійснюються чи повинні здійснюв атися 
вічна істина і справедливість”5. А звідси випливає забобонне вшановування 
держави і всього того, що має відношення до неї. Тим більше, що людині 
від її народження нав’язувалась думка про те, що загальносуспільні справи 
та інтереси не можуть бути реалізовані інакше, як тільки державою та її 
чиновниками. Саме з таких позицій в радянській фінансовій науці, науці 
фінансового права трактувалися поняття фінансів, фінансової діяльності 
держави, її принципів, форм та методів, вчення про фінансову правоздатність 
держави, з одного боку’, та суб’єктів, що “протистоять” (!) їй у фінансових 
правовідносинах, з іншого, нарешті, з цих же самих позицій вибудовувались 
функції державних органів, що здійснювали її фінансову діяльність.

Звичайно, було б не істинним твердження про те, що фінансово- 
правове становище фізичної особи залишалося зовсім поза увагою 
дослідників фінансового права. До вивчення статусу громадянина як 
платника податків звертався С.Д.Ципкіну його дисертаційному дослідженні 
“Податок як інститут радянського фінансового права” та в монографії 
“Правове регулювання податкових відносин в СРСР”. Він же в роботі 
“Доходи державного бюджету СРСР” досліджував особливості правового 
становища громадянина як суб'єкта відносин по добровільних внесках 
населення в бюджет. Крім цього, вивченням правового становища платника 
податків займались Запольський B.C., Бекерська Д.А., Мар'яхін Г.Л., 
Хазретов А.Х. Важливі підходи та напрямки дослідження становища 
громадянина як суб'єкта фінансових правовідносин були намічені 
Ровінським Ю. А. у його монографії “Основні питання теорії радянського 
фінансового права”, проте подальшої розробки вони так і не діждались.

Протягом усього радянського періоду вивчення фінансово- 
правового статусу громадянина жодного разу не ставало предметом 
спеціального дослідження. Така постановка питання вважалась не тільки 
методологічно хибною, алей до певної міри ворожою. Вона не вписувалась 
у пануючі теоретичні уявлення та політичні переконання і традиції. До 
аналізу становищ а гром адянина в тих або інших ф інансових 
правовідносинах зверталися настільки, наскільки це було потрібно для 
характеристики якогось досліджуваного інституту в цілому. Наприклад, 
вивчення громадянина як суб 'єкта податкових правовідносин
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здійснювалось в межах дослідження інших елементів закону про податок. І 
лише на зламі радянської та пострадянської епох з‘явилося єдине 
дисертаційне дослідження Пепеляєва С.Г. “Громадянин як суб'єкт 
фінансово-правових відносин”, в жому вперше були намічені дежі із вище 
окреслених проблем та зроблені пдзші підходи до їх розв'язання6.

Центральне, на нашу думку, завдання у вивченні фінансово- 
правового становшца особистості - подолання етатистського світогляду, 
який практично зовсім відкидає можливість прояву особистістю суб'єктивної 
волі у фінансових відносинах та правовідносинах, що до певної міри 
позбавляє її якостей суб'єкта права, - це справа майбутнього. Воно може 
бути розв'язане лише організованими зусиллями юристів-фінансистів та 
інших представників суспільствознавства протягом тривалого періоду.

На сучасному етапі суспільного розвитку громадянин як суб'єкт 
фінансово-правових відносин є учасником податкових, страхових, 
кредитних відносин. Він бере участь у формуванні бюджету, сплачуючи 
мито, державне мито та набуваючи права на цінні папери і лотерейні квитки. 
Громадянин також може проявити фінансову правоздатність, вирішуючи 
питання про самооподаткування, використовуючи метода безпосередньої 
демократії для самостійного вирішення тих або інших фінансово-правових 
проблем, наприклад, для здійснення впливу на результати голосування з 
фінансових питань у представницьких органах влади.

Проте при всій різноманітності проявів фінансової правоздатності 
громадянина наймасовішими, найістотнішими з них є податкові 
правовідносини. Вони найсильніше*втручають'ся в корінні інтереси 
особистості та громадянина, сгановшце громадянина в нихнайвразливіше, 
тому що це - найбільш “чисті”, “дистильовані” фінансові, тобто розподільні 
та перерозподільні, відносини. У кредитних, страхових правовідносинах у 
значній мірі присутній цивільно-правовий елемент. Із запровадженням 
дворівневої системи банків у відносинах банківського кредиту цей елемент 
навіть посилився. Ці ж тенденції спостерігаються і у відносинах майнового 
та особистого страхування, як добровільного, так і обов'язкового.

Проте, ж  переконує досвід, за певних с о ці аль по-економічних умов 
межа між податками і державними позиками, податками і митом, податками 
і страховими платежами має властивість поступово стиратися, а 
податкоутворююча питома вага позик, мита та інших платежів державі 
істотньо зростати. Саме в такій ситуації, ж  свідчить історія, методи 
добровільного залучення коштів населення втрачають свою основну 
характеристику - добровільність - і можуть надзвичайно болісно 
позначатися на інтересах громадян. В жосгі переконливого прикладу цього
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достатньо пригадати практику розміщення серед населення державних позик 
за підпискою. Ця обставина є однією з причин того, що і в термінологічному 
плані межі між різними інститутами доходів державного бюджету' прокладені 
досить умовно.

Інститут податків має незрівнянно тісніший зв'язок з іншими 
інститутами фінансового права, ніж це може здатися на перший погляд 
нефахівцю. Всі основні проблеми фінансово-правового становища 
громадянина з цього інституту починаються і ним же закінчуються. А тому 
на даному етапі, по великому рахунку, дослідження проблем фінансово- 
правового становища громадянина можна і навіть доцільно обмежити поки 
що вивченням податкових правовідносин з участю громадянина. Це, так 
би мовити, об'єктивний бік справи.

Крім того, з суб'єктивного боку, саме в галузі податкових відносин 
на сучасному етапі має місце найінтенсивніший процес законотворчості, 
який дає значний матеріал для дослідження і водночас вимагає негайних 
оригінальних відповідей на багато з питань, що виникають в ході цього 
процесу. Реформування податкового законодавства викликало насамперед 
хвилю публіцистики, а також і появу наукової літератури з цих проблем, 
автори яких у переважній своїй більшості демонструють недостатнє знання 
уроків історії фінансів і фінансового права, поверхове розуміння 
демократичних досягнень у цій сфері суспільного життя. Той же факт, що 
на найближчі роки намічено завершення податкової реформи в Україні, 
визначає терміновість глибоких наукових досліджень фінансово-правового 
становища громадянина в суспільстві в цілому та вивченняйого правового 
статусу як платника податків перш за все.

Насамперед ми вважаємо методологічно хибною досить поширену 
серед вчених та практиків думку про те, що лише в умовах розпочатих 
ринкових перетворень податки з громадян стали відігравати ісготню роль20. 
Тут справа в іншому - в умовах загальної демократизації суспільства і, тим 
більше, процесу побудови правової держави та громадянського суспільства, 
утвердження ринкової економіки з її конкурентною суттю і природою стало 
неможливим утримувати величезну кількість непрямих податків з громадян, 
які в соціалістичному минулому абсолютно переважали прямі податки з 
них. В нинішніх умовах дана пропорція стала змінюватися до оберненої. 
Це процес однозначно позитивний і тому заслуговує всілякої підтримки, 
насамперед неупередженого наукового аналізу його та оцінки.

Глибокого всебічного аналізу погребує і пануюча до цих пір серед 
дослідників науки фінансового права теорія податків, успадкована ними з 
радянських часів. В ході розв'язання багатьох інших актуальних питань
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цієїпроблеми необхідно також визначиш теоретичні підходи до з'ясування 
суб'єктного складу податкових правовідносин. Поки що податок 
розглядається з традиційних позицій як інструмент реалізації державних 
цілей, як частковий випадок у розв'язанні більш загальних та вагомих 
завдань технічного прогресу та інтенсифікації виробництва7. Іншими 
словами, в податку прийнято бачити лише метод залучення коштів платників 
податку в бюджет. А звідси йде найпоширеніше сприйняття податку як 
необхідного за певних умов зла.

Основний зміст чинного податкового права складають норми, що 
регулюють порядок стяїненняподатків, тобто даний інститут фінансового 
права має поки що переважаючу процесуальну орієнтацію. Цим 
зумовлюється і характер прав та обов'язків суб'єктів податкових 
правовідносин. Для фінансового органу, що виступає від імені держави та 
уповноваженого нею, встановлена міра дозволеної поведінки, а для 
громадянина - міра необхідної поведінки.

Нечисельні права, якими наділений громадянин у сфері податкових 
правовідносин, по суті, відзначаються похідним від його обов'язків 
характером. Охорона прав громадян як платників податку, по суті, 
зводиться до запобігання особистому свавіллю з боку посадових осіб. Тому 
не дивно, що з позицій поки що пануючих традиційних поглядів на податок 
платник податку визначається як особа, що має самостійне джерело доходу 
чи певне майно і в силу цього зобов'язана законом сплачувати податок8. _

Автор переконаний, що об'єктивно визріла необхідність розширити 
коло об'єктивних, незалежних безпосередньо від волі законодавця ознак 
платника податку. Однак зробити це, дати визначення, яке б менш грішило 
нормативізмом, на нашу думку, неможливо лише на основі аналізу 
процесуальних податкових прав і обов'язків громадянииа.Тим більше, що 
ці його права і обов'язки самі гостро потребують значно об'єктивніших 
критеріїв їх оцінки, які б не зводилися виключно до інтересів наповнення 
казни.

Особливо очевидними недоліки теорії податків, що обслуговувала 
потреби авторитарного суспільства, її вузька соціально-політична 
орієнтація, відсутність перспектив розвитку у неї в нових історичних умовам 
стають у порівнянні її з поглядами на податок, притаманними 
демократичному праворозумінню. З цієїточки зору досить пригадати лише 
два таких діаметрально протилежних погляди на податок, згідно одного з 
яких податок є ознакою рабства9, а у відповідності з іншими податок - це 
ознака вільного громадянина10.

У світлі цього ми розцінюємо як принципово нове, варте уваги та
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подальшого розвитку визначення платника податку, яке дає у своїй 
кандидатській дисертації ГІепеяяєв С.Г.: “Платником податку є громадянин, 
здатний проявити свою волю до стягнення подате}7 і його використання, 
тобто дієздатний в державно-правовому розумінні, такий, що наділений 
можливістю сплата податку, покладеного на нього актом вищої юридичної 
сили”11.

При порівнянні різноманітних поглядів на податок чітко 
простежується той момент, що за роки його існування в умовах 
тоталітарного режиму публічно-правовий сенс податкового права в значній 
мірі втратився. В податковому законодавстві навіть початку перехідного 
періоду до суспільства нового типу в якості іманентних його рис прийнято 
бачити насамперед адміністрування, вираження однобічної волі держави. 
В той час як історія податкового права цивілізованих держав, 
демократичних суспільств - це історія саме публічної галузі, якій 
притаманний глибокий демократизм.

Аналіз фундаментальних теоретичних положень радянського 
фінансового права щодо ролі держави у фінансовому житті суспільства та 
місця особистості у фінансовій системі переконує, що ці положення 
базуються на етатисгському типі суспільної свідомості, відправним пунктом 
якої є ідея інтересу держави, її месіанськоїролі, відношення до держави як 
до монополіста публічної влади. Дослідження фахівців показують, що 
особистість у фінансових відносинах з державою перебуває у становищі 
другосортного суб‘єкта, а превалює в цьому престиж та гіпертрофований 
інтерес держави і державного апарату. На жаль, при дослідженні фінансових 
правовідносин держави та громадянина повсюдно підтверджуєгься не нами 
зроблений висновок, що “особистість офіційно не розглядається у нас як 
самостійний суб‘єкт політичної системи. Вона служить лише для опису 
державнихфункцій”12.

Невідкладної уваги потребує до себе в сучасних умовах проблема 
подолання диспропорцій в структурі правового статусу платника податку, 
вироблення системи гарантій прав особистості, розвиток індивідуальних 
засобів її правозахисту. Принцип постійного місця проживання як основа 
визначення статусу платника податку, що прийшов в ході реформування 
суспільства на заміну принципу громадянства, в дійсності характеризує 
лише економічний зв'язок фізичної особи з державою і його найбільше 
значення полягає в якості гарантій рівних умов господарювання громадян 
та. іноземців.

По відношенню до громадян цей принцип є додатковою умовою, 
Що визначає коло доходів, які вони одержують, що підлягають
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оподаткування) державою їхпоходження. Категорія “громадянство”, що 
визначає політнко-правовий зв'язок особи з державою, на нашу думку, не 
може бути абсолютно виключена із закону про оподаткування населення, 
оскільки вона виступає як вираження взаємних прав і обов'язків громадян 
і держави, як підстава відповідальності держави в особі її органів і 
посадових осіб перед громадянами і громадян перед державою. Принцип 
громадянства і у фінансових, в т.ч. і податкових правовідносинах держави 
і громадянина незамінний.

Одним з найважливіших критеріїв платника податку є наявність в ■ 
останнього самостійного джерела доходу чи відповідного майна. Пр оте ця 
спільна для всіх платників податку риса на практиці виступає однією з 
підстав нерівності платників податку, поділу їх на різні групи. Дослідження 
чинного в Україні порядку оподаткування цих груп показує, що практично 
по усіх елементах закону' про податок (суб'єкт, об'єкт, ставки, пільги, 
порядок сплати і т.д.) спостерігаються істотні відмінності між групами, що 
ставить одних з них у вигідніше становище в порівнянні з іншими. Причому, 
на нашу думку, всі недоліки оподаткування періоду жорсткого 
централізованого регулювання доходів населення знайшли своє 
найрельєфніше відображення в системі пільг для громадян - суб'єктів 
оподаткування, в основу якої було покладено принцип належності 
громадянина до певної соціальної групи. В сучасних умовах перехідного 
періоду саме динаміка докорінних змін у цих пільгах в найбільшій мірі 
характеризує стан реформування податкового законодавства, 
вдосконалення правового статусу платника податку.

Також важливим критерієм ідентифікації особи як платника 
податку, поряд з наявністю самостійного джерела доходу чи відповідного 
майна є її здатність сплатити податок. Якщо проаналізувати з точки зору 
міжнародних правових стандартів поняття “здатність до сшіати податків”, 
то з неминучістю випливає висновок, що ця здатність економічно та 
юридично визначається можливістю забезпечиш за рахунок зароблених 
власного працею коштів відтворення себе і своєї сім'ї. Якщо заробітної 
плати чи доходу, що залишилися після сплати податку, не вистачає для 
підтримання достатнього життєвого рівня, на наше глибоке переконання (і 
свідчення міжнародного досвіду !) повинно здійснюватись насамперед 
шляхом відповідного обмеження податків включно до повного звільнення 
від них у передбачених законодавцем випадках і тільки після цього - шляхом 
перерозподілу коштів з допомогою бюджетного механізму, тобто у формі 
соціальних виплат, а не навпаки, як це нині має місце в Україні та більшості 
інших постсоціалістичних держав.
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Названі нами критерії ідентифікації громадян як платників податків 
с не чим іншим як їх податковою правосуб'єктнісгю. Проблема податкової 
правосуб‘єктносгі юридичних осіб у вітчизняній теорії і практиці, на наш}' 
думку, розроблена в цілому задовільно. Це зрозуміло і цілком логічно, 
оскільки в радянському суспільстві трудовий колектив розцінювався як 
його соціальне ядро, як соціальна першооснова будь-якої юридичної особи. 
Тому й увага його дослідженню приділялася відповідна.

Протилежна ситуація має місце у теорії та практиці податкової 
правосуб'єкгаості фізичних осіб. Вони в сучасних умовах стали активними 
учасниками податкових правовідносин. Це пов'язано з різким зростанням 
податкового навантаження на фізичних осіб в умовах переходу до ринкової 
економіки, внаслідок чого різко зросла їх активність у захисті прав, що 
випливають з податкових правовідносин. Останнє вимагає чіткого 
визначення правового статусу фізичної особи як платника податку. Проте 
у вітчизняній теорії і практиці законодавства по даний час не вирішене 
питання про те, з якого віку фізична особа може бути учасником податкового 
правовідношення і з якого віку вона повинна нести персональну 
відповідальність за порушення податкового законодавства і, відповідно, 
може самостійно захищати свої права, що випливають з цих правовідносин.

Податкова правосуб'єктність фізичної особи визначається її 
правоздатністю і дієздатністю. Тому можна стверджувати, що податкова 
правоздатність фізичної особи - це визнана державою її здатність мати 
податкові права і обов'язки. Вона виникає, на нашу думку, з моменту 
народження особи і є загальною , абстрактною  передумовою 
правоволодіння. П одаткова правоздатність ф ізичної особи 
характеризується в основному через її юридичні обов'язки, що фіксуються 
в податковому законодавстві. Це не випадково. Держава, встановлюючи 
податкові норми, кровно зацікавлена в їх чіткому виконанні всіма 
суб'єктами, яким вони адресовані. Причому міра державної зацікавленості 
у виконанні цих норм настільки велика, що в ході регулювання податкових 
правовідносин держава використовує метод владних приписів. Він 
проявляється перш за все в тому, що держава активно зобов ‘язує суб'єктів 
до дотримання податкових норм переважно через встановлення їх 
позитивних обов'язків. Не випадково конституційна характеристика 
податкової правоздатності фізичної особи дана в Конституції Україїти в 
наступній редакції: “Кожен зобов'язаний сплачувати податки в порядку і 
розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до 
податкових інспекцій декларації про свій майновий стан та доходи за 
минулий рік у порядку, встановленому законом”13.
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В податковому законодавстві зміст податкової правоздатності 
фізичної особи розкривається в Законі України “Про систему 
оподаткування” та в Законі України “Про прибутковий податок з громадян 
України, іноземних громадян та осіб без громадянства”14. Проте названі 
закони в повній мірі не розв'язали і не могли розв'язати питання про 
податкову правоздатність суб'єктів податкового права. Це зумовлено тим, 
що в науці проблема податкової правоздатності в цілому і, зокрема, 
податкової правоздатності фізичної особи знаходиться не те, що в 
незавершеному стані, а в стані зародження.

В даний час питання про те, яким повинно бути податкове 
законодавство, якими повинні бути юридичні межі гарантій прав платників 
податків, принципи того, що в західній правовій науці називають 
“податковою справедливістю”, тільки починають обговорюватись. Фахівці 
з проблем податків схиляються до думки, що держава, здійснюючи свої 
податкові прерогативи, повинна в першу чергу турбуватись про гарантію 
прав платників податків15. Тобто, що вона повинна захищати 
добросовісного платника податків від самої себе. Природньо, це зовсім не 
означає докорінної зміни владного характеру відносин в податковій сфері 
в цілому. Тим не менше все активніше вчені виступають за те, щоб і в 
податковий процес, і в систему податкової відповідальності активніше 
впроваджувались елементи рівності суб'єктів даних правовідносин16. Із 
щойно наведеного нами поки що можна зробити один безперечний висновок, 
а саме про те, що зміст податкової правоздатності фізичної особи ще довгий 
час буде, на нашу думку, залишатись предметом законодавчого 
коректувати.

Податкова, як і будь-яка інша, правоздатність фізичної особи 
втрачає сенс, якщо вона не може бути реалізована. Реалізація ж 
правоздатності, як відомо, здійснюється з допомогою дієздатності. Остання 
в теорії права визначається як здатність особи своїми діями здійснювати 
юридичні права і обов'язки. З врахуванням цього можна виділити, на нашу 
думку, дві основні функції податкової дієздатності: юридичну і соціальну. 
Перша полягає в тому, що податкова дієздатність фізичної особи є засобом 
реалізації її податкової правоздатності. Соціальна функція податкової 
дієздатності проявляється в забезпеченні особи можливостями здійснення 
своїх податкових обов'язків перед державою і дозволяє нести 
відповідальність за неправомірну поведінку’.

Згідно чинного законодавства, дієздатність фізичної особи наступає 
по досягненню нею відповідного віку: часткова - з 15 років, а повна - з 18 
років17. В проекті нового Цивільного кодексу України запропоновано
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понизити межу неповної цившьноїдієздатності особи до 14років. Новелою 
є і те, що цим же проектом повну цивільну дієздатність запропоновано 
надавати особі, якій виповнилось 16 років і яка працює за трудовим 
договором або бажає займатися підприємництвом. В останньому випадку 
запропоновано надавати повну цивільну дієздатність особі, якій 
виповнилося 17 років з моменту її державної реєстрації як підприємця18. 
Проте в податковому законодавстві питання про дієздатність фізичної особи 
поки що не вирішене, що породжує на практиці казусні ситуації. Наприклад, 
виникає питання: хто повинен сплачувати податок на майно, що належить 
особі, яка досягла 15 років ? Вона сама чи її законний представник ?

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

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

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

Звідси випливає, що з 14 років фізичні особи в результаті власної
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трудової діяльності можуть одержувати доходи, які є об'єктом прибуткового 
оподаткування. Водночас фізичні особи у віці від 15 до 18 років в результаті 
здійснення цивільних прав, передбачених статтею 13 ЦКУ, як із згоди їх 
законних представників, так і самостійно, можуть одержувати авторські 
гонорари чи набувати майно, які є об'єктами прибуткового та іншого 
оподаткування фізичних осіб. Тобто, фактична податкова дієздатність 
фізичних осіб може наступати з 14 років при одержанні ними доходів, що 
виникають з трудових правовідносин і з 15 років при одержанні доходів і 
майна, що виникають з цивільних правовідносин. Однак поки що 
залишається нерозв'язаним теоретично і практично питання, яка ж 
податкова дієздатність - повна чи неповна - повинна виникати у фізичних 
осіб з 14 років ?

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

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

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

Водночас було б неправильно зовсім заперечувати роль законних 
представників в реалізації податкової дієздатності неповнолітніх. Часткова 
дієздатність неповнолітнього, що проявляється в необхідності одержання 
згоди законного представника на укладення угод чи трудового договору, 
виконує гарантійну функцію, оберігає неповнолітнього від негативних 
майнових, медичних і інших наслідків, які можуть наступити для нього з 
причин незнання законодавства, недостатності життєвого досвіду, 
переоцінки власних можливостей тощо. Зрозуміло, при реалізаціїподаткової 
дієздатності для неповнолітнього також можуть наступити негативні 
наслідки, зумовлені в першу чергу' складністю податкового законодавства, 
значною колізійнісгю його норм, недооцінкою наслідків його недотримання 
і т.д. Тому, на нашу думку, було б доцільно, щоб так само гарантом 
неповнолітнього в реалізації ним власної податкової дієздатності виступали 
його законні представники. Звідси було б зрозуміло і правильно, якби закон 
зобов’язував законних представників здійснювати контроль за виконанням 
неповнолітніми власних податкових обов'язків, зокрема, контроль за 
складенням ними декларації про доходи, веденням обліку доходів і г.д.

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

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

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

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

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

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

Нарешті, як справедливо звернув увагу на це ще пів століття тому
H.Н.Ровинський, однієї цивільної правоздатності недостатньо для того, 
щоб визначити суб'єкт оподаткування, оскільки не кожен громадянин 
повинен сплачувати податки. Для цього необхідна наявність спеціальної 
податкової правоздатності, ознаками якої є підданство (або громадянство), 
місце проживання та володіння на терит орії держави відповідним об'єктом 
оподаткування23. Причому остання ознака є не лише загальнообов'язковою, 
але й головною. Без її наявності оподаткування громадянина неможливе в 
принципі. Дві інші істотнього значення в сучасних умовах для визначення 
юридичного статусу громадянина як суб'єкта податкового правовідношення 
та режиму його оподаткування не мають.

Таким чином, як ми бачимо, на етапі переходу до ринкової 
економіки, в нових історичних умовах якісно змінився і продовжує 
змінюватися правовий статус і громадянина як суб'єкта фінансового 
правовідношення. Вінпоступово, покищо лишев зародкових формах, але 
неухильно перетворюється з безправного придатка держави у її 
рівноправного фінансово-правового партнера. Однак у цьому напрямку 
Україна лише почала рухатися, до того ж цей її рух здійснюється не по 
прямій, а зигзагами і навіть кроками у зворотньому напрямку. Інерція тут 
ще не набрала достатньої сили, щоб зазначений рух набув незворотнього 
характеруісам по собі став могутнім чинником суспільного прогресу.
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Виникнення, зміна та припинення фінансового 
правовідношення

Загальна теорія права в цілому'1, а також наука фінансового права 
пов'язують виникнення, зміну та припинення фінансових правовідносин з 
юридичними фактами - конкретними життєвими обсгавиі іами, з якимиюрвдична 
норма пов'язує виникнення, зміну чи припинення правових наслідків. Так, 
Ровінський Ю.А. писав: “Фінансові правовідносини виникають у зв'язку з 
виданням закону. Проте закон встановлює лише типові ознаки цих 
правовідносин. Для виникнення ж конкретного фінансового правовід ношення 
необхідно, щоб на основі та на виконання закону були видані нормативні та 
індивідуальні фінансові та фінансово-планові акти. Наприклад, податковий 
закон встановлює типові ознаки, на основі яких виникають конкретні 
податкові правовідносини (суб'єктподатку, об'єктподатку, об'єкт обкладання, 
ставки податку, пільги по податку і т.д.). Але загальна норма закону не 
адресована безпосередньо підприємству, організації, окремому громадянину. 
Длявшшкнешіякоіжрепшхправовідносин необхідне видання нормативного 
чи індивідуального акту'. Для соціалістичного підприємства таким актом буде 
план доходів і видатків (фінансовий план), загальний для даного відомства і 
індивідуальний для кожного підприємства цього ж відомства, в якому 
передбачені обов'язкові платежі в державний бюджет на даний плановий 
період. Для робітників і службовців такий акт виражений у відомості на вишиту 
заробітної плати, для некооперованих кустарів і ремісників, для осіб, що 
сплачують сільськогосподарський податок - в податковому повідомленні”2. 
Ровінський Ю.А. відносив юридичні факти до умов виникнення, зміни та 
припш іення фінансових правовідносин3.

Професор Горбунова О.М. з цього ж приводу зазначає: “Підставою 
виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин є юридичні 
факти’”1.

Професор Воронова Л.К. пише: “...особливістю фінансових 
правовідносин є також і те, іцо їх виникнення, зміна чи припинення не 
відбувається за волевиявленням сторін, а пов'язане з фінансово-правовим
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актом, як кажуть юристи, “ex lege” (тобто вони виникають, змінюються і 
прштинюються на підставі закону)”5. Але, продовжу є Воронова Л.К., “для 
виникнення фінансового правовідаошешмвидання закону або підзаконного 
акту недостатнь о, оскільки в них установлюють лише типові ознаки для 
виникнення фінансових правовідносин. Так, податкове законодавство 
встановлює типову ознаку податкового суб'єкта - наявність самостійного 
джерела доходів. Для того, щоб громадянин, який займається 
підприємницькою діяльністю, був суб'єктом податкових правовідносин, 
необхідний певний юридичний факт, а саме - індивідуальний фінансовий 
акт - декларація про доходи, які одержав цей громадянин”6.

Таку ж позицію, а саме, що виникнення, зміна і припинення фінансових 
правовідносин зумовлюються юридичними фактами, поділяє більшість 
інших вчених, що розробляють проблеми науки фінансового права. Проте 
вже в тлумаченні, розумінні самих юридичних фактів серед юристів- 
фінансистів мають місце значні розходження. Ровінський Ю.А. під 
юридичними фактами, які породжують фінансові правовідносини, розумів 
“видання нормативних і індивідуальних фінансовихі фінансово-планових 
актів”1. На некоректність твердження Ровінського Ю.А. звернемо увагу 
лише таким чином, що закон - це теж нормативний акт. Але за загальним 
визнанням юристів-фінансистів, в тому числі й самого Ровінського Ю.А., 
про що ми вже писали вище, видання закону не викликає само по собі появи 
конкретних фінансових правовідносин.

Горбунова О.М. під юридичними фактами, що викликають появу, 
зміну чи припинення фінансових правовідносин, розуміє “передбачені 
нормами фінансового права дії або події, що зумовлюють виникнення, зміну 
чи припинення у окремих юридичних або фізичних осіб фінансових прав і 
обов'язків”8.

Воронова JI.K. до таких юридичних фактів відносить “життєві 
обставини, з якими правова норма пов'язує виникнення, зміну або 
припинення правовідносин. У фінансовихправовідносинах, - зазначає вона, 
- як і у всіх видах правовідносин, юридичні факти поділяються на дії та 
події”9.

Худаков О.І. стверджує, що “умовою виникнення, зміни і припинення 
фіїтансових відносин є наявність передбачених фінансовим законодавством 
юридичних фактів” та що “до юридичних фактів у фінансовому праві 
відносяться діяння і події”10.

Що ж саме в дійсності є юридичним фактом у фіїїансовому праві та 
яку роль вони відіграють насправді у функціонуванні фінансового 
правовідношення - підстави чи умови? Це ключові методологічні питання 
у проблемі фінансових правовідносин в цілому, і від правильної відповіді 
на штх залежить не лише успішне розв'язання цілого ряду теоретичних
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проблем, що постали перед фінансово-правовою наукою, алей повнота 
реалізації приписів фінансово-правових норм, міра дотримання законності 
у сфері державних фінансів та суспільного життя в цілому.

Пошуки істинної відповіді на сформульовані питання природньо 
ведуть кожного неупередженого дослідника до загальної теорії пр ава. Але, 
як з'ясовується, також недостатньо розроблена теорією права і 
загальнотеоретична концепція правового відношення, в тому числі й 
з агшіьнотазрешчне поняття юрид ичного факту. Причому це не тільки наша 
думка11. Традиційно в полі зору дослідників були головним чином питання 
функціональної характеристики юридичних фактів, свідченням чого є 
багато цікавих робіт як у загальній теорії права12, так і в окремих його 
галузях13. Щоправда, в галузі фінансового права аналогічні роботи поки 
що відсутні.

Така ситуація в загальній теорії права з неминучістю відобразилася і 
на практиці законотворення. Так, якщо спробувати в якості першого кроку 
в дослідженні поняття юридичного факту звернутися до законодавчого 
розв'язання цього питання, то ми з неминучістю переконаємося, що 
вітчизняний законодавець, як, між іншим, і законодавець інших країн, 
використовує головним чином казуальний спосіб закріплення юридичних 
фактів і практично не вдається до загальної їх дефініції. Особливо яскраво 
ілюструють такий підхід законодавця до тлумачення юридичних фактів 
галузі публічного права, насамперед фінансового права. Так, в одних 
випадках для позначення таких фактів у фінансовому праві він застосовує 
поняття, що характеризую ть певний вид фактів в частковом у 
функціональному аспекті. Наприклад, “момент (дата) виникнення 
податкових зобов'язань”14, “строки, визначені законодавством”15, 
“випадки”, які передбачають зміну прав і обов'язків суб'єктів фінансового 
правовідношення16.

Проте частіше всього у фінансовому праві законодавець вдається до 
надавичайнц скрупульозного, детального переліку усіх можливих випадків, 
внаслідок настання яких виникають, змінюються чи припиняються фінансові 
правовідносини. Вінце робить особисто, не перекладаючи таких рішень, 
за окремими винятками, на правозастосовні органи, тому що, з одного боку, 
це пов ‘язано в кінцевому рахунку з існуванням самої держави, а з іншого - 
це пов ‘язано із вторгненням, хоча й законним, у таку святиню суспільного 
життя, як відносини власності.

Внаслідок цього гіпотези фінансово-правових норм, у яких 
законодавець викладає юридичні факти, які є підставою виникнення, зміни 
чи припинення фінансових правовідносин, відзначаються складним 
описовим характером і великим чи навіть дуже великим фактичним обсягом. 
Наприклад, опистМ ж дати виникнення податкових зобов'язань за Законом
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України “Про податок на додану вартість” викладено аж на п‘яти сторінках 
тексту Закону17, а опис юридичних фактів, з якими пов'язані виникнення, 
зміна чи припинення оподаткування операцій особливого виду 
(оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій, оподаткування 
страхової діяльності, оподаткування операцій із розрахунками в іноземній 
валюті, оподаткування операцій з пов'язаними особами і т.д.) займає ще 
більше - тринадцять сторінок тексту' Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”18.

В галузях приватного права, у яких використовується диспозитивний- 
метод регулювання правових відносин, законодавець вдається і до більш 
узагальнюючих понять, ніж це має місце у публічно-правових галузях, 
особливо у фінансовому праві. Наприклад, у Цивільному процесуальному 
кодексі України для позначення юридичних фактів, якими зумовлюється 
виникнення, зміна чи припинення цивільно-процесуальних правовідносин, 
законодавець використовує такі поняття, як “обставини, що мають значення 
д ля справи”19, “факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення 
особистих чи майнових прав громадян”20, “факти, що мають юридичне 
значення”21, у Цивільному кодексі України - поняття “підстави виникнення 
цивільних прав і обов'язків”22. Проте і в цих випадках зміст цих понять 
розкривається знову ж таки на казуальному рівні: наводиться приблизний 
перелік обставин, які можуть бути встановлені судом в якості таких фактів
- факти родинних відносин, перебування особи на утриманні, реєстрація 
народження, усиновлення, шлюбу, розлучення, смерті, перебування у 
фактичних шлюбних відносинах тощо.

Як бачимо, законодавець пішов по шляху відносно визначеного 
переліку юридичних фактів, не розкриваючи їх загальних ознак і не 
формулюючи відповідних дефініцій. І це, на нашу думку, аж ніяк не 
відноситься до його прорахунків чи недоліків, а швидше навпаки. Як 
справедливо зазначають Матузов М .І.та Семенеко Б.М., законодавство 
не містить визначення багатьох понять, а тому їх повинна виробляти теорія23.

Методологічною основою формування наукового поняття юридичного 
факту, на нашу думку, може бути загальнофілософська концепція факту, яка 
базується на розумінні його як зафіксованої засобами наукового дослідження 
моделі того чи іншого явища, що наділена властивостями інваріантності, 
конкретності, повторюваності, описовості, об'єктивної істинності24. В 
юридичній науці по суті має місце двояке розуміння юридичного факту. В 
одних випадках мова іде про реальні події, дії як підстави виникнення 
правовідносин, а в інших - про правові моделі, які виконують ту7 ж функцію
- форми різних юридичних актів, рішень суду і т.д.

Так, Кечек'ян С.Ф. пише: “Юридичними фактами... є факти чи події, 
з наявністю яких норми права пов'язують настання певних юридичних
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наслідків...’’25. Александров М.Г. визначає юридичні факта як “життєві 
факти певного виду (або ж комплекси таких фактів), з якими право пов'язує 
виникнення, або зміну, або припинення суб’єктивних прав і відповідних 
юридичних обов’язків”26. Халфіна P.O. веде мову про юридичні факти як 
про реальні життєві факти, передбачені нормою права27. На думку 
Красавчикова О.А., “юридичний факт - це факт реальної дійсності, з яким 
норми права пов’язують юридичні наслідки”28. Т аке розуміння юридичного 
факту має принципове значення для правознавства. Воно нерозривно 
пов’язує юридичний процес з рухом фактичних суспільних відносин, 
акцентує увагу правозастосовників на необхідності скрупульозного аналізу 
явищ реального життя, націлює науку на пошук матеріальних коренів 
правової форми.

Водночас, як уже відзначалося, під юридичним фактом розуміють 
індивідуальну юридичну модель реальної події чи дії, зафіксовану певними 
юридичними способами (в правових актах, визначеннях, рішеннях суду і 
т.д.). Так, в ході дослідження фактичних складів Ісаков В.Б. використовує 
поняття “факту-моделі”, під яким він розуміє юридичну' частину фактичного 
складу, на відміну від його “фактичної” частини, що іменується ним 
“фактичною основою складу”. При цьому автор підкреслює, що “юридична 
модель” фактичного складу не тотожна гіпотезі юридичної норми; “модель 
закріплена в гіпотезі норми, концентрує в собі її зміст, але з нею не 
зливається”29.

На думку Ісакова В.Б., юридична модель і реальний факт - явища, які 
не співпадають, “юридична модель факту і його матеріальна основа 
перебувають у певному співвідношенні”, причому “юрид ичний факт далеко 
не завжди відповідає простому фрагменту матеріального світу”30.

Як бачимо, в наведених щойно положеннях намітився 
диференційований підхід до поняття юридичного факту, коли розрізняються 
самі явища і їх юридичні моделі. Якщо перше розуміння юридичного факту 
досить поширене серед науковців і не потребує коментарів, то друге 
(розуміння факгу-моделі) вимагає додаткового пояснення.

Змістовна основа будь-якого факту в правовій сфері має спеціально- 
юридичні способи об’єктивізації. Природа факту-моделі полягає в тому, 
що він є юридичним відображенням реального явища (наприклад, вироку 
суду). Причому цей факт-модель повинен перебувати в закономірному 
причшпю-наслідковому зв’язку зі своїм корелятом в об’єктивнійреальності 
(правопорушенням). Він і виконує функціїюридичного факту (реальної події 
чи дії). За змістом факт-модель складається з юридичних ознак факту-явшца. 
Факт-модель оцінюється з точки зору істинності чи хибності, тобто 
правильного чи неправильного відображення факгу-явища. Такерозуміння 
юридичного факту, на нашу думку, цілком співпадає із законом та судовою
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практикою, яка використовує це поняття в якості теоретичних моделей 
реальних подій і дій, що мають юридичне значення.

Умову реалізації права складає досягнення необхідної адекватності 
цих моделей як самим подіям і діям, так і нормам права.Наприклад, 
підставами для відміни рішення суду (тобто юридичного факту-моделі 
належного відношення сторін) в касаційному порядку є невідповідність 
висновків суду, викладених у рішенні, обставинам справи, а також 
порушення чи неправильне застосування норм матеріального права чинорм 
процесуального права31. Виходячи з цього, можна припустити, що 
законодавець бачить відмінність між самими обставинами справи, з одного 
боку, і індивідуальною, конкретною юридичною моделлю цих обставин - з 
іншого боку. Кожне з цихрозумінь показує, про який саме юридичний факт 
іде мова - про саму подію чи її юридичну модель, що використовується в 
процесі правореалізації. З цих трактувань необхідно вибрати найбільш 
адекватне загальному поняттю юридичного факту, спираючись на 
об'єктивні критерії. А такі критерії, на наше переконання, може дати тільки 
загальнонаукове поняття факту, оскільки в основі юридичного поняття 
факту лежить його загальнофілософське розуміння.

Всі різновиди фактів - юридичні, наукові, історичні і т.д. - відносяться 
до єд иного роду фактів, проте кожен з нихвідображає специфіку відповідної 
сфери життя. Важливою рисою, що характеризує юридичний факт, є 
неспівпадання його з самим реальним явищем. “Якщо “факт” ототожнювати 
з “явищем”, - пише С.Ф.Мартинович, - то одне з цих понять буде зайвим”32. 
Штофф В А!, вважає, що “факт” є не просто подія чи явище, непросто якийсь 
фрагмент дійсності, а такі події, явища, процеси і взагалі будь-які сторони 
об'єктивного світу, які ввійшли у сферу пізнавальної діяльності людини, 
стали об'єктом її наукового іїггересу і виявились зафіксованими з допомогою 
спостереження чи експерименту”33. Сформульована тут загальна ознака 
фактів безпосередньо відноситься і до юридичних фактів.

Звідси можна видалити деякі ознаки, на підставі яких і розрізняються 
реальні явища і відповідні їм юридичні факти. По-перше, поняття 
юридичного факту, на відміну від самої події', що виступає фрагментом 
дійсності, є відображенням об'єктивної реальності, продуктом розумової 
діяльності. По-друге, існування одного та іншого не завжди співпадає у 
часі: реал,па дія чи подія може виникнути і припинитися,а факт її існування 
нерідко встановлюється значно пізніше, в результаті спеціальної 
процесуальної діяльності. Наприклад, дійсний факт приховання частини 
сукупного доход}'- платника податку мав місце під час складання та подання 
декларації про сукупний річний дохід, проте ознак юридичного факту, що 
з неминучістю тягне за собою зміну прав та обов'язків суб'єктів податкового 
правовідношення, він набуває в момент виявлення його компетентними

128



органами під час перевірки'4. По-третє, цілком можливе відносно самостійне 
існування цих явищ: у випадку відсутності якої-небудь обставини в 
дійсності може існувати її юридичний факт-модель (фізична особа не 
приховувала річного сукупного доходу від оподаткування, проте внаслідок 
помилки працівників податкової адміністрації на неї накладено 
адміністративний штраф).

Крім того, один і той же факт реальної дійсності може одночасно 
трансформуватися у зміст різних юридичних фактів. Наприклад, у 
відповідності зі статтею ЗО Закону України “Про прибутковий податок з 
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства” 
“приховування (заниження) фактично одержаних доходів від оподаткування 
тягне за собою повне вилучення прихованого (заниженого) доходу і 
накладення штрафу у двократному розмірі прихованої (заниженої) суми 
доходу, а при повторному порушенні протягом року - ш трафу у 
п'ятикратному розмірі”35.

Це означає, що один і той же самий факт дійсності - “приховування 
(заниження) фактично одержаних доходів від оподаткування” - є підставою 
для виникнення двох різних юридичних фактів: перерахування в Державний 
бюджет недоперерахованої частини грошових коштів, які повинні були 
бути перераховані до нього на підставі Закону та сплати адміністративного 
штрафу за порушення припису цього Закону. На підставі першого з цих 
двохрізних фактів змінюється податкове правовідношєння між платником 
податку і державою та виникає нове, адміністративне правовідношєння 
між цим же платником податку, але вже як порушником закону, та 
державою.

Неспівпадання юридичної о факту і реального явища підтверджується 
також наявністю в праві так званих юридичних фікцій, під якими мається 
на увазі “техніко-юридичний прийом, що застосовується в праві, з 
допомогою якого неіснуюче положення (відношення) оголошується 
існуючим і набуває загальнообов'язкового характеру в силу закріплення 
його в правовому приписі”36. Юридична фікція, пише Черніловський З.М., 
визнає за дійсність те,чого насправді може не бути в реальності37. 
Наприклад, згідно частини 3 статті 21 Цивільного кодексу України, “днем 
смерті громадянина, оголошеного померлим, вважається день набрання 
законної сили рішенням суду про оголошення його померлим. В разі 
оголошення померлим громадянина, який пропав без вісті за обставин, що 
загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від 
певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті цього 
громадянина день його гаданої загибелі”38.3 даного моменту припиняються 
і всі фінансово-правові обов'язки перед державою, всі фінансово-правові 
відносини, іцо існували між громадянином та державою.
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Як бачимо, реальне явище і його юридична констатація можуть не 
співпадати. Цей же висновок, але вже з протилежної сторони, 
підтверджується наявністю в законі незаперечних презумпцій. “Презумпції 
мають місце з категоріями ймовірності, яким надається значення дійсних 
(“будь-яка особа визнається невинуватою, поки...”)”39. Наприклад, у 
відповідності із законом, у будь-якому випадку вважається правильним 
припущення про нерозуміння суспільної небезпеки свого вчинку особою, 
що не досягла на момент вчинення злочину віку, який би дозволяв вв ажати 
її суб'єктом кримінальної відповідальності40. Проте цей юридичний факт 
На практиці може розходитися з реальним станом справ: неповнолітній 
правопорушник в силу раннього психічного розвитку міг і усвідомлювати 
суспільну небезпеку свого діяння, особливо у сфері фінансових 
правовідносин, де переважають, як правило, не одномоментні дії, а такі, 
що займають в часі певний строк. Використання фікцій та презумпцій в 
праві - не випадки, а поширені явища. До них часто вдається не тільки 
вітчизняний законодавець, але й законодавці інших країн.

Реальне явище існує незалежно від волі людини і тому воно не буває 
ні істинним, ні хибним. Юридичний же факт вимагає доведення і передбачає 
оцінку його істинності чи хибності. Зв'язок з реальною подією - лише одна 
із сторін юридичного факту. Друга його сторона - це зв'язок з нормою права, 
тобто елемент законності. Він може включати і додаткові, факультативні 
ознаки, наприклад, оціночний момент, що характеризує вже не саме діяння, 
а особу, що його здійснила, при реалізації ф інансово-правової 
відповідальності. Так, згідно статті ЗО Закону України “Про прибутковий 
податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства”, 
громадяни, вперше винні у неподанні або несвоєчасному поданні декларації 
про доходи чи у включенні до декларації перекручених даних, у відсутності 
належного обліку доходів і витрат, необхідного для цілей оподаткування, 
притягаються керівниками податкових органів до відповідальності у 
вигляді штрафу в розмірі середньомісячного доходу, що підлягає 
оподаткуванню, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року після 
накладення стягнення - в розмірі двох середньомісячних доходів, що 
підлягають оподаткуванню41.

Юридичний факт-модель як явище відображення акумулює 
спеціально-правові ознаки реального явища і є безпосередньою підставою 
настання правового результату. У зв'язку з цим необхідно, на нашу думку, 
насамперед з'ясувати зміст цих ознак (елементів) загального поняття 
юридичного факту. Ще Александров М.Г. висловлював думку про склад 
юридичного факту, під яким вінрозумів “сукупність ознак, при наявності 
яких відповідний життєвий факт (комплекс фактів), з точки зору держави... 
повинен тягнути ті або інші юридичні наслідки для осіб, яких даний факт
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стосується”42.
Проте ця пропозиція зустріла серед науковців заперечення. 

Полемізуючи з Александровим М.Г., Красавчиков O.A. писав, що 
“юридичні факти відрізняються від інших фактів реальної дійсності тільки 
чим, що з ними закон пов'язує певніюридичні наслідки. В юридичних фактів 
будь-яких інших відмінностей від усіх інших “життєвих” фактів немає. 
Значить, говорячи про склад факту, що має юридичне значення, - 
підкреслював він, - необхідно мати на увазі, що перед нами певне явище 
реальної дійсності, що існує поза нами і незалежно від нашої свідомості”43.

На це зазначимо, що самі події суть елементи реального світу та 
існують поза нашим сприйняттям. Проте фактами, в тому числі і юридични ми 
фактами, вони стають саме том}', що сприйнялись нашою свідомістю, стали 
предметом соціальної практики, у нашому випадку - об'єктом юридичної 
констатації. В реальній дійсності, без сумніву, існує безліч явищ, про які 
наука ще не знає. “Фактами” ці явища стануть лише тоді, коли наука стане 
володіти про них певними відомостями.

Крім того, факт єрезультатом суб'єктивного виділення з реального 
процесу тих або інших його сторін, рис, зв'язків. В різних процесах можна 
виділити різні їх сторони, зв'язки і закріпити їх в законі в якості єдиного 
юридичного факту (складу). Наприклад, згідно Закону України “Про 
податок на додану вартість” таким фактом для встановлення дати 
виникнення податкових зобов'язань під час здійснення бартерних 
(товарообмінних) операцій вітчизняний законодавець дозволяє вважати 
будь-яку з подій, що настала раніше: або дату відвантаження платником 
податку товарів, а для робіт (послуг) - дату оформлення документу, що 
засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку; або дату 
оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дату 
оформлення документу, що засвідчує факт отримання платником податку 
результатів робіт (послуг)44.

Необхідно підкреслити, що вказівка на передбаченість нормою права 
є важливою ознакою юридичних фактів. Вона дозволяє відмежувати їх від 
інших соціальних фактів. Водночас її самої недостатньо для виділення 
юридичних фактів серед інших юридичних обставин, також передбачених 
нормою права, але з іншою функцією. Тому поняття юридичного факту 
повинно містити, на нашу думку, такі властивості, риси, ознаки явища, 
відображенням якого він є, які б надавали юридичному факту якісну 
визначеність. В ньому необхідно відобразити таку сутність, яка, як пишуть 
Матузов М .1. та Семеиеко Б.М., відповідала б на питання “що є що”, робила 
б “дане явище саме даним, відокремленим, самостійним феноменом, 
відмінним від інших. Іншими словами, необхідне з'ясування “власної” 
(внутрішньої) субстанції предмету, а не загальної, не родової”45.
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Такою сутністю юридичного факту і, відповідно, його ознакою є, на 
нашу думку, здатність породжувати правові наслідки. Проте ця здатність 
не іманентна юридичним фактам сама по собі, а санкціонується нормами 
права, у яких, як відомо, часто не проводиться чіткої диференціації між 
різними правовими явищами. Тому теорія права повинна не лише 
констатувати цю ознаку, але й розкрити її структуру, наповнити “власним”, 
спеціальним змістом. Таку функцію, на наш погляд, здатне виконати поняття 
складу юридичного факту, запропоноване, як ми уже відзначали, 
Александровим М.Г.

Які ж саме ознаки належить включити до складу юридичного факту ? 
Безсумнівним видається те, що цей склад не може не включати об‘єктивної 
і суб'єктивної сторін факту, причому не тільки дії, але й події, строку, стану. 
Для дій це очевидно, оскільки вони перебувають в єдності з внутрішньою 
вольовою діяльністю. Також правомірне включення суб'єктивної сторони 
і до складу фактів-подій, строків, станів. Для юридичних фактів у 
фінансовому праві істотне значення мають і такі елементи їх складу, як 
об'єкті суб'єкт. Звичайно, сказане зовсім не означає, що поняття юридичного 
факту не повинно визначатися через реальне явшце. Навпаки, для 
юридичного факту зв'язок з самою подією, дією є головним, вирішальним. 
Використання юридичних фатків при відсутності об'єктивного зв'язку з їх 
матеріальними корелятами веде до аномалій в механізмі правового 
регулювання. Ці явища не слід протиставляти одне одному, як не слід і 
ототожнюватц.

Юридичний факт набуває всіх необхідних ознак, коли: по-перше, 
встановлені самі фактичні обставини, що його породжують; по-друге, дана 
їх правова оцінка з точки зору конкретної норми права (юридична 
кваліфікація). Встановлення юридичного факту базується на пізнанні двох 
різних реальностей: одна з них відображає наявність чи відсутність 
шуканого діяння чи іншого явища, інша - співпадання чи неспівпадання 
ознак вчиненого діяння чи цього явища з ознаками, які описані в правовій 
нормі. Таким чином, як з точки зору загальної теорії права, так і з точки 
зору законодавця найбільш адекватним с розуміння юридичного факту як 
правової моделі реального діяння*5 чи події. Тому юридичний факт можна 
визначити як відповідну реальному явищу систему його спеціальних ознак 
(склад), виділених на основі норми права, що є юридичною підставою 
настання правових наслідків.

Перевага даного розуміння юридичного факгу, на відміну від інших, 
полягають в тому, що воно: по-перше, тісно пов'язує юридичний факт з 
рухомреальних суспільних відносин; по-друге, враховує специфіку правової 
форми - широке використання правових моделей (юридичних актів, фікцій, 
презумпцій і т.д.); по-третє, націлює правозастосовника на дослідження не
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тільки “матеріальних”, але й юридичних ознак шуканого явища; по- 
четверте, акцентує увагу на тому, що правові наслідки наступаюч і, не самі 
по собі, при наявності одних лише фрагментів дійсності, а 
опосередковуються спеціальною, юридично цілеспрямованою діяльністю 
людей. На основі даного розуміння юридичного факту можна уточнити 
етапи правореалізації, повніше та детальніше уявити собі механізм 
“включення” в роботу реального правовідношення, адекватніше з'ясувати 
його змістта форму, співвідношення останніх між собою. Особливо багато 
таких “вузьких м ісць” останнім часом виникло у податкових 
правовідносинах, не дивлячись на те, що вони стали вивчатися у цьому 
плані як в Україні47, так і в інших постсоціалістичних країнах48 активніше.

В юридичній літературі загальнометодологічні питання про 
співвідношення змісту та форми податкового правовідношення, про 
механізм “включення” його в роботу залишаються спірними. Так, Алексєєв 
СХ., розглядаючи питання про правову форму та фактичний (матеріальний) 
зміст правовідносин, вважає, що в динаміці деяких правовідносин можна 
виділити таку стадію, коли вони спочатку існують у вигляді чистих зв'язків, 
тобто правова форма існує, а фактичного (матеріального) змісту ще немає. 
І правова форма, на його думку, в даному випадку’ має акіивний характер. 
Вона немов би притягує до себе фактичний (матеріальний) зміст, тобто особи 
здійснюють ті дії, які вони зобов'язані здійснювати. “Так, податкові 
відносини виникають звичайно, - пише Алексєєв С.С., - тільки як правовий 
зв'язок, в результаті якод'о платник податку зобов'язаний сплатити суму 
податку, а фінансовий орган має право вимагати сплати податку. В цьому’ 
випадку ще немає фактичного (матеріального) змісту, що відповідає 
суб'єктивному праву і обов'язку: перед нами хочі матеріально зумовлений, 
але все ж суто правовий, суто ідеологічний зв'язок між особами”49.

На даному прикладі Алексєєв С.С. показує активну творчу роль права 
в створенні реальних податкових правовідносин. При цьому він підкреслює, 
що виникнення самих юридичних форм зумовлено потребами суспільного 
розвитку, вимогами економічного базису. Але все-таки для того, щоб 
з ‘явились конкретні правовідносини, необхідно використовувати правові 
засоби. Тоді “на базі визрілих потреб, - пише він, - юридичні норми 
передбачають спочатку виникнення правових зв'язків у чистому вигляді, а 
вже потім матеріалізацію ідеологічних відносин в конкретній, реально 
здійснюваній поведінці суб'єктів”50. Так і виникають конкретні 
правовідносини.

Це загальнотеоретичне положення про існування правовідносин на 
певному етапі свого розвитку у формі чистих правових зв'язків поділяється 
й іншими правознавцями51. В той же час в юридичній літературі висловлені 
сумніви в обгрунтованості виділення такої стадіїв розвитку правовідносин,
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в тому числі податкових, коли вони існують у формі правових зв'язків у 
чистому вигляді. Так, Р.О.Халфіна вважає, що не можна підходити до 
аналізу правовідносин з боку розмежування їх матеріального та юридичного 
змісту - останні необхід но розглядати тільки в сукупності, оскільки й існують 
вони в діалектичній єдності. Тому' Халфіна Р.О. розцінює виділення стадії 
існування правовідносин у формі чистих правових зв'язків як 
необгрунтоване і неістотне для вивчення правовідносин. У зв'язку з цим 
вона вказує: “Обов'язок сплати податків винйкаєу зв'язку із встановленими 
в нормі фактичними обставинами: наявністю певних речей у складі майна • 
платника податку, отримуванням прибутку, доходу' від реалізації”52.

Однак вказані Халфіною Р.О. фактичні обставини обгрунтовують, 
як вірно відзначає Алексєєв С.С., лише виникнення правових зв'язків, але 
не виражають матеріального змісту правовідносин, які стають реальністю 
лише при фактичній реалізації зобов'язань платника податку53. Проте і 
Халфіна Р.О. визнає можливість “тимчасового розриву” між правовими 
зв'язками як такими і реальною поведінкою суб'єктів, хоча й не вбачає в 
цьому конкретного механізму впливу права на поведіїпсу людей54. Між тим, 
розмежуваїтя правовідносин (зокрема, податкового правовідношення) на 
чисто правовий зв'язок і на правовідношення як нероздільну єдність 
фактичного матеріального змісту та юридичної форми має науковий і 
практичний інтерес. У податкових правовідносинах, як ні в яких інших, 
найбільш яскраво позначається активна роль юридичної форми по 
утворенню реальних податкових віднорин. Однак Халфіна Р.О. вважає, 
що приклад Алексеева С.С. щодо податкових відносин “навряд чи можна 
визнати вдалим ”55.

Тут важко погодитись з Халфіною Р.О. Вона вказує, що вже саме у 
зв'язку із встановленими в нормі фактичними обставинами - наявністю 
певних речей у складі майна платника податку (тобто при наявності об'єкта 
оподаткування) - виникає обов'язок сплати податку. Але наявність об'єкта 
оподаткування в того чи іншого суб'єкта свідчить, на наш погляд, лише 
про виникнення правових зв'язків - у платника податку з'являється 
обов'язок сплати податку, а в податкового органу - обов'язок вимагати 
сплати податку. Однак це зовсім не означає, що даний обов'язок платника 
податку буде реалізований. Адже матеріальний зміст правовідносин 
реалізується лише при фактичному виконанні платником податку 
зобов'язань по сплаті податку, а саме - в його конкретних діях по внесенню 
податкового платежу у бюджет.

Так, згідно чинного законодавства, для того, щоб виникло 
правовідношення по сплаті прибуткового податку з доходів від 
підприємницької діяльності (наприклад, від випуску побутової техніки), 
передусім необхідна сама наявність об'єкта оподаткування (прибутку) у
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підприємця*. Проте, знову ж таки, згідно закону, цього недостатньо, щоб 
дане податкове правовідношення було реалізовано і виник обов'язок сплати 
податку. Необхідний ще ряд додаткових умов, зокрема, визначений розмір 
цього об'єкту оподаткування (прибутку), який повинен перевищувати 
неоподатковуваний мінімум прибутку, встановлений у законі дія підприємця 
відповідної категорії57. Разом з тим, обов'язок по сплаті податку 
залишається нереалізованим, а матеріальний зміст правовідносин не стає 
реальним, якщо даний платник податку входить до числа осіб, яким у 
відповідності з чинним законодавством надаються пільги58.

Податкові відносини будуть залишатися у вигляді чистих правових 
зв'язків навіть при наявності всіх передбачених законодавством 
вшценаведених умов, необхідних для їх реалізації, якщо не будуть здійснені 
й інші передбачені юридичною нормою позитивні дії: подання громадянину, 
який займається підприємницькою діяльністю, відомостей від податкового 
органу повідомлення про необхідність сплати податку, нарешті, вказівки 
конкретного терміну сплати податку, строго встановленого в Законі59. 
Тільки при дотриманні всіх умов без жодного винятку', які вимагаються 
юридичною формою податкового правовідношення, платник податку 
реалізує свій обов'язок по сплаті податку, а саме правовідношення набуває 
фактичного (матеріального) змісту. В цьому якраз і проявляється активна 
роль правової форми по відношенню до матеріального змісту податкових 
відносин. В даному випадку, як справедливо відзначає Алексєєв С.С., 
“виникнувши без певного фактичного (матеріального) змісту, юридична 
форма потім знаходить цей зміст (здійснюються позитивні да) і тим самим 
досягається мета правового регулювання - складаються в повному обсязі 
фактичні відносини, яких раніше не було”60.

Теоретичний висновок про активну роль юридичної форми 
подагкового правовідношення свідчить про його особливе місце в загальній 
системі правових відносин та передбачає певну специфіку' практичних дій 
його учасників (суб'єктів), що здійснюються з метою реалізації даного 
правовідношення. Ця специфіка полягає в точному та неухильному 
дотриманні суб'єктами усіх вимог, приписаних юридичною формою 
податкового правовідношення. Тільки при дотриманні всіх цих умов та 
вимог конкретне податкове правовідношення буде повністю реалізоване. 
Отже, тільки в цьому випадку може бути практично досягнуте виконання 
основних функцій податкових органів по своєчасному та повному 
акумулюванню грошових засобів у бюджет і дотриманню платниками 
податку податкового законодавства.

Аналіз правовідносин, що виникають у зв'язку із стягненням державою 
обов'язкових платежів у формі податків або інших внесків у бюджет чи в 
цільові державні централізовані фонди з суб'єктів підприємницької
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діяльності, потребує з'ясування також специфічних ознак податкового 
правовідношення, які виділяють його серед інших видів суспільних 
відносин. Ці ознаки полягають у наступному:

1. Зв'язок суб'єктів податкових правовідносин виникає на основі 
норм фінансового права. Правовідносини обгрунтовуються матеріальними 
умовами життя і проявляються як безпосередньо, такі через волю держави, 
через норми права, які видає держава.

2. Це зв'язок суб'єктів на основі правовихнорм через суб'єктивні 
юридичні права і обов'язки. Податкова правова норма зобов'язує 
податковий орган стягувати податок в межах закону, а платник в силу тих 
же норм зобов'язаний вносиш встановлені суми податку. Права і обов'язки 
суб'єктів податкового правовідношення єдині і за своїм об'єктом, і за своїм 
фактичним змістом. Саме в силу єдності прав і обов'язків, якиминаділяються 
обидва суб'єкти, вони зв'язаніміж собою.

3. Як тишки податкова інспекція і платник податку стають носіями 
юридичних прав і обов'язків, вони підпадають під безпосередній вплив 
держави. Держава підгримує право податкового органу, гарантує його дії 
і забезпечує виконання обов'язків платником податку.

4. Правовідносини у галузі податків - це завжди зв'язок суб'єктів 
через реальні, фактично існуючі права і обов'язки, які фіксують суворо 
визначену міру поведінки. Для уповноваженої особи - це міра дозволеної 
поведінки. Податкова інспекція не зможе стягнута з платника більше, ніж 
це дозволяє припис держави. Для зобов'язаного суб'єкта це - міра необ.хідної, 
встановленої правовою нормою поведінки: внесення суми, визначеної не 
податковим органом, а правовою нормою61.

Коли держава робить припис для податкових відносин, фактичних 
податкових відносин ще не існує, але юридична форма після здійснення 
позитивних дій одержує цей зміст і тим самим досягається мета правового 
регулювання - складаються у повному обсязі фактичні відносини, яких не 
було раніше.

Таким чином, аналіз механізму появи, зміни га припинення найбільш 
чистих, рафінованих фінансових правовідносин - податкових правовідносин 
- і з протилежного, практичного боку переконує, що юридичний факт є 
правовою моделлю реальноґо діяння чи події, або, інакше кажучи, він.с 
відповідною реальному явищу системою його спеціальних ознак (складом), 
виділених з допомогою норми права, які і відіграють роль юридичної 
підстави нас тання правових наслідків. У фінансових правовідносинах, як 
і в інших видах правовідносин, юридичні факти поділяються на діяння та 
поди62. Діяння - це такі юридичні факти, які є продуктом свідомої діяльності 
суб ‘єкгів фінансових правовідносин. Діяння можуть бути правомірними та 
неправомірними.
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Правомірні діяння як вольова поведінка, передбачена фінансово- 
правовою нормою, поділяються, як зазначає Воронова Л.К., на: 1) інди
відуальні акти; 2) юридичні вчинки; 3) правомірні дії, скеровані на 
підтримку фінансових інтересів держави63.

Індивідуальний акт - це правомірна дія суб'єкта фінансових 
правовідносин, якою спричинюються юридичні наслідки. Такою дією є, 
наприклад, передбачене Законом України “Про прибутковий податок з 
громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства” подання 
в податкову адміністрацію індивідуального акту - податкової декларації 
про доходи, що підлягають оподаткуванню64.

Юридичний вчинок - неправомірна дія, з якою фінансово-правова 
норма пов'язує юридичні наслідки в сил}' самого факту вольової дії. 
Прикладом такого вчинку може бути зроблена із усвідомлення своєї 
провини, перестороги втратити більше чи сукупності наведених та інших 
мотивів заява платника податку про приховування ним доходу, який 
підлягав оподаткуванню. В такому випадку, згідно чинного законодавства, 
суми податку, не стягнуті внаслідок ухилення платника від оподаткування, 
справляються за весь час ухилення65.

Правомірні дії, екер овані на підтримку фінансових інтересів держави, 
можуть бути виражені, наприклад, у спонсорських внесках на фінансування 
якихось необхідних для держави потреб, заходів чи установ. Згідно чинного 
законодавства, ці внески не оподатковуються, оскільки вони за своєю 
економічною та юридичною природою безпосередньо збільшують фінансові 
можливості держави66.

Як бачимо, розмежування вказаних трьох груп правомірних дій 
здійснюється за ознакою того, з яким елемент ом правомірних дій норми 
права пов'язуються юридичні наслідки -із спрямованістю волі на правовий 
результат (індивідуальні акти), із самим фактом вольової дії (юридичні 
вчинки) чи» нарешті, з об 'єктивованим результатом діяльності 
(результативні дії). Із названих груп правомірних дій вирішальне значення 
у функціонуванні правовідношення належить індивідуальним актам.

В юридичній літературі має місце й інша класифікація правомірних 
Дій, що базується на розширеному трактуванні поняття “юридичний вчинок”. 
На думку Красавчикова O.A., до юридичних вчинків належать всі правові 
ДІЇ, з якими норми права пов'язують юридичні наслідки, незалежно відтого, 
були спрямовані дані дії на досягнення саме цих наслідків чи ні. Тут всі 
правові дії поділяються на дві групи в залежності від того, пов'язані чи ні 
правові наслідки із спрямованістю волі на відповідний правовий результат. 
Такий поділ правомірних дій має певне пізнавальне значення, тим більше 
йю Красавчиков O.A. в ході подальшої класифікації розрізняє матеріальні 
і нематеріальні юридичні вчинки67.
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Проте, на нашу думку, наведена нами вище класифікація правомірних 
дій, яка вперше була запропонована Агарковим М.М. для цивільно- 
правових юридичних фактів68, є обгрунтованішою. Вона будується за 
іншою класифікаційною ознакою - в якості відправного, опорного береться 
той конкретний елемент правомірної дії, як було показано вище, з яким 
пов'язуються юридичні наслідки. Тобто, в даному випадку не залишається 
відкритим питання, з чим саме пов'язуються правові наслідки у тому 
випадку, коли такого роду елементом не є вольова спрямованість: із самим 
фактом дії' чи її результатом. Диференційований підхід до характеристики 
правомірних дій дозволяє не тільки глибше розкрити їх юридичну природу, 
алей ефективніше вирішувати практичні завдання, що виникають у зв'язку 
з цим. Так, юридичні вчинки на відміну від результатів дій можуть 
здійснюватись лише дієздатними суб'єктами. Вирішення ж ряду важливих 
питань оподаткування залежить від правильної юридичної кваліфікації 
творчої діяльності - тут юридичне значення надається не процесу, а її 
результатам®.

Неправомірні діяння набуваю ть характеру ф інансового 
правопорушення. Найпоширенішими з них є неподання або несвоєчасне 
подання декларацій про доходи чи включення до деклар ацій перекручених 
даних громадянами, відсутність належного обліку доходів і витрат, 
необхідного для цілей оподаткування, деякі ішпі. За ці правопорушення 
передбачена фінансово-правова відповідальність у вигляді штрафу70. В 
залежності від свого юридичного змісту фінансові правопорушення можуть 
набувати характеру злочину (наприклад, злісне порушення валютного 
законодавства), адміністративного проступку (незначна контрабанда 
валюти) чи дисциплінарного проступку (наприклад, стягнення бухгалтером 
підприємства з його працівників завищеного податку), що є підставою для 
виникнення різних за їх характером і с у т о  юридичних наслідків71. В деяких 
ситуаціях фінансове правопорушення може бути одночасно як 
адміністративним (невиконання фінансових зобов'язань перед державою), 
так і дисциплінарним проступком (невиконання службових обов'язків). Це 
має місце, наприклад, у випадках невчасного перерахування бухгалтеріями 
підприємств податків у бюджет . За своїм зовнішнім вираженням діяння (в 
тому числі фінансові правопорушення) поділяються на дії та бездіяльність. 
Так, навмисна фальсифікація даних бухгалтерського обліку з одержаного 
прибутку, що є основою для розрахунку податку з неї', буде дією, а невчасне 
перерахування податку - бездіяльністю.

Юридичні факти у вигляді юридичних подій виникають нез алежно 
від волі людей, але також тягнуть за собою виникнення, зміну або 
припинення фінансових правовідносин. До них належать народження і 
смерть людини, досягнення нею пенсійного віку, закінчення строку чинності
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фінансово-планового акт)' (наприклад, кошторису державної установи на 
відповідний рік), загибель внаслідок стихійного лиха майна, що 
оподатковувалось тощо. Причому в дійсності нерідко мають місце випадки, 
коли один і той же склад юридичного факту' для одного суб'єкта фінансових 
правовідносин виступає в якості дії, а для іншого - в якості події. 
Наприклад, у статті 9 Закон)' України “Про внесення змін до Закону України 
“Про систем)' оподаткування” зазначається, що “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”72. В даному випадку скасування податку і 
збору (обов'язкового платежу) є дією для держави і подією для платника 
податку.

Отже, єдиною підставою, що породжує такі правові наслідки, як 
виникнення, зміна та  припинення фінансового правовідношення, є 
конкретний юридичний факт. Глибокий аналіз практики правозастосування 
переконує, що юридичні факти можуть спричинювати й інші юридичні 
наслідки, пов'язані з функціонуванням правовідношення, з дією його 
внутрішніх механізмів. Зокрема, деякі юридичні факти можуть зумовлювати 
появу лише окремих правомочностей (наприклад, секундарних), перехід 
суб'єктивного права в іншу якість (наприклад, в якість зустрічної претензії). 
Значення юридичних фактів мають і життєві обставини, що породжують чи 
припиняють такі специфічні правові наслідки, як юридична відповідальність 
чи засоби захисту. Проте при всьому цьому головного функцією фінансово- 
правового юридичного факту є породження, зміна чи припинення 
відповідного фінансового правовідношення.

Щодо розмежування підстав і умов виникнення фінансових 
правовідносин слід зазначити, що, як було показано вище, в минулому і 
тепер в науці фінансового права ці категорії нерідко вживають як синоніми. 
А це вже не просто не істинне судження, а похибка методологічного 
характеру,'оскільки як підстава, так і умови відображають не тільки різні 
сторони об'єктивної дійсності, але й відіграють якісно відмінну 
функціональну роль в породженні, зміні та припиненні фінансового 
правовідношення.

Умова - це загальнофілософська категорія, в якій відображено 
універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає 
й існує. В науці розрізняють умови виникнення і умови існування речей. 
Причому важливою особливістю умови є те, що вона сама по собі, без 
діяльності, не може перетворитися на нову дійсність, сама продукувати її. 
Умова лише створює можливість нової речі як зумовленої73. Такими 
умовами для виникнення, зміни та припинення ф інансового 
правовідношення є правосуб'єктність учасників фінансових правовідносин
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та наявність відповідних фінансово-правових норм. Прав осу б' єктність, в 
свою чергу, включає в себе правоздатність та дієздатність суб‘єкта 
фінансового правовідношення, як громадянина, так і юридичної особи.

Правоздатність є елементарним, первинним правовим відношенням, 
тому вона становить необхідну умову для особи як учасника правових 
відносин, що по суті є результатом реалізації правоздатності. Інакше 
кажучи, правоздатність являє собою визнану державою можливість особи 
вступати в різні правові відносини, мати відповідні права та обов'язки, в 
даному випадку - фінансові права та обов'язки. Як будь-які правові 
відносини взагалі, фінансова правоздатність маєв своїй основі юридичний 
факт. Вона виникає з моменту народження громадянина і закінчується з 
його смертю.

Суб ‘єкти фінансових правовідносин володіють також дієздатністю. 
Під дієздатністю теоретики права та законодавець розуміють здатність 
громадянина, а також юридичної особи своїми діями набувати для себе 
права і створювати для себе обов'язки74. Фінансова дієздатність 
громадянина єпохідною відйого цивільноїта трудової дієздатності, однак 
ні наука фінансового права, ні законодавець ще не визначилися конкретно 
ні з часом настання такої дієздатності, ні з обсягом її у різні вікові періоди 
життя фізичної особи. Наша позиція з цього питання викладена у 
попередньому параграфі даного розділу.

Усі без винятку юрид ичні особи -  організації, які мають відокремлене 
.майно, можуть від свого імені набувати майновіі особисті нецайнові права 
та нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді - володіють 
повною дієздатністю з моменту їх утворення протяг ом усього періоду 
існування.

Другою умовою виникнення фінансових правовідносин є, як уже 
відзначалось, наявність відповідних фінансово-правових норм. Ми ще 
раніше звертали увагу на те, що правові відносини є формою фактичних 
суспільних відносин. їх суб'єкти для одержання бажаного результату 
вступають у фактичні відносини з іншими суб'єктами, не звертаючи увагу 
на те, чи будуть ці відносини набувати форму правових. Незалежно від 
волі учасниюв фактичних відносин, коли є відповідна правова норма, якщо 
ці відносини врегульовані правом (а фінансові відносини всі врегульовані 
правом!), то дані фактичні відносини з моменту їх появи стають правовими. 
Правове регулювання фінансових відносин здійснюється за допомогою усієї 
сукупності фінансово-правових норм.

Фінансова правосуб'єктність та фінансово-правова норма є, таким 
чином, умовами виникнення, зміни та припинення фінансового 
правовідношення. Вони ще не породжують його, а тільки 
уможливлюють,свідчать про повну готовність потенційних суб'єктів
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правовідношення перейти за певних обставин у якісно інший стан - у стан 
учасників фактичного правовідношення. Для перетворення цієї можливості 
в дійсність необхідна конкретна причина, підстава як активний, діяльний 
фактор, який з матеріалу умов продукує нову дійсність. Такою підставою 
виникнення, зміни і припинення фінансового правовідношення і є.юридичний 
факт. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять з 
можливості в дійсність. Поєднуючись з умовами, підстава набуває 
зовнішньої безпосередності й моменту буття. Причому умови і зумовлене є 
такими лише у взаємному відношенні. Вони становлять діалектичну єдність 
протилежностей. Ці категорії мають в ажливе методологічне значення для 
пізнавальної і практичної діяльності.

Деякі вчені-правознавці в якості третьої умови виникнення 
правовідносин називають “наявність юридичного факту, з яким чинне 
законодавство пов'язує виникнення правових наслідків”75. На нашу думку, 
це хибне твердження. Воно суперечить, як було показано вище, з одного 
боку', загальнонауковому розумінню умов та підстав виникнення суспільних 
відносин, в тому числі правовідносин, а з іїппого боку - самій природі 
юридичних фактів, які в якості однієї з найістотніших іманентних 
властивостей їх відзначаються конкретністю, в той час як однією з таких 
найістотніших рис умов функціонування правовідношення є їх типовість, а 
щеточніїпе-всезагальність76.

Таким чином, умовами виникнення, зміни та припинення фінансового 
правовідноріення є фінансова правосуб'єктність та фінансово-правову 
норма, а підставою його появи, функціонування та припинення - відповідний 
юридичний факт. Без наявності хоча б одного з цих обов'язкових елементів 
фінансового правовідношення воно не може ні виникнути, ш існувати.
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Зміст фінансово-правових відносин

Важливим елементом фінансових правовідносин є суб’єкти -  
учасники конкретних фінансових відносин. Але як вірно вказують наші 
юристи-фінансисти, не слід ототожнювати два співзвучні, але не завжди і
співпадаючі понняття, - суб’єкти фінансового права і суб’єкти фінансових І
правовідносин, оскільки перше поняття завжш поглинає друге.1 Як у будь- ■
якій галузі права, у фінансовому -  суб’єктами є учасники. Юридичні права і ї
обов’язкицихучасників івизначаютьсянормамивідповіднихгалузейправа. ;

За статтею 67 Конституції Україникожний громаданинзобов’язаний 
сплачувати податки. Таким чином Конституція України визначає, що.кожний 
іромаданин є суб’єктом фінансового права, оскільки він зобов’язаний <
сплачувати податки. При сплаті податків цей громадянин або юридична ]
особа стають суб’єктами конкретних фінансових (податкових) ]
правовідносин. Тобто, потенційно, в силу приписів Конституції України, '
кожна людина або юридична особа може стати суб’єктом податкових (як ■? 
виду фінансових) правовідносин. Але суб’єктом конкретних податкових І
правовідносин людина або юридична особа може стати тільки за певних |
обставин, а саме, якщо має самостійне джерело доходу (прибутку). Ось тоді |
і виникають на підставі норм податкових законів у неї суб’єктивні права і |
обов’язки. І

Таким чином, кожен громадянин і юридична особа є суб’єктом І
фінансового права, а за наявності правових підстав і певних юридичних і
фактів, передбачених правовими нормами, вони стають суб’єктами '
фінансових правовідносин. . . і

Необхідно враховувати і те, що правосуб’єкгність у фінансовому 
щ)авіпоняттябільшіпироке,ніжпоняггя суб’єктів фн гаї юових пр ав овід іосин. |
Наприюіад, громадяни, будучи в силу Конституції суб ’ єктами фінансов ото 
права при наявності певних умов будуть суб’єктами податкових 
правовідносин, але ніколи не будуть суб’єктами бюджетних правовідносин. 
Бюджетне законодавство не встановлює прав і обов’язків окремих громадян 
і вони ніколи не ст ають суб’єктами бюджетних правовідносин.
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Представники загальної теорії' права визначають правовідносини 
як індавідуалізований суспільний зв’язок між особами, що виникає на підставі 
норм права і характеризується наявністю суб’єктивних юридичних прав і 
обов’язків та підтримується (гарантується) примусовою силою держави.2 Це 
визначення цілком сприйнятне для фінансово-правової науки. Дійсно, 
фактичні фінансові відносини існують виключно у правовій формі, тобто у 
вигляді фінансово-правових відносин. Після видання, наприклад, Закону 
про державний бюджет, виникає багато фінансово-правових відносин. Але 
Закон про державний бюджет має конкретно-адресний зміст, бо його приписи 
розраховані на те, що Кабінет Міністрів, на який Конституцією покладено 
обов’язок виконання бюджету, буде керувати виконанням через Міністерство 
фінансів. 3 1 січня, коли починається бюджетний період, на основі норм Закону 
про державний бюджет між Міністерством фінансів і, наприклад, 
Міністерством освіти виникає конкретний (суспільний) зв’язок з приводу 
одержання бюджетних асигнувань. У Міністерства фінансів виникає 
суб’єктивне право відпускати кошти і здійснювати контроль за їх 
використанням, а у Міністерства освіта виникають суб’єктивні права на 
отримання коштів і обов’язки їхцільового і ефективного використання. Ці 
права і обов ’язки підтримуються примусовою силою держави.

У фінансових відносинах можна чітко прослідкувати суспільний 
зв’язок між суб’єктами. Так, у нашому прикладі обидва міністерства 
посідають по відношенню одне до одного певне положення. Міністерство 
фінансів, як представник фінансових інтересів держави, наділене владними 
повноваженнями по відношенню до другої сторони відносин -  Міністерства 
освіти.

У відносинах завжди дві сторони, бо це “відношення”, ці сторони 
мають свої суб’єктивні юридичні права і обов’язки. Розгляд цих прав і 
обов’язків дає можливість виявига їх соціальну природу. Як слушно зауважує 
професор С.С. Алексеев, право може впливати тільки на суспільні відносини, 
і тому такі явища як правоздатність, дієздатність, загальне зобов’язання 
дотримуватись громадського порядку -  закріплені в Конституції і є 
юридичним оформленням різних суспільних відносин.3

Фінансові правовідносини в механізмі правового регулювання 
виконують три основні функції.4 По-перше, вони фіксують коло осіб, на яких 
розповсюджуються дії фінансово-правових норм. По-друге, закріплюють 
конкретну поведінку, якої повинні дотримуватися суб’єкти. По-третє, є 
умовою для можливого приведення в дію спеціальних юридичних засобів 
забезпечення суб'єктивних прав і правових обов’язків.

Професор С.С. Алексеев відзначає, що правовідносини в механізмі
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правового регулювання є засобами переведенняюридичних норм у площину 
ивдзвіду авізованих зв’язків, тобто у площину суб’єктивних юридичних прав 
і обов’язків для даних суб’єктів.5 і

Так, у фінансових прав овідносинах завжди з одного боку виступає і
представник держави -  фінансовий орган, а другою стороною -  особа, що І
включається у правовідносини при настанні певних юридичних фактів. Вступ, 
наприклад, міністра освіти у правовідносини пов’язаний з виділенням 
міністерству коштів з державного бюджету, тому що кошти виділяються саме >
цьому міністерству. У такому виді правовідносин виступають саме такі 
суб’єкти -  Мінфін, Міносвіти. їх права і обов’язки чітко визначені: 
Міністерство фінансів має право виділити кошти, а Міносвіти має право 
одержати їх. Але фінансовий орган не може виділяти коштів стільки, скільки 
вимагає Міносвіти. У правовідносинах визначається міра поведінки 
уповноваженого державою органу. Мінфін виділяє кошти у розмірі, 
встановленому у бюджеті. Зобов’язана сторона -  Міносвіти одержує кошти 
і витрачає їх на потреби, передбачені кошторисом, а загальна сума їх 5
затверджена в бюджеті. І

Після вступу у правовідносини двох суб’єктів держава гарантує їх 
права і обов ’язки спеціальними засобами забезпечення, передбаченими у І
правових нормах, що видані органами виконавчої влади різних рівнів. І
Правовідносини в галузі фінансів не є індивідуальною “моделлю” поведінки |
людей, ж  на це вказують проф. Р.О. Халфіна, Ю.Г. Ткаченко ,б це конкретна |
міра поведінки людей. Саме у фінансовому правовідношенні і проявляється |
ця міра -  Мінфін не дає більше чи менше асигнувань Міносвіті. Міра |
визначена нормою, а реалізується вона у правовідносинах. |

Прийняття закону про державний бюджет або закону про |
оподаткування є діями без фактичного змісту майбутніх відносин, але поява І
норм,іцомістятьсяуцихзаконах обов’язково викличе виникнення фактичних |
відаошн, які “од ягнуться” у форму бюджетних або податкових правовід носин І
після здійснення позитивних дій компетентних органів. Законодавець, ,
видаючи закони, мав на увазі те, що фінансові (фактичні) відносини (
виникають і будуть урегульовані цими нормами фінансового права.

Виникнення юридичних форм, в які “одягаються” фактичні фінансові 
відносини, обумовлено погребами економіки. На бйзі економічної 
необхідності і виникають правові норми, які регулюють ці фактичні 
відносини.

Фінансові правовідносини це врегульовані нормами фінансового 
права суспільні відносини, які формуються в процесі здійснення державою 
фінансової діяльності з метою утворення, розподілу і використання
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централізованих і децентралізованих фондів коштів, необхідних для 
здійснення нею завдань і функцій.

Фінансово-правові відносини - вид правових відносин, тому їм 
властиві всі ті особливості, про які говорилось вище. Але фінансова дальність 

особливий вид діяльності держави, тому і відносинам, що виникають в 
процесі їх здійснення, властиві специфічні ознаки.

Фінансові правовідносини, як всі правовідносини, виникають на 
основі норм права і є формою зв’язку між його учасниками, які наділяються 
суб’єктивними юридичними правами і юридичними обов’язками та 
гарантуються примусовою силою держави. Однак фінансові правовідносини 
виникають лише в сфері фінансової діяльності, пов’язані з формуванням і 
витрачанням фондів коштів, тому завжди мають грошовий характер. Поза 
сферою фінансової дальності також виникають відносини, що мають 
грошовий характер (цивільно-правові, адміністративно-правові), але вони 
виникають не з фінансової діяльності. На фоні цих грошових відносин, що 
виникають з господарської, адміністративної діяльності тощо, виникнуть і 
фінансові правовідносини, оскільки господарюючі суб’єкти, одержавши 
прибуток, сплатять податок державі, адміністративні оргаїш, стягнувши 
штрафи, внесуть їх також в бюджет держави. ^

Другою особливістю фінансових правовідносин є особливий ) 
суб’єктний склад. Одним із суб’єктів фінансових правовідносин є (  - 
представляючий державні інтереси фінансовий орган, наділений в ладними / 
повноваженнями по відношенню до другого суб’єкта, хто б він не був. | 
Наприклад, у фінансових правовідносинах виступають Мінфін, Верховна І 
Рада, яка одержує гроші ддя депутатів. Верховна Рада підпорядкована у | 
цих відносинах Мінфіну, хоча і Мінфін може діяти тільки у межах закону, /  
прийнятого Верховною Радою.

. Третя особливість полягає в тому, що фінансові правовідносшш 
можуть виникати, змінюватися і припинятися тільки на підставі нормативних 
актів. За волею суб’єктів, хоча один завжди представляє фінансові інтереси 
держави, нічого не відбув аєгься. Суб ’єкти не можуть ні про що домовитися 
один з одаим. Не можемо погодитися в зв’язку з цим із О.І. Худяковим, який 
вважає, що до предмету фінансового права включаються і ті відносини, які 
опосередковуються і цтільно-правовими угодами і мають грошовий характер.
О.І. Худяков вважає, що визнання таких відносин цивільно-правовими 
означає, що критерієм їх галузевої приналежності є не предмет правового 
регулювання, а метод.7

Ми вважаємо, що предметом фінансового права є тільки відносини, 
що безпосередньо пов’язані з формуванням і використанням централізованих

149



фондів кош т. А методом фінансово-правового регулювання с методвладних 
приписів, хоча в останнє десятиріччя з’явилися і інші думки.8 Якщо 
підтримати ду мку О.І.Худякова, то всі господарські відносини, які в кінцевому 
підсумку мають грошовий характер, повинні регулюватись фінансовим 
правом. Це призведе до того, що предмет фінансового права буде 
розпливчатим, безмежним.

Змістом фінансових правовідносин є суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки їх учасників, реалізуючи які останні так чи інакше сприяють 
мобілізації, розподілу або використанню централізованих фондів коштів.

Як ми розгляну™ вище, кожне правовідношення має матеріальний 
(соціальний) зміст і юридичний. Соціальним змістом фінансових 
правовідносин є фінансова діяльність держави. Фінансові правовідносини є 
правовою формою цих відносин. Норми фінансового права, регулюючи 
фінансові відносини, скеровують поведінку їх учасників в інтересах 
створення необхідних нашій державі коштів, що утворюють централізовані 
фонди з метою забезпечення її завдань і потреб.

Юридичним змістом фінансових правовідносин справа і обов’язки 
їх учасників. Класифікуються фінансові правовідносини за різними ознаками 
- за характером матеріального змістурозрізняють правовідносини: бюджетні, 
з приводу доходів - обов’язкових платежів, зборів та податків, з приводу 
бюджетного фінансування, кредитні, обов’язкового державного особистого 
і майнового страхування, грошового обігу, фінансового контролю, валютні.

За суб’єктним складом фінансові правовідносини розрізняються на 
такі, які виникають між:

Верховного Радою України та радами органів місцевого 
самоврядування;

органами державної законодавчої влади і органами державної 
виконавчоївлади;

вищестоящими і нижчестоящими органами державної виконавчої
влади;

фінансовими органами і підприємствами різних форм власності; 
фінансовими органами та громадянами; 
фінансовими та кредитними органами.
Суб’єктом фінансових правовідносин може бути перш за все 

держава. Українська держава, як суб’єкт фінансових правовідносин виступає 
у міждержавних фінансових відносинах через систему відповідних вищих 
органів законодавчої і виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування. Бюджетні правовідносини виникають безпосередньо між 
державою і органами місцевого самоврядування. Верховна Рада України,
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наприклад, затверджує нормативи відрахувань від територіальних 
надходжень державних податків і доходів для місцевих бюджетів. Органи 
місцевого самоврядування наділені бюджетними повноваженнями Законом 
України “Про місцеве самоврядування в Україні’, а повноваження Верховної 
Рада визначає Конституція України та Закон України “Про бюджетну систему 
України”.

Україна здійснює фінансову діяльність через систему органів 
державної виконавчої влади, Кабінет Міністрів, повноваження якого 
визначається Конституцією, Законом “Про бюджетну систему’, правилами 
складання і виконання бюджету, та систему спеціальних органів управління 
у галузі фінансів-Міністерство фінансів та фінансові органи на місцях.

У фінансових правовідносинах беруть участь органи кредитної 
системи. Перший рівень у цій системі належить Національному банку 
України, другий-комерційним банкам.

З другої сторони у фінасових правовідносинах виступають 
підприємства усіх форм власності, установи, організації, підприємства 
громадських організацій, суда, прокуратура, нотаріаті громадяни як України, 
так й іноземці і особи без громадянства за певними умовами.

Таким чином, тільки взяті у сукупності особливості фінансових 
правовідносин дозволяють відрізняти їх від усіх інших, що також мають 
грошовий характер і одним з суб’єктів виступає-орган з владними 
повноваженнями.
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Правові основи контролю фінансування бюджетних витрат 
(на прикладі Канади)

Вивчення структурної організації та механізму функціонування 
Генерального аудиту Канади є надзвичайно цікавим для України з точки 
зору розвитку та функціонування української Рахункової Палати, яка 
сьогодні, по суті, є лише задекларованою інституцією, статус якої, її роль 
та призначення поки-іцо вимагають чіткого правового визначення та 
врегулювання, адже всі закріплені за нею існуючими правовими актами 
функції є дублюванням або функцій Міністерства фінансів України взагалі, 
або ж функцій Казначейства зокрема. Мета цієї статті полягає в 
ознайомленні з правовим статусом та функціями такої інституції, як 
Генеральний аудаг Канади на федеральному рівні та на рівні провіїтцій (на 
прикладі провіїщії Альберта).

Незалежний офіційний Генеральний аудит в Канаді (як на 
федеральному, так і на провінційному рівнях) є цікавим аналогом 
української Рахункової Палати. За своїм правовим статусом, відділ 
Генерального аудиту не є частиною Уряду, а є “незалежним від уряду 
відділом державного аудиту”, який підпорядковується і звітує напряму 
Парламенту через партіїо офіційної опозиції. Завданням Генерального 
аудиту є проведення повної щорічної аудиторської перевірки витрат всіх 
міністерств, відомств, інших державних інституцій, всіх державних 
підприємств та бюджетних організацій, проведення контролю за витратами 
на утримання Парламенту. Перевірка фіїтансової діяльності міїгісгерств та 
бюджетних організацій виконується Генеральним аудитом безкоштовно, 
але перевірка фінансової діяльності державних прибуткових підприємств 
та корпорацій виконується за плату й за такою ж процедурою, ж  і перевірки 
незалежних приватних аудиторськихкомпаній. За словами Генерального 
аудитора, різниця в цьому випадку полягає лише в тому, що плата за 
проведення державного аудиту є меншою, а сам аудит проводиться набагато 
детальніше, ніж це роблять аудиторські приватні компанії.

Наприкінці 80-х років в Канаді федеральним урядом, а потім і
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провінціями було прийнято рішення про розмежування двох функцій: 1) 
функції контролю за правильним виконанням бюджету у частині 
фінансування видатків, дотримання кошторисів фінансув ання міністерств, 
відомств, державних підприємств, організацій, установ та 2) функції 
проведення аудиту цих інституцій.

Функціяконтролю за додержанням бюджетних розписів та цільовим 
використанням коштів для покриття державних видатків залишилися у 
Міністерствах фінансів федерального та провінційного рівнів, а для 
виконання аудиту були створені нові структури - відділи незалежного 
Генерального Аудиту.

Канадський незалежний Генеральний аудит це не частина уряду, а 
є “незалежний від уряду відділдержавного аудиту”, який є підзвітним партії 
офіційної опозиції. Тому він звітує про своюроботута висновки перевірок 
напряму парламенту через партію офіційної опозиції.

Завданням Генерального Аудиту є проведення повної щорічної 
аудиторської перевірки по трьох напрямках:

1) проведення контролю за витратами на утримання парламенту;
2) перевірка всіх витрат усіх міністерств, відомств, інших 

державних інституцій відповідного рівня (тобто федер альний 
аудит перевіряє федеральні міністерства, провінційні аудити - 
провінційні міністерства), включаючи перевірку витрачання 
коштів з цільових бюджетних фондів та фондів міністерств, 
відомств, інших державних агенцій;

3) перевірка фінансової діяльності всіх державних підприємств та 
бюджетних підприємств, установ та організацій.

За результатами щорічних перевірок Генеральний аудит в 
обов’язковому порядку складає звіти і подає їх до парламенту через партію 
офіційної-опозиції. Тобто , звіт незалежного аудиту представляється у 
парламенті головою партії офіїдйної опозиції та Г енеральним аудитором.

Відділ контролю Міїіїстерсгва фіїзансів також проводить перевірки 
витрачання коштів міністерствами, відомствами, держ авними 
підприємствами, але він відіїраєроль “внугріїпніх урядових перевірок”, в 
той час як перевірки Гєнерального аудиту можна порівняти з “зовнішнім 
незалежним аудитом” - тим аудитом, який виконують незалежні приватні 
аудиторські компанії.

Генеральний аудит створюється та функціонує майже так, як 
функціонують незалежні приватні світові аудиторські компанії. Головне 
призначення Генерального аудиту - проведення незалежного офіційного 
(державного) аудиту витрачаннядержавних коштів та надання об’єктивної
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інформації та порад з цих питань парламенту (або провішдйнш асамблеї на 
рівні провінцій). Генеральній аудит також тісно співпрацює із спеціальним 
“дорадчим комітетом”, якій створюється під керівництвом партії' опозиції. 
До цього комітету обираються представники кожної партії, яка 
представлена у парламенті у кількості, пропорційнш кількості членів цієї 
партії' у парламенті. Але до нього можуть входити лише “прості члени 
парламенту” і не можуть входити міністри та інші посадові особи уряду. 
Основне призначення дорадчого комітету - надавати допомогу незалежному 
аудиту, впливати на уряд у тих випадках, коли аудит знаходить його 
незаконні дії, відхилення від бюджету, коли уряд запроваджує або 
збирається запровадити неефективні програми тощо.

Генеральний аудит очолюється Генеральним 
аудитором.Незалежнісіь Генерального аудитора гарантується його правовим 
статусом: у відповідності з законодавчим актом про Генеральний аудит, на 
федеральному рівні Генеральний аудитор обирається парламентом (за 
поданням партії офіційної опозиції) на 10 років й не може бути звільненим чи 
переобраним, окрім як за вироком суду у випадках доказу його кримінальної 
діяльності. Він також мас право залишити посаду за власним бажанням. Т акйм 
чином, не кожний парламент має змогу “призначити” Генерального аудитора, 
адже сам парламент обирається на 4 роки. Генеральні аудитори провінцій 
призначаються на 8 років та можуть бути переобрані асамблеями провіїщй 
(тобто провінційними парламентами). Генеральний аудитор тісно співпрацює 
з спеціальною “незалежною аудиторською радою”, яка створюється з 
“загально-визнанихшановних особистостей” - аудиторів з різнихнеза-лежних 
приватних компанй, аудиторів з державних шституцш та просто видатних 
людей, які не є аудиторами за фахом, але мають вплив на суспільну думку. У 
кожнй провінції’кількість осіб, що складають таку незалежну аудиторську 
раду, різна.

Генеральний аудитор має заступників, а відділ Генерального 
аудиту поділений на окремі групи аудиторів. За кожною групою аудиторів 
закріплені міністерства, відомства, організації, підприємства, які 
перевіряються цими групами, або ж перевірка фінансового виконання 
окремих урядових програм, збирання окремих федеральних податків. На 
федеральному рівні виділено такі групи аудиторів:

Група 1 - аудитори, які перевіряють видатки парламенту, 
міністерства юстиції, Міністерство закордонних справ та торгівлі, Службу 
Безпеки Канади, Магістерство внутрішніх справ, Агентство з міжнародного 
розвитку і міжнародних зв’язків, Магістерство праці;

Група 2 - Міністерства імміграційних справ та громадянства,
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культури та мистецтва, охорони навколишнього середовища, науки та 
технології, департамент з питань спадщини;

Група 3 - Міністерства здоров’я, лісових ресурсів, перевірки 
фінансової діяльності судів, міністерство соціального забезпечення 
населення, статистики;

Група 4 - перевірка Міністерства агропромисловості та переробки 
продуктів сільського господарства та океану, Міністерства справ меншин;

Група 5 - аудит програми розвитку підтримки та захисту оточуючого 
середовища;

Група 6 - аудит програм міжнародної допомоги;
Група 7 - проведення атестації аудиторів, надання незалежних 

коментарів щодо загальної фінансової діяльності уряду та його планів, 
проведення спеціальних вивчень та досліджень фінансових питань, перевірка 
збирання окремих податків: податку на прибуток громадян та підприємств, 
митних зборів, податку на продаж, акцизів .податку на транспорт, 
використання коштів зібраних податків;

Група 8 - перевірка великих державних проектів по 
капіталовкладеннях;

Група 9 - аудит спеціальних проектів, аудит міжвідомчих та 
міжміністерських програм та проектів, дотаційних платежів провінціям з 
федерального бюджету.

Група 10- перевірка фінансової діяльності державних підприємств 
та корпорацій, департаменту з питань землекористування;

Група 11 - група підготовки інформації для парламенту та 
Міністерства фінансів для опублікування інформації для населення, 
підготовки звітів про роботу Генерального аудиту. В цю групу входяїь не 
лише аудитори, але й інші фахівці.

Крім груп, до складу яких входять професійні аудитори, що 
безпосередньо виконують перевірки, відділ Генерального аудиту також має 
і технічних працівників, що також поділені на окремі групи. Так, існують 
групи шформащшгого та технічного забезпечення, зв’язків з громадськістю, 
обслуговуючий персонал. Але приблизно 80-90 % працівників Генерального 
аудиту - це професійні аудитори. Генеральний аудит також має право 
найняти на виконання окремих аудиторських робіт “зовнішні незалежні 
аудиторські компанії”. У таких випадках, компанії працюють ж  підрядчики 
за тимчасовими контрактами й виконують роботу “на замовлення та під 
контролем” Генерального аудиту.

Ієрархічна структура Генерального аудиту виглядає наступним
чином:
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Генеральний аудитор - заступник Генерального аудитора - 
асистента (помічники) Генерального аудитора -керівники груп -керівники 
проектів у групах - рядові аудитори. Генеральний аудитор також створює 
групу радників (до якої входять працівники Генерального аудиту) для 
обговорення та прийняття рішень по всіх стратегічних та інших важливих 
питаннях.

Як і український фінансовий контролі. Генеральний аудит 
проводить попередні, поточні та  наступні перевірки. При цьому 
виконуються такі види перевірок:
• перевірки фінансових документів та фінансової звітності;
• системний аудит;
• перевірка додержання фінансового законодавства;
• перевірка ефективності нормативів та показників якості виконання робо ти 
за державні кошти.

Спочатку в обов’язковому порядку по кожному 
міністерству .відомству, підприємству або будь-якій іншій одиниці, що 
перевіряється, проводиться аудит фінансових документів та фінансової 
звітності. Це означає, що копії всіх щорічних, щоквартальних звітів, які 
готуються будь-якими державними інституціями та підприємствами, 
направляються не тільки до Казначейства, але й до Генерального аудиту. 
Тут документи розподіляються між відповідними групами аудиторів й 
проходять першу перевірку. Якщо на цьому етапі перевірки не виникає 
ніяких непорозумінь, питань чи нез’ясованих моментів, аудитор може не 
робити далі ніяких перевірок.

Якщо на етапі перевірки фінансових документів та фінансової 
звітності у аудитора виникли питання, підозри чи виявлені неточності звітів 
чи фінансових документів, він приймає рішення про проведення наступного 
етапу перевірки - системного аудиту.

Системний аудит - це перевірка абсолютно всієї фінансової 
документації', іїтформащї та фінансової діяльності будь-якої інститутці, що 
перевіряється. На цьому етапі аудитор перевіряє: дотримання правил, 
обсягів та термінів використання коштів, ефективність їх витрачання, 
додержання цільового призначення коштів тощо. При цьому паралельно 
проводиться перевірка додержання фіїїансового законодавства, тобто 
законності прийняття рішення про використ ання коштів тим чи іншим чином 
у тих чи інших обсягах.

Останній вищезазначений вид аудиту вже не є чисто фінансовим 
аудитом, бо його мета - перевірити “справедливість та правильність якісних
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показників роботи” інституції', що перевіряється. Так, кожне міністерство, 
відомство, підприємство має свої “нормативні показники якості роботи”. 
Ці показники, найчастіше, встановлюються самими міністерствами чи 
підприємствами, або ж урядом, й мають на меті відображати рівень 
ефективності їхньої роботи. Для підприємств такими показниками можуть 
бути: показники обсягу виробництва продукції, кількість працюючих, 
кількість машин чи обладнання, процент бракованоїпродукції тощо. Для 
міністерств чи відомств -кількість витрачених коштів за програмами, якими 
опікується міністерство, кількість нароблених нормативних актів чи будь- 
який інший показник, який може “віддзеркалити” якість та ефективність 
ро боти міністерств а.

Тут і постає питання - а наскільки ці показники дійсно 
відображають ефективність роботи міністерства, ефективність й 
правильність використання коштів бюджету? Адже часом показник 
“великих обсягів оприхо дув аних коштів”, наприклад, може відображати 
не великі обсяги виконаної роботи, а поганий менеджмент й 
перевитрачання коштів без реальних позитивних результатів цього 
витрачання. А показник “великої економії” може обернутися сигналом 
відсутності будь-яких реальних заходів, виконаних міністерством. Ось 
чому, починаючи з 1996 року, Канада почала запроваджувати перевірки 
ефективності норма-тивів та показників якості виконання роботи за 
державні кошти. Досвід проведення цього нового виду аудиту є 
надзвичайно цікавим для України, в якій він ще не застосовується взагалі, 
але безумовно повинен поступово вводитись (можливо, у процесі розвитку 
та становлення Рахункової палата України).

Генеральний аудит Альберти має лише три трупи аудиторів та 
адміністрація - управління “технічної підтримки”, до якого входять 
секретарі, програмісти, водії та інші фахівці і спеціалісти, які не є 
аудиторами. Всього штат Генерального аудиту налічує 110 чоловік, з них 
90 - аудитори, 20 - фахівціта спеціаліста з управління “технічноїпідтримки”.

Кожне міністерство, відомство, державний фонд, державні 
підприємства та корпорації обов ’язково перевіряються аудитом раз на рік. 
Ефективність роботи самого Генерального аудиту не вимірюєтьсякількіспо 
виявлених помилок. Одним з показників ефективності роботи аудиторів є 
вимірювання часу, що витрачається ними на проведення перевірок й 
порівняння його з тими часовими затратами, які робляться незалежними 
аудиторськими компаніями при проведенні аналогічних перевірок. Так, 
встановлено, що на проведення невеликого державного підприємства може 
бути витрачено в середньому 50 чоловіко-годин, а перевірка великої
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державної інституції (наприклад, провінційного Міністерства фінансів) 
може зайняти більше, ніж 400-500 чоловіко-годин.

Необхідність впорядкування в Україні системи та механізму 
контролю за фінансування державнихвигратвзагаліі бюджетних зокрема, 
вимагає подальшого розвитку таких структур, як Рахункова Палата, 
Казначейств ота інші відділи Міністерства фінансів. Сьогодні ці інституції 
за своїми функціями просто дублюють одна одну, й не відомо, хто ж і за що 
відповідає чи повинен відповідати. Беручи до уваги існування певних 
цікавих аналогів між українськими та канадськими структурами, що 
опікуються контролем та перевіркою витрачання державних коштів, можна 
зробити висновок про певну необхідність подальшого вивчення досвіду і 
наробок Канади у сфері аудиту державних фінансів.
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Правове регулювання обсягів дотацій для фінансування 
видатків бюджетів нижчих рівнів (на прикладі Канади)

Питання фінансування витрат бюджетів різних рівнів нерозривно 
пов’язано з питанням з’ясування джерел покриття цихвитрат у повному обсязі. 
Діючий закон України “Про бюджетну систему України” встановлює, що 
джерелами фінансування видатків бюджетів різних рівнів є або власні 
доходи, або ж дохода, одержані від бюджетів вищих рівнів у вигляді 
процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та 
обов ’язкових платежів, дотацій та субвенцій. При цьому закон встановлює, 
що обсяг цих відрахувань затверджується Верховною Радою Украшив Законі 
про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням 
економічного, соціального, природного і еколоіічного стану відповідних 
територій.

Таке формулювання визначення обсягів відрахувань, дотацій та 
субвенцій щороку породжує нездорову “конкуренцію” між “відповідними 
територіями”, завданням яких є довести Кабінету Міністрів та Верховній 
Раді України, що їх становище є “найгіршим”, і тому вони потребують 
найбільших обсягів асигнувань з державного бюджету. Зрозуміло, що 
відсутність чітких правових норм щодо процесу встановлення обсягів таких 
асигнувань, а також відсутність закріплених правовими актами механізмів 
визначення їх реальної необхідності призводить до неефективного та 
несправедливого розподілу коштів державного бюджету між бюджетами 
нижчих рівнів. В результаті, території, що використовують бюджетні кошти 
найефективніше, залишаються “покараними” найменшими обсягами 
дотаційного фінансування й у наступні роки намагаються виглядати (або 
дійсно бути) невігласними розтринькувачами бюджетних коштів, щоб 
отримати “більший шматок” державного дотування.

Проект нового закону “Про бюджетну систему та бюджетний процес” 
в редакції, що подана Міністерством фінансів на обговорення до Комітету з 
питань бюджету Верховної Рада України, також не вирішує цього складного 
питання. Стаття 50 цього проекту лишевизначає, що: “дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам визначаються Законом про державний бюджет”,
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“в місцевих бюджетах затверджуються дотації, що передаються іншим 
місцевим бюджетам”, а також зазначає, що “дотації, одержувані в порядку 
фінансової допомоги загального призначення, є основним.засобом 
вирівнювання фінансових можливостей різних територій”, але знову залишає 
невирішеним найгостріше питання - механізм та правове врегулювання 
визначення обсягів цього “основного засобу вирівнювання фінансових 
можливостей різних територій”. Таким чином, перед Україною продовжує 
існуватанепросте завдання: виробиш та закріпиш правовими актами чіткий 
механізм встановлення обсягів фінансування видатків бюджетів різних рівнів' 
за допомогою “вирівнювальних дотацій” з державного бюджегу.

Метою цієї статті є ознайомлення українських законотворців з 
канадським досвідом у вирішення аналогічної проблеми, а саме - з канадською 
програмою вирівнювання фінансових можливостейрізних провінцій Канади.

Канадська програма “вирівнювання” є правовим регулюванням 
процесу встановлення обсягів дотацій федерального бюджету для 
балансування бюджетів провінцій. Канада є федерального державою, до 
складу якої входять 10 автономних провінцій. Лише 3 провінції з 10-ти не 
отримують федеральних дотацій за програмою вирівнювання - Альберта 
(найбагатша пр овінщя в силу великої кількості газу, нафта та сірки), Онтаріо 
та Британська Колумбія.Решта провінцій отримує за цією програмою різні 
обсяги дотацій на фінансування видатків своїх бюджетів в залежності від 
фіскального становища провінцій та можливостей федерального бюджету.

Мета вирівнювання полягає в тому, щоб надати можливість провінціям 
забезпечиш своїх жителів майже однаковим рівнем гр омадських (соціальних) 
послуг за рахунок майже однакових рівнів оподаткування (у Канаді кожна 
провінція має право вільно встановлювати будь-які провінційні податки 
незалежно від існуючих федеральних податків).

Отже, “вирівнювання” - це програма, за якою федеральний бюджет 
щорічно виплачує дотаційну (безумовну) допомоіу - дотаційні платежі - тим 
провінціям, які знаходяться на рівні, нижче “стандартного рівня” (вгрошовому 
відношенні, виходячи з розрахунку на душу населення) й не можуть самі 
зібрати (отримати з власних джерел доходів) необхідну кількість коштів на 
оплату соціальних заходів та послуг для свого населення.

Правовою базою виділення дотацій з федерального бюджету бюджетам 
провінцій стала міжпровінційна Угода про проведення вирівнювання в межах 
країни рівня соціального забезпечення (рівня життя) населення Канади, яка 
була підписана провінціями у 1957-58 роках. На основі цієї Угоди, програма 
вирівнювання була запроваджена в Канаді з 1957року, а у 1982 році закріплена 
конституційно у частині 2 статті 36 Конституції Канади таким чином:
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“Парламент та Уряд Канади додержуватимуться принципу здійснення 
вирівнговальних платежів з метою забезпечення всіх провінційних урядів 
достатнім рівнем доходів для надання поміркованого й такого, що відповідає 
іншим провінціям, рівня громадських (соціальних) послуг при помірковано 
однаковому резонному рівні оподаткування”.

Програма вирівнювання закріплена не тільки в Конституції Канади, 
але й в інших законодавчих і нормативних актах Канади, таких як 
федеральний закон про бюджет на поточний рік, а також у міжпровінційних 
Угодах про програму вирівнювання, що переглядаються приблизно кожних 
п’ять років.

Законодавчі та нормативні акти по програмі вирівнювання чітко 
встановлюють формулу розрахунку вартості “середнього стандарту життя”, 
за якою і підраховується перерозподілення доходів федерального бюджету 
між “бідними” та “багатими” провінціями, а також формула підрахунку 
обсягів дотаційних асигнувань.

Рішення про те, чи має та чи ішла провінція право на отримання таких 
дотацій для збалансування свого бюджету, а якщо має, то в яких обсягах їй 
буде надана ця грошова допомога з федерального бюджету, приймається 
федеральним урядом на основі порівняння обсягів коштів, які може зібрати 
провінція з власних джерел доходів (у розрахунку на душу населення) з 
“станд артним рівнем” такого показника.

Згідно з міждровінційною Угодою, розмір “стандартного рівня 
“підраховується за показниками п’яти провінцій - Онтаріо, Британська 
Колумбія, Саскачеван, Квебек, Манітоба. Середній показник забезпеченості 
грошима для фінансування соціальних заходів (з розрахунку на душу 
населення) цих п’яти провінцій приймається як “стандарт забезпеченості 
коштами” на фінансування соціальних заходів (послуг) для всієїкраїни.

Обсяг Дотаційний асигнувань вираховується як “необхідна доплата” 
суми, якої провінції не вистачає для досягнення “стандарту забезпеченості 
коштами” на душу населення.

Як вже зазначалося вище, кожна провінція Канади має конституційне 
закріплене право встановлювати будь-які провінційні прямі податки (за 
видами та ставками). Через це, різні провінції мають різний податкове 
навантаження на підприємства та населення, а значить, і різні суми і іадходжень 
відподатків. Це, в свою чергу, означає, що при проведенні “вирівнювання” 
було б несправедливим “забирати” гроші від тих провінцій, які мають більше 
коштів за рахунок вшцого податкового тиску на своїх громадян і віддавати 
їх тим провінціям, які не встановлюють у себе непопулярних податків і 
сподіваються просто отриматигрошівідпрограми “вирівнювання”. Тому,
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при розрахунку суми дотацій за програмою, обов’язкового враховується 
кількість встановлених або невстановлених податків та їх ставки як 
“використані чи невикористані можливості отримання надходжень від 
внутрішніх (власних) джерелдоходів”.

Отже, кожного року при плануванні дотацій від федерального бюджету 
провінціям на наступний рік проводиться порівняння не тільки рівня 
планованих видатків провінції на соціальні заходи, але й потенційні 
можливості провінцій зібрати власні податки та неподаткові надходження з 
власних джерел дохо дів.

Для підрахунку сум, що надаються кожній провінції за програмою 
вирівнювання, спочатку визначається поняття “ст андартного середнього 
рівня збору коштів з власних джерел” (з розрахунку на одного жителя 
провінції). Для розрахунку останнього необхідно було встановити 
справедливий підрахунок “власних можливостей” кожної провіїтції по 
збиранню коштів “з власнихджерелвнутрі провінції” шляхом встановлення 
резонного рівня провінційного та муніципального оподаткування. Це, в свою 
чергу, вимагало встановлення такого поняття, як “типова система 
оподаткування”. “Типова система оподаткування” може розумітися як 
“мінімальний набір” провінційних і місцевих (мушципальних) податків та 
середній показник податкових ставок для кожного податку, які, на думку 
федерального уряду, може установити кожна провіїщія та її муніїхипалітети 
на своїй території задля забезпечення надходжень до власних бюджетів. 
“Типова система оподаткування” включає в себе всі податки, які збираються 
провіїщіями, а також неподаткові надходження провінційного бюджету плюс 
середній рівень коштів, що збираються місцевим самоврядуванням - 
муніципалітетами. Надходження в муніципальні бюджети підлягають 
врахуванню тому, що кожна провінція, по-перше, надає своїм 
муніципалітетам прав а встановлювати місцеві муніципальні податки, а по- 
друге - розподіляє між провіїтційним та муніципальним рівнем обов’язки 
надавати населенню ті чи інші соціальні послуги (допомога) за рахунок 
провінційного чи муніципальних бюджетів. Делегування функцій 
провінційного рівня на муніципальний дуже відрізняється від однієї пр овішд ї 
до іншої, тому врахування цих особливостей є важливим при підрахунках в 
рамках програми вирівнювання.

Таким чином, підрахунок розміру сум, що надаються за програмою 
вирівнювання, ведеться в три етапи.

Етапі - визначення того, який набір провінційних та муніципальних 
податків та які їх ставки будуть вважатися “типовою системою 
оподаткування” при плануванні федерального бюджету на наступний рік.

162



Показник обсягу надходжень за “типовою системою оподаткування” 
підраховується кожного року Міністерством статистики Канади за 
результатами звітного року й порівнюється з тими цифрами, які були 
підраховані при плануванні бюджету. Міністерство статистики Канади 
враховує ЗО джерел надходжень коштів при підрахунках середнього 
показника обсягів надходжень за “типовою системою оподаткування”.

Так, наприклад з 1995 року до “типової системи оподаткування” вклю
чаються такі джерела надходжень, як: податок на прибуток громадян; 
податок на прибуток підприємств; податок з продажу; податок на паливо 
(бензин); податок на транспорт; збори з алкогольних напоїв; акцизи на 
тютюнові вироби; збори з лотерей; збори за транзитні перевози; обов’язкові 
платежі, що нараховуються на фонд зарплати й платяться підприємствами; 
надходження від медичних страховок; податок на нерухомість та капітал; 
надходження від продажу ліцензій, роялті, плата за користування водою, 
лісами та інші податки та неподаткові платежі.

Етап 2 - проведення підрахунків обсягу коштів, який могла б зібрати 
та чи інша провінція, якбивона встановила на своїй території “типову систему 
оподаткування”. Ці підрахунки єдосить точними та складними і базуються 
на кількості жителів провінції та їх середньому прибутку (тому що громадяни 
сплачують податок на прибуток), кількості та якості нерухомого майна у 
провінції (тому що збирається податок на нерухомість та капітал), кількості 
та типах бізнесів (під приємств) (тому що вони спланують податок на прибуток, 
роялті тощо), обсяги прод ажу товарів внутрі провінції (тому що існує податок 
з продажу) та інші показники.

Етап 3 - сума “коштів, які можливо зібрати в провінції” ділиться на 
кількість жителів провінції. Цей результат порівнюється з середнім 
показником підрахунків аналогічного результату в п’яти провінціях, по яких 
рахується рівень “стандарту” збирання коштів у бюджет з розрахунку на 
одного жителя провінції. Якщо результат тієї чи іншої провінції менший за 
“сгандарт” на одного жителя, вона отримує від федерального бюджету 
дотацію у розмірі, необхідному для досягнення цього “стандарту”.

Як вже зазначалося вище, встановлення “типової системи 
оподаткування” знадобилося для розробки механізму справедливог о 
порівняння можливостей тієї чи іншої провінції зібрати кошти в свій бюджет 
за рахунок власних ресурсів. Через те, що кожна провінція маєрізні податки 
і різні ставки оподаткування, неможливо було проводити порівняння 
фінансового становища провінцій за реальними показниками збору коштів. 
Адже провінції', які зовсім не встановлювали б ніяких провінційних податків 
вигравали б двічі : мали б неабиякі переваги для залучення бізнесів та
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розвитку робочих місць за рахунок низького податкового тиску та 
отримували б великі дотації з федерального бюджету.

Розрахунок “типової системи оподаткування” ведеться по ЗО джерелах 
можливих надходжень (всі види існуючих податків плюс всі види можливих 
неподаткових надходжень до провінційних бюджетів). Підрахунок обсягу 
можливого збору коштів ведеться окремо по кожному з джерел. При цьому 
додержуються двох основних принципів: для кожного джерела 
використовується розрахункова стандартизована (середня) база збирання 
та розрахункова стандартизована сгавка оподаткування.

Розрахункова стандартизована база збирання для конкретного джерела 
отримання коштів (виду податку) - це економічна змінна величина, яка 
застосовується при підрахунках середньої величини можливих надходжень 
у кожній провінції. Це може буга або усеред нений показник реального базису 
збирання над ходжень від конкретного виду податку у провінції (наприклад, 
можливі обсяги надходжень від податку на продаж в залежності від 
середньорічних обсягів продажу в провінції; або середнєодушовий дохід 
жителів та їх кількість - приггідрахунку надходжень від податку на прибуток 
громадян, тощо), або ж очікувана величина, яку можна розрахувати з певною 
вірогідністю для тієї чи іншої провінції (наприклад обсяги податків від нових 
малих бізнесів за умов створення додаткових заохочуючих механізмів їх 
розвитку; обсяги надходжень віднерухомості в залежності від зміниреальної 
ціни нерухомості в гфовінпдтогцо). При цьому не є важливим, чи встановлено 
той чи інший податок у конкретній провінції - підрахунки веду ться таким 
чином, начебто провінція його встановила, адже підраховуються не РЕАЛЬНІ 
обсяги збору коштів, а обсяги, які провінція потенційно спроможна зібрати 
на своїй території, якщо вона встановить у себе “типову систему 
оподаткування”.

Стандартизована ставка оподаткування для того чи іншого податку -
це середньозважена величина існуючих встановлених ставок цього податку 
у всіх провінціях Канади, тобто це “національна середня ставка 
оподаткування” для кожного конкретного податку.

Стандартизована ставка оподаткування розраховується таким чином:
1) підраховується повний обсягкоттггів, який був зібраний з цього виду 

податку'у всіх 10 провінціях протягом останнього фіскального року;
2) отримана сума ділиться на величину розрахункової 

стандартизованої бази збирання надходжень для всіх 10 провінцій.
Загальна величина дотаційних платежів від федерального бюджет у 

провінційному буде сумою декількох необхідних окремих “дотаційних 
платежів”, кожен з яких “вирівнює” кількість надходжень по кожному
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окремому відповідному джерелу доходів (податку чи неподатковому 
платежу). Тобто, якщо провінція не може “зібрати” стандартну величину 
коштів з податку на прибуток громадян, то федеральний бюджет “доплатить” 
різницю, якоїне вистачає провінції, щоб отримати “стандарт”. Потімрахункй 
проведуть по інілому джерелу - наприклад, по податку на нерухомість, й 
також розрахують, чи потрібно давати “доплату” та у яких розмірах і так 
далі по ЗО встановлених джерелах можливих надходжень.

Таким чином, формула розрахунку величини дотаційних платежів від 
федерального бюджету провінціям включає в себе такі змінні величини:

Еу -величина вирівнювального дотаційного платежу провішіії “і” по 
джерелу надход ження коштів

№ - кількість населення у провінції “і”;
N0 -кількість населення у паяти провінціях, які вибрані для підрахунку 

“стандарту”;
Ву - величина “податкової бази” джерела надходжень (податку) ‘ ’) ‘ ’ 

провінції " і
Айі - величина “податкової бази” джерела надходжень (податку) ‘д ч'у  

п’яти провіїщіях, які вибрані для підрахунку “стандарту”;
Іід -величина надходжень, що збираються від оподаткування податком 

' д ‘ ’ у п’яти провінціях, які вибрані для підрахунку “стандарту”;
Тд - середньозважена ставка оподаткування для податку “і” , 

підрахована цо п’яти провінціях, які вибрані для підрахунку “стандарту”. .
Величина Тсі розраховується по формулі:

Тд = І1д / Вд
Величина вирівнювального дотаційного платежу Еу провінції "  і ” 

діявирів-нювання надходжень віддасерела ‘’) "розраховується таким чином, 
щоб:

Еії / М  + Тд (Вд / N1) = Тд (В д ./ № )
Величина платежу по вирівнюванню також повинна задовольняти 

такому рівнянню:
Еу / М = Тд (Аіу / №  - Вії / N1)

Інакше, можна записати, що:
Еу І1д (№/№ :- Ві) / Всі).

Опис всіх змінних та формули їх розрахунку закріплені у 
міжпровінційній У г о д і  щ о д о  програми вирівнювання та законодавчих і 
нормативних актах федерального рівня. Отже, якщо після проведених 
підрахунків для конкретної провіїздії з’ясується, що з усіх власних податкових 
чи неподаткових джерел вона має можливість зібрати кошти на душу 
населення у кількості, що перевищує “стандарт”, підрахований по п’яти
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вибраних Канадою “стандартних” провінціях, то вона не отримуватиме 
дотацій по програмі вирівнювання. У іншому випадку, провінція отримає 
дотації з федерального бюджету у тому обсягу, якого їй не вистачає до 
“стандарту'” На душу населення.

Умови зд ійснення програми вирівнювання регулярно переглядаються 
федеральним парламентом - одан раз на п’ять років (виключенням стали 1992- 
93 роки, коли параметри програми були встановлені тільки на два наступних 
роки у зв’язку з проведенням фіскальної реформи). При цьому' парламентом 
визначаються всі основні параметри та змінні величини програми (такі, як' 
“типова система ся оподаткування” тощо).

Адміністрування програми вирівнювання здійснюється відділом 
федерально-провінційних зв’язків Міністерства фінансів Канади. Платежі 
за програмою вирівнювання робляться з федерального бюджету провінційним 
бюджетам щомісяця, починаючи з першого фіскального місяця-квітня.

Спочатку щомісячні платежі проводяться у обсягах, підрахованих при 
плануванні бюджету на поточний рік. Потім величина щомісячних платежів 
корегується на основі останніх показників реальних надходжень до 
федерального та провінційних бюджетів, а також до бюджетів 5 провінцій, 
обраних для підрахунку” стандарту”. Корегування проводиться таким чином, 
щоб підтримувати збалансованість бюджетів всіх рівнів з урахуванням 
реальних надходжень та вид атків.

Детальніше вивчення канадської програми вирівнювання може являти 
собою певний інтерес для України. Звичайно, що пряме застосування цієї 
програми на Україні неможливе хоча бвжетому, що на всійтфигоріїУкраїни 
діють однакові загальнодержавні податки, і області Українинекористуються 
такими великими правами щодо встановлення видів податків та їх ставок. 
Але в той же час, на Україні є місцеві податки та збори, ставки яких 
встановлюються місцевим самоврядуванням у межах, зафіксованих законами 
України. Не секрет, що не всі місцеві влада однаково використовують ці 
можливості. Отже, не дивлячись на великі відмінності української та 
канадської систем оподаткування, в них можна побачити і певні аналогії.

В той же час, необхідність розробки та правового закріплення в Україні 
врегульованого законодавчо, справедливого та “прозорого” механізму 
встановлення обсягів дотацій, які надаються з державного бюджету обласним 
бюджетам з метою збалансування останніх, вимагає вивчення позитивного 
досвіду інших країн. Ось чому досвід Канади у вирішенні цієї проблеми 
може стати корисним для українських фахівців при подальшому проведенні 
фіскальної реформи і врегулюванні відповідного питання.
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Право як елемент культури

Стан права е опосередкованим критерієм 
розвитку культури. Низький рівень нашої 
правової культури проявляє 
несубстанційність, слабкість і недієвість 
цінностей, які складають саму її основу. 
Таке можливе лише за умов, коли культура 
народу тільки формується або коли ш було 
нав’язано систему' цінностей, неадекватних 
аутентичній самосвідомості народу, його 
глибинному архетипу мислення, 
колективному безсвідомому (за К.Юнгом).

Право є специфічною формою вираження культури в реальних 
суспільних відносинах так само, як філософія є концентрованою формою 
вираження культури у сфері духа. Нестабільність правовідносин свідчить 
про нефундаменгальнісіь культурних імперативів, пануючих у суспільстві, 
які тільки певним чином торкаються, але не зачіпають сутності, не 
впливають на функціонування самого механізму правового регулювання.

Ефективність права, правового регулювання визначається рівнем 
розвитку правосвідомості. Правосвідомість же суб’єкта є прямим 
результатом дії культури, впливу всього по тенціалу духовності суспільства. 
Саме правосвідомість є тією визначальною ланкою, оптичним фокусом, 
через який культура здійснює свій вплив на право і реальні правовідносини 
в суспільстві. Правове виховання складає лише малу частку в процесі 
формування правосвідомості, основний же тягар в іїрозвитку бере на себе 
культура в цілому. Вона або справляється з цим завданням, або ж, у 
протилежному випадку, на суспільство чекає, період свавілля, хаосу і 
безправ’я.

Видатний філософ права І.О.Ільїн стверджував ідею релігійної 
природи правосвідомості, а релігійні почуття вважав основою правомірної
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поведінки, оскільки вони, по-перше, побудовані на повазі до чогось вищого, 
абсолютного, а по-друге, вони духовні за своєю природою і постають в 
кінцевому підсумку як “певна духовна дисциплінованість інстинкту, яка 
викликає в ньому живе відчуття відповідальності і надає йому певного 
відчуття міри у всіх соціальних проявах людини”1. Атеі'стичність ідеї 
“розвинутого соціалізму”, таким чином, повшо мірою пояснює тодішню 
деформацію права і правовідносин, подолання якої, очевидно, внесе свою 
частку у відродження нацональних релігійних традицій. Однак релігія не 
одна відповідальна за стан права у суспільстві, вона є лиш елементом 
культури, яка за своєю природою - явище системне.

Культура впливає на право настільки, наскільки вона системна. 
Про асистемність, “розірваність” культури нації свідчить її недієвість і 
хаотичний характер впливу на право. Право як фактор свідомості є 
результатом свідомої діїкультури. Звідси випливає наступний важливий 
принцип: наскільки системна культура, настільки ж системне й право. 
Правова система суспільства є вольовим відображенням системності його 
культури. Хоча система права і система законодавства є наслідком 
цілеспрямованої систематизаторської діяльності людини і відносно 
незалежні від правової системи, яка значною мірою відображає систему 
культури, однак у разі суперечності правової системи і системи 
законодавства остання стає просто недієздатною і неефективною. Таким 
чином, сист ема культури істотно визначає характер правової системи, яка 
включає всі правові явища суспільства, а ця, в свою чергу, через певну 
ієрархію галузей, підгалузей і інтиститугів права - систему права і систему 
законодавства.

Однак право не є литпе пасивним відображенням і індикатором стану 
культури. За певних умов і на певному етапі розвитку суспільства право 
саме може стати істотним джерелом розвитку культури.2 Здатність права 
виступати детермінантою розвитку культури випливає із специфіки його 
функціонування у певному соціумі. Вона проявляється в санкціонованому 
державою впровадженні в суспільні відносини культурних, цивілізованих 
форм взаємодії і норм поведінки, підкріплених моральними нормами і 
застрахованих державним примусом і тим же моральним осудом.

Право сприяє розвитку культури також тим, що за допомогою тільки 
йому властивого специфічного механізму правореалізації стає на перешкоді 
асоціальних, антикультурних явищ через правозабороняючі норми і, 
навпаки, через правозобов’язуючі і праводозволяючі норми сприяє 
виникненню нових і розвитку існуючих паростків культури і цивілізованих 
форм співіснування людей.
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Розвиток права срозвиток ідеї свободи і справедливості і в цьому 
розумінні розвиток права є розвиток культури. Адже свобода і можливість 
творчої самореалізації людини є також фундаментальними засадами і 
принципами культури. Таким чином, свобода є точкою перетину культури 
і права і будь-яка її деформація, недорозвиненість, стагнація призводить до 
обмеження свободи. У свою чергу, віковічна боротьба людства за свободу 
слугує невичерпним джерелом розвитку і культури, і права.

Право в системі культури може виступати як цінність і як 
аятицінність.2 Типовим д ля більшості наукових досліджень є таке вивчення 
права, яке заздалегідь приймає за аксіому позитивну цінність права і вже 
на цій посгулятивній основі розглядає структурні, функціональні та інші 
особливості природи права. Однак позитивна соціальна цінність права є 
такою “аксіомою”, яка ще сама потребує обгрунтування, у всякому 
випадку, реального теоретичного аналізу. Суспільство і право являють 
собою взаємопов’язані і відносно незалежні динамічні системи, які можуть 
знаходитись між собою у відношенні гармонійної взаємодії, стимулювати 
розвиток один одного, і у відношенні протидії, гальмувати еволюційні 
процеси розвитку вказаних систем. Саме в останньому випадку право може 
виступати як ан гиціннісгь з точки зору своєї загальної значимості.

Антиціннісгь права можепроявлятисяв чотирьох основних формах.
Як пасивний елемент соціальної системи, який суспільство 

використовує в своїх цілях, право може:
1) бути використане, так би м о вти , в антиправових цілях, коли 

державою приймаються неправові закони, антинародні нормативні акти, 
що нехтують правами людини;

2) свідомо не використовуватися для реалізації справедливості 
внаслідок відповідної зацікавленості певних соціальних прошарків чи 
особистихінгересів окремих індивідів, груп, наділених владою.

Як відносно незалежна самостійно функціонуюча органічна 
система, яка сама активно може впливати на розвиток суспільства, право 
може:

3) спираючись на принципи стабільності й авторитету закону, стояти 
на заваді правового оформлення необхідних соціальних змін;

4) навпаки, “перерегулювати” в нормативному плані певні 
соціальні відносини і цим завдати шкоди їх природному, органічному 
розвитку.

На різних етапах соціальної динаміки ціннісні і антиціннісні 
властивості права постійно міняються в своєму силовому співвідношенні, 
хоча їх перманентне й одночасне існування характерне для суперечливої,
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антиномічної природи права. Як правило, антиціннісні властивості права 
не афішуються, не підкреслюються, а інколи, через турботу про високий 
соціальний авторитет права, просто приховуються. Навіть коли 
у свідомлюється іманентна природа антиціннісних аспектів права, на тлі 
його загальної позитивної соціальної значущості, вважається, що увагу їм 
слід приділяти лише тією мірою, якою вони перешкоджають досягненню 
позитивних цілей розвитку суспільства. Однак такий підхід, на наш погляд, 
ігнорує можливість перспективного прогнозування ефективності права, 
дуже важливого під час здійснення докорінних соціальних реформ, 
експериментів у сфері економічного розвитку.4

Науковість такого прогнозування може бути забезпечена при 
врахуванні, по-перше, закономірностей соціальної динаміки на різних 
етапах розвитку суспільства, а по-друге, співвідношення дії ціннісних 
аспектів права з особливосгямикожного з таких етапів. У такому випадку 
стає очевидним, що для одних етапів соціального розвитку характерне 
домінування позитивних, а для іншихих - негативних властивостей права. 
Частіше всього негативні аспекти права найбільш рельєфно проявляються 
в перехідні, екстремальні періоди розвитку суспільства у формі “правових 
витрат виробництва”, або жнавпаки - в періоди повної соціальної стагнації. 
Т оді право викликає максимально можливу негативну реакцію в суспільстві. 
Для періодів стабільного, органічно-еволюційного соціального розвитку 
характерне домінуванця ціннісно-позитивних властивостей права.

Особливості ціннісно-антиціннісної динаміки права виразно 
проявляються в теперішній період розвилку України, в період переходу її 
до ринкових форм економічних відносин. Сили, які в кінцевому рахунку 
зацікавлені в їх розвитку, користуються відсутністю збалансованої системи 
правового регулювання цих відносин. Загальним наслідком адекватно 
неврегульованої дії цих сил може бути (і це вже відчувається) певна 
соціальна дестабілізація і поглиблення економічноїкризи. З іншого боку, 
сили, які протидіють з певних інтересів розвитку ринкових відносин, 
використовують як аргумент деякі негативні наслідки діяльності 
підприємницького сектора для прийняття відповідних нормативних актів, 
що стають на перешкоді розвитку ринку.5 Хоча вказані дії офіційно 
мотивуються як юридичний спосіб уникнення дестабілізації економіїси, 
насправді вони .лише подвоюють негативний вплив і оцінку права: через 
законодавчу протидіїо об’єктивній соціальній потребі в розвитку ринкової 
економіїси до культивування уявлень про право як державну форму 
відчуження свободи взагалі.

В даному випадку антиномічність щннісно-антиціїшісної данаміїси
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права полягає в тому, що воно хоча й обслуговує, “зав’язане” на 
матеріальну сферу людських взаємовідносин, але за своєю природою - явище 
духовне, в основі якого лежить поняття свободи. Право як реалізація 
свободи людини, як умова її особистісної самореалізащї розкриває духовну 
сутність цього явища. Але зростання свободи завжди пов’язане з 
розширенням сили і влада особистості, а отже, влади над кимось і зарахунок 
когось, і тому обмежує більшою чи меншою мірою свободу інших та їх таке 
ж саме право на свободу: повна реалізація права веде до безправ’я. Далі 
набираю ть сили і виходять на перший план такі категорії, як 
“справедливість”, “рівність”, “захищеність”, які теж розкривають сутнісну 
природу права, але вже з іншої, матеріальної сторони людських відносин. 
У суспільстві відбувається постійне балансування між правовим наданням 
індивідууму можливості самореалізації, оскільки саме особистості найбільш 
відповідальні за прогрес, і правовим обмеженням “самореалізацій”, які явно 
суперечать інтересам більшості.6 Нелінійність цього балансування 
очевидна: суспільство не може і прогресувати, і забезпечити водночас 
абсолютну рівність, бо прогрес забезпечують саме особистості, тому 
суспільство періодично то “зривається” на революційний, то переходить 
на еволюційний шлях розвитку, то апелює до особистості, то до мас і до 
рівності.

Право, як елемент культури, тісно взаємопов’язане з усіма її 
складовими: наукою, політикою, .економічним мисленням, релігією, 
мораллю. А чи не має право якогось відношення до сфери прекрасного, 
мистецтва, як одного з важливіших складових будь-якої культури? 
Виявляється, прекрасне, як не дивно, пронизує саму' субстанцію права. Адже 
право це так чи інакше сукупність норм. Норма - це порядок, упорядненість, 
правильність, гармонія. Норма протистоїть хаосу і безпорядку, вона 
призначена зробити суспільні відносини розумними, максимально 
наближеними до відповідності людській природі, вона виділяє з усіх 
можливих варіантів поведінки саме ті, які вже виправдали себе як найбільш 
ефективні й соціально цінні та гуманні. Тобто норма є гармонізацією 
людського суспільного життя, а гармонія є основним призначенням і 
сутністю норми. Норма гармонійна, гармонія упорядкована і нормативна, 
гармонія ж - основа прекрасного. Та
ким чином, можна стверджувати про певну онтологічну тотожність 
мистецтва і права, прекрасного і норми.
Зі сказаного очевидно, що немає підстав говорити про якусь стерильну, 
абсолютну чистоту права, пізнання, релігії, політики, мистецтва тощо. Всіх 
їх неможливо уявити без певної міри нормативності так само як право
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неможливо уявити без того, щоб воно було істинним, без того, щоб воно 
було системним, органічним і гармонійним, без того, щоб воно було добрим 
і справедливим, вірило в свою право ту і, нарешті, було владним, сильним, 
здатним реалізуватися в суспільстві. Тотожність рис і властивостей 
вказаних соціальних явищ саме і забезпечує їх постійну взаємодію і розвиток 
у суспільстві. Тотожність всіх їх всім робить соціум єдиним і спорідненим, 
зумовлює можливість взаємосприяння, взаєморегулю вання і 
взаємоконтролю власних критеріїв розвитку зовнішніми соціальними 
критеріями, що забезпечує праву статус органічного елемента культури.
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Кохановська О.В., викладач 
Національної Академії' МВС України

Шляхи формування і розвитку законодавства України 
про використання інформаційних систем

Невпинне якісне оновлення суспільства, становлення ринкової 
економіки, побудова демократичної правової держави в Україні, призвели 
до кардинальних змін засобів виробництва, міждержавних відносин, 
світогляду людей. Перехід від індустріального суспільства до суспільства 
інформаційного впливає на економіку, політику, поведінку людей.

Сьогодні стає зрозумілим, що вступ У країни в 
загальноєвропейський і світовий процес тільки за рахунок природних 
ресурсів, хоча і чималих, практично неможливий. На перший шхан виходить 
вирішення глобальних задач — формування в Україні єдиного 
інформаційного простору, систематизація та розробка способів економічно 
вигідної реалізації інформаційних ресурсів, побудова інформаційної 
інфраструктури, розробка політики в сфері інформатизації.

В розвинутих державах рушійною силою розвитку такої 
інфраструктури є різні фактори, такі як соціальне замовлення, тобто вимоги 
до якості і розмаїття інформаційних технологій і послуг, які надаються і які 
виникають в самому суспільстві. В країнах із слабо розвинутою ринковою 
економікою більшу силу мають політичні і економічні фактори, один з яких 

ступінь правового розвитку суспільних відносин. Єдина вимога, яку 
можна висувати в такому випадку— це правова організація і підтримка 
інформаційних процесів, включаючи гармонізацію з західними правовими 
системами ліцензійного і авторського права.

Між тим, на сь огодняшній день вкрай гостро відчувається дефіцит 
навіть елементарних інформаційних послуг, відсутність розвинутих 
інформаційних систем в усіх сферах життя.

Відомо, що поняття “інформатика”, “інформаційні технології” 
почали використовуватися ще з середини 80-хроків. Пізніше, у зв’язку з 
розвитком у сфері комп'ютерних телекомунікацій, з’явилося і поняття 
"інформаційна комунікащйні технології”. Надцими основними об’єктами 
і працює сьогодні інформатика.

Головними результатами цих її зусиль і новим об’єктом правового 
регулювання виступають комп’ютерні інформаційні системи. Сукупність
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працюючих і зв’язаних між собою в мережі інформаційних систем, в свою 
чергу, створюють інформаційну інфраструктуру держави. Таким чином, 
коло логічно замикається і кожний його елемент набуває особистого 
значення дай вирішення посл авлених напочатку задач.

Для нас найбільш цікавим є дослідження інформаційних систем як 
об’єкту цивільно-правового регулювання. Визначаючи поняття 
інформаційної системи як організаційно впорядковану сукупність 
документів або масивів документів і інформаційних технологій з 
використанням засобів обчислювальної техніки і зв’язку, які реалізують 
інформаційні процеси, ми звертаємо уваг у на можливість класифікаціїцього 
поширеного явища за різними підставами.

Йдеться насамперед про поділ інформаційних систем за засобами 
виконання інформаційної задачі. Розрізняють інформаційні системи ручні, 
механізовані та автоматизовані.

Що стосується автоматизованихінформаційних систем, то вони, в 
свою чергу, поділяються на автоматизовані документографічні і 
автоматизовані фактографічні інформаційні системи.

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

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

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

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

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

Вже сьогодні ми можемо констатувати, що інформаційні системи (а 
також технології і засоби їх забезпечення) можуть бути об’єктами власності 
фізичних і юридичних осіб, держави, де власником інформаційної системи
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визнається фізична або юридична особа, на кошти якого цей об’єкт 
вироблено, набуто або отримано у спадок або іншим законним способом.

Інформаційні системи виступають в якості товару або продукції, 
входять у склад майна суб’єкта, який здійснює права власника або 
володільця цих об’єктів, при цьому додержання виключних прав їх 
розробників обов’язкове. Порядок і умови використання вказаної продукції 
повинен визначати власник інформаційної системи.

Необхідно також мати на увазі, що право авторства і право 
власності на інформаційні системи можуть належати різним особам і в цьому 
разі власник інформаційної системи повинен захищати права їх автора у 
відповідності з законодавством України.

Не викликає сумнівів і необхідність сертифікації інформаційних 
систем, які призначені для інформаційного обслуговування громадян і 
організацій, а також таких, які обробляють документовану інформацію з 
обмеженим доступом і засоби захисту цих систем.

Важливим фактором якості фушсціонування інформаційних систем 
слід вважати надання ліцензій на такі види діяльності, як виконання робіт 
у сфері проектування, виробництва засобів захисту інформації і обробки 
персональних даних. Інтереси користувача інформації, який використовує 
імпортну продукцію в інформаційних системах необхідно захищати митними 
органами країни на основі міжнародної системи сертифікації.

Не викликає сумніву, що всі види виробництва інформаційних 
сист ем і мереж, а також технологій і засобів їх забезпечення повинні складати 
спеціальну галузь економічної діяльності, розвиток якої визначається 
державною науково-технічною і промисловою політикою інформатизації.

Пріоритетні напрямки розвитку інформатизації і умови її 
фінансування повинні визначатися урядом країни, тобто сама держава 
створює умови для проведення науково-дослідних і дослідно- 
конструкторських робіт у сфері розробки і виробництва інформаційних 
систем, але державні і недержавні організації, громадяни мають рівні права 
на розробку і виробництво.

Викладені вище положення грунтуються на доскональному 
вивченні сучасного стану законодавства з цього питання в країнах СНД, 
Європи і Америки, на тих тенденціях, які можна помітити в розвитку 
вітчизняного законодавства і тих ідеях, які тільки знаходять шляхи 
вирішення в праві. Ми сподіваємося на можливість з’ясування багатьох 
правових проблем інформатики саме в Україні, грунтуючись на розумінні 
високого наукового потенціалу науковців у сфері кібернетики, який склався 
історично, так і на високому рівні нормотворчості, особливо в цивіпьно-
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правовому полі.
В С PCP інформатика була компонентом адміїіїстративно-комавдної 

системи і базувалася в держкомітетах, міністерствах і Академії наук. В 
1962 році в Києві був створений Інститут кібернетики Академії наук і 
Україна була одним із центрів кібернетики, а пізніше— і іїіформатики СРСР.

Вперше розробка Національної програми інформатизації України, 
як незалежної держави, була доручена в 1994 році саме цьому інституту. 
На цей час в Україні вже були законодавчо закріплені різні форми власності, 
з’явилися представництва зарубіжнихкомп’ютернихкомпаній.

Особливістю розвитку української інформатики є наявність 
традиційних форм державного управління в науці, а саме створення 
комітетів і агентств, які можуть поліпшити ситуаццо в умовах ринкової 
економіки лише за допомогою розвинутої правової системи, спеціально 
розробленого законодавства.

В 1995 році Указом Президента України було затверджено 
Національне агентство з питань цтформатизащї (НАІ) при Президенті 
України, а в 1996 році було створено Міністерство науки і технологій, яке 
виконує функції вищої державної виконавчої влади в питаннях науки та 
технйси, включаючи проблеми інформатизації.

Таким чином, в Україні склались об’єктивні та суб’єктивні 
передумови для поча тку процесу активного розвитку інформаційних систем 
та становлення правового регулювання цих питань. Сьогодні інформаційне 
законодавство потребує розв’язання ряду нагальних проблем як 
теоретичного, так і практичного характеру. Питання місцезнаходження 
відповідного масиву в системі законодавства України, а також його 
внутрішня будова — серед найважливіїпих теоретичних проблем.

Специфічним предметом правового регулювання інформаційного 
законодавства є суспільні відносини, що складаються в процесі 
інформаційної діяльності суспільства, держави, реалізації права на 
інформацію в таких основних галузях, як пошук, одержання, споживання 
інформації, її виробництво, переробка для формування інформаційних 
ресурсів; надання іїтформації, створення і застосування інформаційних 
систем, інформаційних технологій; створення механізмів захисту інформації 
від несанкціонованого доступу (інформаційна безпека). Окреслені напрями 
й визначають склад, структурну схему законодавства України у відповідній 
сфері, що на сьогодні складають спеціальні закони (біля 10-ти), підзаконні 
акти (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України 
та ін.), окремі норми інших галузей законодавства. Крш того процес 
законотворення триває. Це дає підстави говорити про існування в
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національній правовій системі окремої самостійної комплексної галузі — 
інформаційного законодавства1.

Указом Президента України “Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року “Про невідкладні заходи 
щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики 
та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин” від 
21 липня 1977 року № 663-97 і відповідно до ст. 107 Конституції України, 
введено в дію вказане рішення Ради національної безпеки і оборони і 
доручено Кабінету Міністрів У країни подати пропозиції щодо 
реформування системи державного управління поступовим переходом до 
централізованої структури держ авного управління процесам и 
інф орм атизації державних органів, розбудови спеціальних 
телекомунікаційних систем і ресурсів, забезпечення інформаційної безпеки 
та формування національної інформаційної інфраструктури.

Крім того, поставлено завдання розробки та запровадження плану 
заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи органів 
державної влади; розробки концепції розвитку і використання 
інформаційного простору України; створення единої системи формування, 
використання і захисту національних інформаційних ресурсів та 
інформаційного простору.

Звертає на себе увагу досить серйозний підхід до вирішення цих 
проблем через державну програму, яку планується розробити стосовно 
здійснення інформаційної політики та розвитку національного 
інформаційного простору.

Кроком вперед буде здійснення такої вимоги, як удосконалення 
державної реєстрації суб’єктів інформаційної діяльності і внесення змін і 
доповнень до відповідних законодавчих актів. Координацію науково- 
технічних досліджень у сфері державно-інформаційної політики покладено 
на Міністерство України у справах науки і технологій.

Вирішено вжити заходів щодо утворення корпоративної 
інформаційної мережі, яка повинна зв’язати науково-дослідні установи, 
організації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та 
академічні заклади на основі існуючоїрегіональної комп’ютерної мережі 
та регіональних центрів науково-технічної інформації Міністерства 
України у справах науки і технологій.

Рекомендовано запровадити механізм, який би забезпечував 
виконання відповідно до державних стандартів обов’язкових етапів робіт 
під час проектування, впровадж ення та експлуатації засобів 
автоматизованої обробки і передачі даних.
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Цікавою і досить складною для здійснення вважається ідея 
створення спеціального судового органу для розгляду' спорів у сфері 
інформаційної діяльності.

Зодного боку, це було б вирішенням багатьох, пов’язаних із спорами 
в сфері інформаційної діяльності, але реально такий суд може працювати 
лише за умови достатньої законодавчої бази, впровадження єдиних підходів 
до розуміння інформаційних процесів, наукової розробки шляхів оцінки 
явищ, які породжують відносини в сфері інформатики, інформаційних 
систем, інформаційних технологій.

Міністерству зв’язку України доручено вивчити питання щодо 
надання ліній зв’язку та телекомунікацій органам державної влади на 
пільгових умовах для підключення до державних інформаційних мереж і 
світової комп'ютерної мееережі Інтернег. Думається, такі пільги слід надати 
також у першу чергу науковим і вищим учбовим закладам.

Реалізація цих заходів є необхідною передумовою для 
впорядкування законодавчого процесу інформатизації суспільства, зокрема 
у сфері інформаційних систем.

1. Костецька Т. А. До питання про систему інформаційного законодавства. 
В кн.: Концепція розвитку законодавства України. — К., 1996. — С. 64- 
65.
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Родіонов О.П., пошукувач 
кафедри цивільного права і 
процесу Чернівецького 
державного університету 
ім.Ю.Федьковича

Особливості порядку укладання договору поставки між 
суб’єктами господарювання держав-учасниць СНД

З переходом до ринкової економіки загострилась проблема 
збереження господарських зв’язків, що склалися між виробниками і 
споживачами. Не останню роль відіграють в цьому питанні договори 
поставки. Після проголошення незалежності України та створення СНД 
постало питання, про перегляд правових норм, що регулюють договір 
поставки.

Україна змінює своє законодавство, прагнучи привести його до 
світових стандартів. Але намагаючись зберегти налагоджені торгові 
відносини з державами-членами Співдружності, створює разом з ними свої 
специфічні правові механізми. Метою даної статті є з’ясування питання 
про відмінності в порядку укладання договорів поставки між суб’єктами 
підприємницької діяльності країн-учасниць Співдружності, передбаченого 
“Угодою про загальні умови поставки товарів між Організаціями держав- 
учасниць Співдружності Незалежних Держав”1 (далі — Угода про 
поставки) від порядку, визначеного Конвенцією ООН “Про договори 
міжнародної купівлі продажу товарів”2 (далі — Віденська конвенція) та 
Цивільним кодексом України (далі — ЦК України)3.

Крім Цивільного кодексу України, згаданої Угоди про поставки 
га Віденської конвенції правовідносини з привод}- укладання та виконання 
міжнародних договорів поставки регулюються цілою низкою вітчизняних 
нормативних актів: Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 
(№959-ХІІ від 16.04.1991 року, із змінами та доповненнями), який на відміну 
від ЦК України, передбачає можливість підписання договору фізичною 
особою (в нашому випадку — суб’єкт підприємницької діяльності без 
створення юридичної особи). Крім згаданого закону правовідносини з 
приводу договорів поставки врегульовані Указом Президента України 
“Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних 
термінів” (№567/94 від 04.10.1994 року із змінами, внесеними згідно з 
Указом Президента України №505/95 від 01.07.1995 року), Декретами
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загальнодержавних інтересів, інтересів особи і територіальної 
громади) вимагає пошуку оптимального співвідношення суспільних 
інтересів в діяльності місцевого самоврядування.

Справа в тому, що конституційне визнання в Україні місцевого 
самоврядування як форми організації місцевої влади свідчить, іцо держава 
допускає наявність одночасно з міжнародними та загальнодержавними 
(національними в широкому значенні цього поняття) так званих локальних 
інтересів - законних інтересів, що формуються територіальними громадами. 
Наукові дослідження останніх років доводять, що локальні інтереси нерідко 
не співпадають з загальнодержавними інтересами, інколи навіть їм 
протирічать, і, як наслідок, потребують захисту, в перту чергу через місцеве 
самоврядування6. Саме на такій спрямованості діяльності місцевого 
самоврядування, до речі, акцентується увага в Європейській Хартії 
місцевого самоврядування.

Проявом дії принципу оптимального поєднання локальних та 
загальнодержавних інтересів в діяльності місцевого самоврядування є 
участь місцевого самоврядування у вирішенні органами державної влади 
питань, що стосуються інтересів відповідної територіальної громади (зміна 
меж адміністративно-територіальних одиниць тощо), яка, на жаль, не 
встановлена чинним законодавством як обов’язкова.

В переліку спеціальних принципів місцевого самоврядування не 
останнє місце займає принцип виборності, який також отримав в 
національному законодавстві України конституційне закріплення.

Принцип виборності стосовно місцевого самоврядування 
закріплений п. 2 ст. З Європейської Хартії місцевого самоврядування і 
вимагає здійснення місцевого самоврядування органами, що обираються 
територіальною громадою та періодично переобираються шляхом вільного, 
таємного, рівного, прямого і загального голосування.

Конституція України (ст.69) визначає вибори, як форму народного 
волевиявлення, один із способів формування органів місцевого 
самоврядування. Цьому передує визнання в ст. 38 Конституції України 
права громадян на участь в управлінні державними справами шляхом 
вільного обрання органів місцевого самоврядування. Конкретизуючи 
згадані положення, Конституція України (ст.ст.71,141) встановлює, що 
вибори до органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на 
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування.

Одним з основних спеціальних принципів місцевого 
самоврядування є принцип правової, організаційної і матеріально-
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Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” (№46- 
93 від 10.05.1993 року) та “Про Державний нагляд за дотриманням 
стандартів, норм та правші та відповідальність за їх порушення” (№30-83 
від 08.04.1993 року), Положенням “Про форму зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів)”, затвердженим наказом Міністерства зовнішньо
економічних зв’язків і торгівлі (№74 від 05.10.1995 року), діючими 
Статутами залізниць та автомобільного транспорту (№401 від 27.06.1969 
року), Інструкціями “Про порядок прийомки продукції виробничо- 
технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та за 
якістю”, затвердженими Постановами Держарбітражу РМ СРСР (№№ П-6 
та П-7 від 15.06.1965 року та від 25.04.1966 року відповідно) та ін. Більша 
кількість нормативних актів, що втановлюють певні вимоги до договору 
поставки, регулюють порядок виконання договору. Тому в статті 
аналізуються тількі перші три нормативні акти (ЦК України, Угода про 
поставки та Віденська конвенція), які закріплюють правила порядку 
\таадання договорів поставки.

Для початку варто визначитись з юридичною категорією договір 
поставки. Визначення, що зафіксоване в ч. 1 сг. 245 Цивільного кодексу 
України, яке закріплює, що за договором поставки організація-поставщик 
зобов’язується передати у певні строки або строк у власність (в оперативне 
управління) оргаїшації-покупцеві (замовникові) певну продукцію згідно з 
обов’язковим для обох організацій плановим актом розподілу продукції, 
організація-покупець зобов’язується прийняти продукцію і оплатити її за 
встановленими цінами, не відповідає сучасним реаліям життя, за ним, по- 
перше, суб’єктами можуть бути лише організації; по-друге, головною 
підставою укладення такого договору є акт планування, і лише 
припускається можливість укладення договору поставки за розсудом 
організацій щодо продукції, яка “не розподіляється в плановому порядку” 
(ч.2 ст.245 ЦК України).

За російським законодавством договір поставки визначається як 
“договір, за яким постачальник-підприємець зобов’язується передати в 
обумовлений строк покупцеві товари д ля використання в господарських 
потребах”4. В російському варіанті не зовсім зрозумілим єположення ““для 
господарських потреб”. Таке положення можна трактувати як “длявласного 
споживання”, але тим самим відкидається досить вагома частка оптових 
посередників, які набувають товар з метою перепродажу. Заг алом слід 
погодитись із визначенням професора Луця В.В., який вказує, що “за 
договором поставки постачальник, який є підприємцем, зобов’язаний в 
обумовлені строки (строк) передати у власність (повне господарське відання
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або оперативне управління) покупцеві товар, призначений для 
підприємницької діяльності або інших цілей, не пов’язаних з особистим 
(сімейним, домашнім) споживанням, а покупець зобов’язується прийняти 
товар і сплатити за нього певну ціну”5.

Перехід від планової економіки до ринкової без певного 
“перехідного” періоду досить складний не лише в Україні. Тому цілком 
закономірним було укладення між країнами СНД Угоди про поставки, яка 
спрямована на створення сприятливих умов для збереження розвитку 
господарських зв’язків між суб’єктами господарювання в межах СНД, та 
базується на принципах, узгоджених урядами держав в частині реалізації 
міждержавних економічних угод.

У відповідності з п. “а ” ст. 2 Угоди про поставки, укладати (тобто, 
бути сторонами) договору поставки можуть підприємства, їх об’єднання, 
організації будь-яких організаційно-правових форм, а також громадяни, 
що володіють статусом підприємця у відповідності з законами, що діють на 
території держав-учасниць Співдружності. Таким чином, окреслюється 
досить велике коло фізичних та юридичних осіб. Стосовно юридичних осіб 
варто додати, що постачальником або покупцем може бути державна 
установа, що повністю або частково фінансується з відповідного бюджету.

За ЦК України та Віденською конвенцією договір поставки 
укладається шляхом акцепту оферти (пропозиції укласти договір). Причому 
визначаються оферти, як із зазначенням строку д ля віддовіді, так і без такого. 
Уважно читаючи частину 2 статті 154 ЦК України можна прийти до 
беззаперечного висновку, що оферта повинна мати письмову форму та бути 
підписаною стороною, яка її надсилає. Віденська конвенція передбачає 
можливість усних оферти та акцепту, але Україна, як і Росія, Республіка 
Білорусь та ін., приєднавшись в 1990 році до цієї Конвенції ООН, зробили 
застереження, що не вважають себе зв’язаними положеннями Конвенції, в 
яких передбачено усні форми оферти, акцепту та договору. Тому, якщо 
однією із сторін договору поставки є український суб’єкт господарювання, 
то оферта і акцепт обов’язково мають бути у письмовій формі.

В Угоді про поставки оферта визначена, як “замовлення- 
специфіїсація”, що навіть за назвою ставить певні вимоги до неї. Мова йде 
про чітке визначення в оферті назви, асортименту, кількості, якості, сорту 
та ін. товарів, що замовляються. Але Угода про поставки передбачає 
специфічний механізм, який є “спадкоємцем” актів планування Держснабу 
колишнього Союзу, це так званий механізм прикріплення постачальника 
до покупця (замовника).

Так, відповідно до частини 2 статті 7 Угоди про поставки, кожна
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держава-член Співдружності інформує всіх її учасників про повноважні 
органи, які вправі видавати повідомлення про прикріплення постачальників 
до покупців.

Органи, що регулюють поставки, узгоджують обсяги товарів, та 
до першого червня підписують відповідні документи, які є невід’ємною 
частішою Угод про торгово-економічну співпрацю. Згадані органи до 
першого серпнядоводягь до органів, що регулюють обсяги поставок товарів 
за міждержавними угодами із зазначенням квот для кожної держави- 
споживача. Потім, за місцем знаходження покупця, в строк до першого 
вересня доводять ліміти споживачам з видачею повідомлення про 
прикріплення покупця до підприємства-постачальника. Під товаром, у 
відповідності з п. “б” ст. 2 Угоди про поставки, розуміються як товари 
народного споживання, так і продукція виробничо-технічного призначення.

Вже після отримання повідомлення про прикріплення покупець на 
протязі двадцяти днів направляє постачальнику замовлення-специфікацію 
на поставку товарів. Постачальник на протязі двадцяти днів після 
отримання замовлення-специфікації сповіщає покупця про прийняття 
замовлення (подібну норму законодавець визначив в частині 3 статті 154 
ЦК України) до виконання або направляє свій проект договору.

Цікавим є той факг, що повідомлення про прикріплення встановлює 
право (а не обов’язок) постачальника або покупця. Так, статтями 12та 13 
Угоди про поставки передбачено, що покупець вправі відмовитись повністю 
або частково від визначеного йому товару та від укладання договору, 
сповістивши про це орган, який видав повідомлення про прикріплення та 
постачальника в двадцятиденний строк з моменту отримання повідомлення 
про прикріплення.

В свою чергу, при незгоді постачальника з повідомленням про 
прикріплення повністю або частково у випадку, коли кількість товару 
перевищує обсяг, доведених до державних потреб, а також при відсутності 
централізовано врегульованих матеріальних ресурсів чи з мотиву 
невідповідності товару, вказаного у повідомленні про прикріплення, 
спеціалізації чи профілю постачальника, він вправі в двадцятиденний строк 
з моменіу отримання повідомлення про прикріплення звернутись із заявою 
про анулювання або зміну повідомлення в орган, що регулює поставки 
товарів за місцем знаходження постачальника.

При непредставленні заяви у вказаний строк, повідомлення 
вважається прийнятим до виконання і постачальник не вправі відмовитись 
від укладання господарських договорів із споживачами. Орган, який 
отримав заяву постачальника про анулювання та зміну повідомлення,
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зобов’язаний у десятиденний строк з моменту отримання заяви розглянути її 
грунтовність та у випадку згоди із застереженнями та аргументацією 
постачальника переоформити повідомлення про прикріплення до іншого 
(реального) постачальника та забезпечити прийняття до виконання 
переоформленого повідомлення.

Тим самим покупець і постачальник поставлені в нерівні умови, 
якщо покупець вправі відмовитись від прикріплення без будь-якої мотивації, 
то постачальник повинен таку відмову мотивувати, а орган, що видає 
повідомлення про прикріплення вправі відмовиш в такій заяві.

Спори щодо укладення договорів поставки товарів за 
міждержавними угодами розглядаються арбітражними (господарськими) 
судами держав-членів Співдружності за місцем знаходження 
постачальників.

Таким чином, до особливостей в порядку укладання договору 
поставки між суб’єктами господарювання держав-учасниць СНД слід 
віднести:
1. Передбачений Угодою про поставки механізм прикріплення є головною 

особливістю порядку' укладання договорів поставки між країнами СНД 
в рамках Угоди про поставки. Такий механізм не передбачений ні ЦК 
України, ні Віденською конвенцією.

2. Нерівність постачальника і покупця в правах, під час отримання ними 
повідомлення про прикріплення. Така нерівність, на наш погляд, немає 
жодної мотивації по відношенню до недержавних суб’єктів 
господарювання. Хоча може мата місце, коли таке повідомлення про 
прикріплення надіслане в межах державного замовлення.

3. Наявність певних традицій, які склалися між суб’єктами 
господарювання республік колишнього Союзу (зараз країїш учасниці 
СНД). Хоча ЦК України не предбачено використання торгових звичаїв 
в комерційних правовідносинах, але Указом Президента України “Про 
застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” 
запроваджено на території України використання звичаїв торгової 
практики.

4. Певна залежність підприємств, що зареєстровані на території різних 
країн учасниць Співдружності, одного від іншого (наприклад, ВАТ 
“Кварц”, м.Чернівці, за специфікою своєї діяльності, може поставляти 
свою продукцію переважно на військові заводи Росії). Суб’єкти 
господарювання поставлені перед дилемою, або зберегти старі зв’язки і 
заробляти на виготовленні продукції', або довго шукати нових партнерів 
і простоювати.

184



Механізм прикріплення призваний допомогти суб’єктам 
господарювання держав-учасниць СНД, з найменшими втратами, перейти 
від укладання договорів поставки, головною підставою яких був акт 
державного планування, до практики особистого пошуку партнерів та 
укладання прямих договорів без втручання державних органів.

Хоча механізм прикріплення ірозглядається як тимчасовий, він може 
мати право на існування і далі, таким чином державі легше контролювати 
поставки, наприклад, для державних потреб. У зв’язку з цим актуалізується 
і його цивільно-правовий аналіз.

1. Угода “Пр о загальні умови поставки товарів між організаціями держав- 
учасниць Співдружності Незалежних Держав” // Международное 
частное право. Сборник документов. -  М.: Бек, 1997. С. 272-274.

2. Конвенція ООН “Проміжнароднідоговорикупівлі-продажутоварів” / 
/ Международное частное право. Сборник документов. -  М.: Бек, 1997. 
- С .  201-220.

3. Цивільний кодекс України // Право У країни (із змінами та 
доповненнями). - 1993. - № 11-12.

4. Гражданское право. Учебник. 4 .2 . / Под ред. А .П .Сергеева, 
Ю.К.Толстого. -  М.: Проспект, 1997. - С. 57.

5. Цивільне право: навчальний посібник для студентів юр ид. вузів і 
факультетів. / Під ред. проф. О.А.Підопригори і Д.В.Бобрової - К.: 
Вентурі, 1996. -  С. 95.
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Щербанюк О.В.,
пош укувач кафедри
конституційного фінансового і 
адміністративного права 
Чернівецького державного 
університету ім. Ю.Федьковича

До питання про державу як суб’єкта фінансового 
правовідношення

Держава є головним суб’єктом фінансових правовідносин. Вона -  
незмінний учасник будь-якого фінансового правовідношення. Більшетого, 
суспільна природа держави та функцій, що виконуються нею, такі, що 
держава в якост і суб ’єкта фінансового правовідношення виступає не лише 
як суб’єкт влади, але і як господарюючий суб’єкт, залишаючись і в другому 
випадку ядром політичної організації суспільства. Причому владні і 
господарські функції держави не відділяються різко одна від одної, а тісно 
переплетені.

У фінансовому праві це особливе становище держави проявляється 
в тому, як замітили це щераніше ряд відомих фінансистів, що, по-перше, ж  
суб’єкт права державної власності держава планомірно розподіляє 
нагромадження і доходи державних підприємств та господарюючих 
організацій, причому в умовах переходу до ринкової економіки вона робить 
це переважно фінансовими методами (вст ановлення обов’язкових платежів, 
відрахувань від до ходу, бюджетного асигнування тощо); по-друге, держава 
здійснює з допомогою уже суто фінансових методів планомірну мобілізацію 
грошових коштів (оподаткування, встановлення обов’язкових платежів і 
зборів, розміщення позик тощо) у встановлених законом розмірах 
господарюючих суб’єктів недержавного сектору економіки, спрямовуючи 
їх на задоволення публічного інтересу; по-третє, держава забезпечує 
розподіл доходів і видатків між чисельними бюджетами, що утворюють її 
єдину бюджетну систему; по-четверте, через фінанси і фінансову діяльність 
вона безпосередньо впливає на стан економіки суспільства, спрямовує її 
розвиток у необхідне русло. Інакше кажучи, у фінансових правовідносинах 
держава виступає в якості незмінного, обов’язкового суб’єкта, який 
здійснює з допомогою законів економічного розвитку розподіл та 
перерозподіл національного доходу країни1.

В жості обов’язкового суб’єкта фінансового правовідношення
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держава може виступати в цілому, що має місце відносно рідко чи бути 
представлена її спеціальними фінасовими органами або іншими її органами, 
які здійснюють в тому числі й фінансову діяльність. В першій якості держава 
виступає у випадках, коли вона встановлює та регулює фінансові 
правовідносини між усіма їх суб’єктами, а також розміщує державні позики. 
Тобто,цяїїроль зумовлюється місцем держави в суспільстві.

Виступаючи в якості обов’язкового суб’єкта фінансових 
правовідносин через спеціально уповноважені фінансові органи, держава 
дозволяє їм діяти від свого імені та наділяє їх необхідними повноваженнями' 
не знімаючи при цьому кбТПфпШ'з¥дальіпстю даних органів, нез алея®б" 
від того, хто виступає іншою стор8НШ''фшансового правовщношення -  
знову ж таки суб’єкт держави (установа, організація, підприємства тощо), 
господарюючий суб’єкт недержавної форми власності, громадська 
організація чи окремий громадянин.

В таких випадках, коли від імені держави виступає не орган, що 
безпосередньо здійнюс її фінансову діяльність як основну, а інптий орган 
(наприклад, Міністерство освіти України), на нього відповідно 
поширюються права і обов’язки фінансових органів, встановлені для 
відповідної групи правовідносин.

Питання про державу як суб’єкт фінансових правовідносин тісно 
пов’язане із проблемою держави як юридичної особи. У з’ясуванні цієї 
проблеми в радянський період найістотніших здобутків досягай юристи- 
цивілісга, зокрема, такий відомий вчений як Братусь С.Н. Він першим 
звернув увагу на те, що “з усього кола питань, що відносяться до проблеми 
юридичної особи, найменше розроблене питання про юридичну особу 
держави”2.

В пошуках юридичної конструкцїї, яка б найадекватніше виражала 
державу якСуб’єкта майнових правовідносин, Братусь С.Н. ввів поняття 
“держава-казна” . Зокрема, він зазначав, що “майно, безпосереднім 
власником якого є держава як казна, тобто майно, що не відокремлене в 
управління окремих держорганів, виступає в якості фонду державних 
коштів і включене в бюджет ”3 держави.

Характеризуючи зміст поняття казна, Брату сь С.Н. пише, що казна 
-  це держава, що виступає як сторона в майнових правовідносинах, 
держава, що виступає в ролі безпосереднього розпорядника певноїчастки 
державного майна, сконцентрованого саме в бюджетному фонді. “Поняття 
казни, - резюмує він, - співмірне поняттю держбюджету”4.

У 60-і, 80-і роки більшість юристів-фінансистів відкидали 
конструкцію “держава-казна”, оскільки, на їх думку, вона іманентна
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'державів умовахбагатоукладноїекономіки. Зокрема, професор Ровінський 
Ю.А. з цього приводу писав: “В перехідний період від капіталізму до 
соціалізму при наявності багатоукладної економікиі здійсненні державою 
ленінського плану соціалістичної іїгдустріалізації і колективізації фінансові 
ресурси держави складались з бага тьох, різних за формою власності, джерел 
доходів і прибутків. Утворення загальнодержавного фонду' грошових 
коштів було пов’язано також з вирішенням класових завдань обмеження і 
витіснення, а потім і ліквідації капіталістичних елементів міста і села. В 
цей період поняття “казна” як персоніфіковане майно держави протистояло ' і 
антагоністичній формі приватнокапіталістичної власності. Радянське |
законодавство застосовувало термін “казна” як правове поняття, що 3
виражало, по-перше, якісну відмінність державної власності, по-друге, як |
правове поняття, що закріплювало першочергове значення інтересів і

держави”5. |
То чи має наукову і практичну цінність конструкція “держава- 

казна” в сучасних умовах нашого розвитку і як правильно відноситись до 
неї на етапі переходу до ринкової економіки та громадянського суспільства? 
В українському праві, як, між іншим, і в праві всіх інших посгсоціалісшчних 
держав ще не склались нові теоретично осмислені, чітко сформульовані 
уявлення про соціальну та юридичну пророду державної власності в 
посгсоціалісгачну епоху, які б відповідали вимогам радикальної економічної 
реформи. Наукові дослідження, що з’.явилися з проблем обгрунтування 
необхідності роздержавлення, при всій їх актуальності та злободенності 
мало що дають для теоретико-правової оцінки тієї її частини, що 
залишається в руках держави, а отож, і для точнішого розуміння ролі 
держави як суб’єкта фінансових правовідносин в умовах переходу до 
економіки ринкового типу.

В той же час, на нашу думку, вже склалися або перебувають в 
процесі становлення об’єктивні економічні передумови, які настійно 
вимагають не тільки створення сучасної доктринально-правової, 
концептуальної основи державної власності, але й практичного втілення її 
в адекватних законодавчих формах.

Одна з таких передумов випливає з того очевидного факту, що при 
всьому радикалізмі політики приватизації українська держава і в зримому 
майбутньому збереже в своїх руках дуже значну частину власності. 
Звичайно, вже нині характер економічної діяльності держави змінився і 
продовжує змінюватися аж до принципово нових засад. В калієвому рахунку 
держава змушена буде піти безпосередньо із сфери матеріального 
виробництва, а це означає, що ісготньо зміняться як структура власності,
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що залишиться у держави, так і її місце та функції в системі економічних 
відносин.

Наступна передумова зумовлена тим, що в громадянському 
суспільстві, відділеному від держави, і в економіці, заснованій насамперед 
на приватній власності, на приватному, егоїстичному інтересі, державна 
власність, покликана виражати суспільні, публічні інтереси та задовільняти 
такі ж потреби, неминуче стає сферою співіснування і до певної міри навіть 
протистояння двох різноспрямованих начал - суспільного (публічного) і 
приватного.

Ще одна передумова, пов’язана з попередньою, полягає в тому, що 
майбутній поділ вітчизняного права на публічнеі приватне, зумовлений з 
неминучістю сукупністю та характером усіх перемін, що відбуваються в 
суспільстві, дає цим обом суперечливим началам всередині самої державної 
власності необхідні засоби для юридичного та організаційного 
розмежування.

Щоб краще виділити і зрозуміти якісно нові тенденції у розвитку 
подвійної конструкції державної форми власності на сучасному етапі, 
доцільно подивитись на аналогічні явища у класичних країнахринкової 
економіки та громадянського суспільства. Зокрема, в праві країн з 
розвинутою ринковою економікою державна власність так або інакше 
поділяється на дві різновидності, які істотньо відрізняються одна від одної 
за своїм правовим статусом. Такий поділ особливо чітко проявляється в 
країнахконтинентально-правової системи. Одна з цих різновидностей тут 
іменується публічно-правовою власністю держави, інша - її приватно
правовою власніст6.

В країнах системи загального права, яке не знає формального поділу 
на публічне і приватне, не існує відповідно і нормативного розмежування 
державної власності на два різновиди. Проте в законодавчих актах, що 
встановлюють правовий режим окремих видів такої власності, досить чітко 
прослідковуються ті ж ознаки, що властиві аналогічним об’єктам публічно- 
правової чи приватно-правової власності в держ авах системи 
континентального права. Побутуючий в країнах системи загального права 
нормативний зворот “комерційна і некомерційна власність держави” 
підтверджує фактичне існування і в них цих двох різновидностей державної 
власності.

В основі такого поділу і правової диференціації лежать глибокі 
відмінності у соціальній ролі та функціональному призначенні обох 
різновидів власності, способів господарського використання плодів, що 
вони приносять.
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Нормативне запровадження подвійної конструкції державної 
власності, на наше переконання, визріло і в Україні. Більше того, воно на 
загальнодержавному рівні намічено статтею 13 Конституції України, яка 
гласить: “Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 
об’єктами права власності Українського народу'. Від імені Українського 
народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією”7.

Причому запровадження такої подвійної конструкції державної 
власності в Україїії вже не лише намічено, але й поступово реалізується на 
загальнодержавному рівні указами Президента Україїш та постановами 
Кабінету Міністрів України, які серед усього масиву об’єктів державної 
власності виділяють такі, що не підлягають приватизації.

На нашу думку, цей процес диференціації державної власності на 
дві її різновидності, що уже розпочався, має бути поставлений на чітку 
законодавчу основу. Причому це мав би бути не звичайний, а 
конституційний закон, який би в розвиток наведених положень Конституції 
Украйш закріпив та розвинув чіткий правовий статус кожної з цих обох 
різновидностей власності.

Прийняття такого закону дозволило б виріїлити цілий ряд нагальних 
практичних завдань. По-перше, цим самим було б подолано чисто 
суб’єктивний, переповнений помилками та зловживаннями безсистемний 
підхід до вибору об’єктів приватизації. По-друге, створиш новий для 
вітчизняного права інститут приватного користування об’єктами державної 
власності, якісно відмінний від іїіституту оренди. По-третє, чіткіїпе 
розмежувати майнові інтереси загальнодержавних, регіональних та 
місцевих суб’єктів державної власності. Нарешті, позначити, що, 
ймовірніше всього, найголовніше, місце, роль та межі участі держави у 
відносинах власності.

М етодологічного значення при цьому набуває проблема 
найменування кожної з різновидностей державної власності. Скопіювати 
їх назву в країнах континентально-правової системи та позначити 
відповідно як публічно-правову та приватно-правову її різновидності, на 
наш погляд, було б неправильно. Справа навіть не в тому, що вітчизняне 
право поки що не знає поділу на публічне і приватне. Значно істотніший 
той момент, що кваліфікація публічно-правовоїрізновидності ж  власності 
з неминучістю переносить та закріплює уяву про неї, ж  про категорію 
цивільного, приватного права. Тоді ж  це -н е  власність в тому основному
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значенні слова, який вкладає в дане поняття цивілістика, тобто, не речі, не 
майно, які можуть бути об’єктом права власності. А з іншого боку, назва™ 
державною цю різновидність об’єктів також правомірно лише умовно. Це 
яскраво продемонстрував нам наш же законодавець у статті 13 Конституції 
України, про що вже згадувалось вище.

З цих. же причин, на нашу' думку, не можна визнати задовільним 
застосування до першої з різновидностей поняття виключних об’єктів 
державної власності, ж е  вживається в конституціях ряду країн8.

Найбільш вдалою та виправданою для позначення публічно- 
правової різновидності державної власності, на нашу думку, є поняття 
загальносуспільного надбання, запропоноване Сосною С .А.9 Необхідно 
підкреслити, що це нете добре відоме нашому праву всенародне надбання, 
що було проголошене першою Конституцією “перемігшого соціалізму” у 
1936 р.10іне загальнонародна власність за Конституцією СРСР 1977 р .11 
Адміністративно-командна система дуже скомпрометувала ці два ключові 
п о н я т т я  радянського права, піддавш и всенародне надбання 
(загальнонародну власність) тотальному одержавленню і фактичному 
відчуженню її від суспільства.

В дійсності загальносуспільне (публічне) надбання - це атрибут 
громадянського суспільства. Ми змушені перебороти в собі хочі традиційні 
для нас, але хибні уявлення про соціалістичну природу цього поняття, 
точніше, явища. Про нього писав Гегель, а сам вираз, “громадянське 
суспільство” з‘явився ще у XVIII ст.12 Лише в умовах громадянського 
суспільства, в якому держава відділена від виробництва, а господарство, 
що базується головним чином на приватній власності і є ареною 
протиборства найрізноманітніших суперечливих, конкуруючих між собою 
приватних інтересів, загальносуспільне (публічне) надбання набуває свого 
істинного реального змісту, виражаючи і втілюючи загальний, публічний 
інтерес.

Що стосується другої, приватно-правовоїрізновидності державної 
власності, то вона, на наше переконання, повністю відповідає цивільно- 
правовим критеріям і мала б зберегти своє ншишнє найменування -  
державна власність. По відношенню до неї держава діє ж  звичайний суб’єкт 
права власності, тобто володіє, користується та розпоряджається нею у 
відповідності з нормами цивільного права. Більшість законодавців Заходу 
відносять до такої власності будь-же державне майно, рухоме і нерухоме, 
не включаючи до його складу л и те об ’єкти загальносуспільного надбання 
(публічно-правовоївласності).

Приватно-правова власність держави, на нашу думку, по суті,
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нічим не відрізняється від власності приватних юридичних і фізичних осіб. 
Тому можна стверджувати, що в суспільствах сучасного західного типу', 
тобто у громадянських суспільствах, до якого іде й Україна, в принципі 
наявні всього дві категорії об’єктів суб’єктивних майнових прав -  
загальносуспільне надбання, що відзначається його нецивілістичною 
економічною та правовою природою, і приватна власність, незалежно від 
того, хто є суб’єктом права на неї - приватна особа чи держава.

Таким чином, звідси стає очевидною загальна тенденція до 
посилення ролі держави у фінансовому правовідношенні як суб’єкта ' 
політичної влади та звуження її ролі як безпосередньо господарюючого 
суб’єкта, а у віддаленій перспективі до повного зникнення цієїїїролі. Однак 
поки що про намічені явища можна вести мову не більше, як про дійсно 
об’єктивні тенденції, які слід враховувати у фінансовій діяльності держави, 
проте аж ніяк не абсолютизувати на перехідному етапі до ринкової 
економіки жодну з них. В нинішніх умовах, як це мало місце і в радянському 
суспільстві, держава в якості суб’єкта фінансового правовідношення 
продовжує виступати і як суб’єкт політичної влади, і як господарюючий 
суб’єкт, залишаючись і в другому випадку ядром політичної організації' 
суспільства. Причому владні і господарські функції держави не відділені 
різко одна від одної, а тісно переплетені. Проте на відміну від радянського 
суспільства в нинішньому українському пропорції цього представництва 
держави у фінансових правовідносинах стали оберненими. Якщо в умовах 
тотального одержавлення майже усієї власності в суспільстві держава 
виступала у фінансовому правовідношенні як господарюючий суб’єкт, то 
нині вона виступає у ньому переважно як суб’єкт політичної влади.
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Поняття і система правових гарантій захисту місцевого 
самоврядування в Україні

Сучасна теорія місцевого самоврядування визнає наявність 
стабільних гарантій місцевого самоврядування однією з необхідних умов 
для ефективної реалізації ним функцій і повноважень, наданих 
Конституцією і законами України.

В найбільш широкому плані система гарантій місцевого 
самоврядування охоплює всю сукупність різного роду умов і засобів, що 
забезпечують його реалізацію.1 При такому підході система гарантій 
місцевого самоврядування включає дві групи гарантій: загальні (економічні 
і політичні) і спеціальні (власне юридичні, правові) гарантії. Враховуючи, 
що дослідження загальних гарантій місцевого самоврядування не є 
безпосередньою метою юридичної науки, зазначимо лише, що місцеве 
самоврядування як публічно-правовий інститут функціонує у певних 
соціально-економічних і політичних умовах. Саме тому загальними 
гарантіями місцевого самоврядування є соціально-економічні і політичні 
відносини, що складаються у тому чи іншому суспільстві і здійснюють 
певний вплив позитивного характеру на місцеве самоврядування. З цієї 
точки зоруроль економічних гарантій місцевого самоврядування в Україні 
відіграє економічна система країни, яка відповідно до Конституції України 
побудована на засадах багатоманітності, що передбачає рівність всіхформ 
власності, їх однаковий захист з боку держави, свободу економічної, в 
тому числі підприємницької діяльносгі. На жаль, реалії економічного життя 
України поки що не залишають можливості стверджувати, що місцеве 
самоврядування має стабільні економічні гарантії.

Політичними гарантіями місцевого самоврядування в свою чергу є 
закріплені Конституцією України основні принципи побудови політичної 
системи: народовладдя, розподіл державної влади, розмежування 
компетенції між державною виконавчою владою і місцевим 
самоврядуванням, самостійність місцевого самоврядування у межах своєї
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компетенції, гарантованість конституційних прав та свобод людини і 
і ромадянина тощо.

Що стосується поширених теоретичних уявлень щодо сутності 
спеціальних (юридичних, правових) гарантій місцевого самоврядування, - 
це перш за все правові норми, що встановлюють у своїй сукупності правовий 
механізм функціонування місцевого самоврядування2, юридичні засоби 
забезпечення діяльності і захисту місцевого самоврядування, створення 
умов для його реалізації.3

Таким чином, юридичними гарантіями місцевого самоврядування 
в узагальненому вигляді є правові норми що визначають: систему, 
компетенцію, форми і методи здійснення місцевого самоврядування; 
процесуальний порядок створення та функціонування його органів; 
правовий механізм забезпечення організаційної і фінансової самостійності 
місцевого самоврядування; принципи взаємовідносин між державною 
виконавчою владою і місцевим самоврядуванням; правові засоби захисту 
прав і інтересів місцевого самоврядування.

Розглядаючи всю сукупність спеціальних гарантій місцевого 
самоврядування з функціональної точки зору можна дійти висновку, що всі 
вони поділяються на дві основні групи. Перші -  створюють умови для 
здійснення місцевого самоврядування, безпосередньо визначають правовий 
механізм його функціонування. Інші - спрямовані на забезпечення захисту 
місцевого самоврядування у випадках посягань на встановлені 
Конституцією основні принципи його організації. Таким чином є підстави 
провести теоретичну класифікацію юридичних гарантій місцевого 
самоврядування за їх ціль овим призначенням, внаслідок чого першу групу 
гарантій місцевого самоврядування складатимуть гарантії реалізації 
місцевого самоврядування, іншу - безпосередньо гарантії захисту місцевог о 
самоврядування.

Слід зазначити, що в науці зустрічаються спроби класифікувати 
спеціальні гарантії місцевого самоврядування за рівнем нормативного 
регулювання на консгиіуційні, законодавчі та гарантії, що закріїїлюються 
підзаконними нормативними актами (включаючи локальні, наприклад, 
статути територіальних громад)4. Критичне ставлення до цієї концепції 
обгрунтовується двома аргументами. По-перше, відповідно до п. 15 ст.92 
Конституції України засади місцевого самоврядування в Україні 
регулюються виключно законами України. Таким чином вряд чи за 
допомогою підзаконних нормативних актів можна створити самостійну 
ланку правових гарантій місцевого самоврядування не виходячи за межі 
законодавчого врегулювання цього питання. По-друге, ратифікація
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Верховною Радою України 15 липня 1997 року Європейської Хартії 
місцевого самоврядування5 дає підстави для виділення за запропонованим 
критерієм нового рівня нормативно-правового закріплення гарантій 
місцевого самоврядування - міжнародно-правових документів, в першу 
чергу згаданої Європейської Хартії місцевого самоврядування. Таким 
чином, запропонована класифікація правових гарантій місцевого 
самоврядування самоврядування за рівнем їх нормативного регулювання 
мас досить умовний характер.

Конституційну основу для створення всієї системи гарантій 
місцевого самоврядування становить ст. 5 Конституція України6 , яка 
декларує, що в Україні не тільки визнається, але й гаранту ється місцеве 
самоврядування. До безпосередньо конституційних гарантій захисту 
місцевого самоврядування мають бути віднесені норми п. 15 ст.92 
Конституції України, яка відносить засади місцевого самоврядування до 
сфери, що регулюється виключно законами України, і п. ЗО ст. 85 
Конституції, за якою призначення чергових та позачергових виборів до 
органів місцевого самоврядування належить до повноважень Верховної 
Ради України. Ці конституційні положення є гарантіями захисту місцевого 
самоврядування з точки зору визначення суб’єкта, що здійснює вищу владу 
по відношенню до місцевого самоврядування. За умови існування 
ефективного законотворчого процесу, що має здійснюватися з урахуванням 
прогресивних наукових розробок у теорії місцевого самоврядування і 
практичного досвіду у цій сфері, для всієї системи місцевого самоврядування 
перше з наведених положень Конституції України має стати запорукою 
стабільності нормативного регулювання статусу місцевого самоврядування, 
а іїцце - гарантією захисту органів місцевого самоврядування від впливу 
тимчасових місцевих економічних або політичних обставин.

Важливою гарантією захисту місцевого самоврядування, що 
винесена на рівень конституційно-правового закріплення, є норма ст. 144 
Конституції України, яка визначає порядок визнання рішень органів 
місцевого самоврядування такими, що не відповідають Конституції чи 
законам України. Такі рішення зупиняються у встановленому законом 
порядку з одночасним зверненням до суду.

Таким чином, Конституція України не надає ніяким'іншим органам, 
крім судових, права на скасування рішень органів місцевого 
самоврядування, що повністю узгоджується з теорією місцевого 
самоврядування як форми здійснення публічної влади недержавного 
характеру.

Ст. 145 Конституції України проголошує, що права місцевого
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самоврядування захищаються в судовому порядку і цим закладає основу 
для цілої низки так званих судових гарантій  захисту місцевого 
самоврядування, систему яких складають правові норми, що встановлюють:

- виключно судовий порядок визнання рішень місцевого 
самоврядування такими, що не відповідають Конституції чи законам 
України (норма прямої дії - ст. 144 Конституції України);

- право органів місцевого самоврядування на звернення до суду 
щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування (ч.4 ст.71 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року7;

- право місцевого самоврядування на відшкодування шкоди, 
заподіяної діями або бездіяльністю місцевих органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій, а також громадян, а також у результаті 
невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, 
прийнятиху межахнаданихїм повноважень (ч.З ст.73 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”) тощо.

Суди забезпечують таким чином безпосередній правовий захист 
місцевого самоврядування, його прав і законних іїггересів.

Органи місцевого самоврядування можуть звертатися в суди 
загальноїюрисдикції', що розглядають цивільні і адміністративні справи, 
та арбітражні суди, що розглядають господарські спори за участю органів 
місцевого самоврядування. Проте, враховуючи, що порушення прав і 
інтересів місцевого самоврядування може відбуватися не тільки в сфері 
правозасгосування, алей в сфері законотворчості, цпсавою, але такою, що 
не знайшла отого закріїшення в Конституції України, є думка про включення 
місцевого самоврядування до кола суб’єктів права на звернення до 
Конституційного Суду України.8

Що ж стосується захисту прав місцевого самоврядування судами 
загальноїюрисдикції, основна практична проблема полягає у відсутності 
системи адміністративних судів. Справа в тому, що підвідомчість справ 
судам загальноїюрисдикції і арбітражним судам, яка визначаєшся цивільно- 
процесуальним і арбітражно-процесуальним законодавством України, не 
залишає місця для деяких категорій справ, що виникають з ініїцативи 
місцевого самоврядування. Наприклад, спроба міста Миргорода у 1995 
р о ц і  
звернутись до суду з метою виріїпення проблеми нормативів бюджетних 
відрахувань виявилась невдалою, оскільки жоден суд не прийняв справу
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до розгляду.9 Тому й досі багато спорів, що виникають між місцевим 
самоврядуванням і місцевою державною виконавчою владою на пряме 
порушення ст. ст. 6,124 Конституції України розглядаються у позасудовому 
порядку - Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, 
тощо.

Багато конституційно-закріплених гарантій захисту місцевого 
самоврядування знаходить свого розвитку у поточному законодавстві 
України. Так, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
містить окремий розділ IV, присвячений гарантіям захисту місцевого 
самоврядування, який, до речі, має недуже вдалу з науково-теоретичної 
точки зору назву - “Гарантії місцевого самоврядування”. Як вже 
згадувалось вище, гарантіями місцевого самоврядування є майже всі 
правові норми, що у сукупності визначаю ть статус місцевого 
самоврядування. Таким чином, велику кількість гарантій місцевого 
самоврядування організаційно-процесуального характеру містить розділ 
II Закону, фінансового - розділ Ш тощо. Що ж стосується розділу IV, то 
оскільки його норми насамперед встановлюють правовий механізм саме 
захисту прав і інтересів місцевого самоврядування, то логічно було б відбити 
це у його назві.

Отже, згідно п. І ст.71 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” територіальні громади, органи та посадові 
особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм 
повноваження. Гарантією цього є встановлена для органів виконавчої 
влади, їх посадових осіб заборона втручатися в законну діяльність органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, 
віднесені Конституцією та законами України, до повноважень органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання 
делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, прямо 
передбачених законом.

Не дуже досконалою уявляється норма п.З ст.71 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, за якою місцева державна 
адміністрація, що розглядає питання, які зачіпають інтереси місцевого 
самоврядування, повинна повідомити про це відповідні органи та посадових 
осіб місцевого самоврядування. Адже Законпри цьому не передбачає ніяких 
важелів безпосереднього впливу місцевого самоврядування на процес 
прийняття місцевими державними адміністраціями рішень з таких питань. 
О р г а н и
місцевого самоврядування у цих випадках мають пасивно чекати 
результатів розгляду місцевою державною адміністрацією певного питання
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і лише у випадку, якщо прийняте рішення виявиться таким, що обмежує 
права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування, останні мають право відповідно до ч.4 ст.71 
Закону звертатися до суду щодо визнання цього рішення незаконним.

З цього приводу необхідно відзначити, що Європейська Хартія 
місцевого самоврядування передбачає більш демократичну норму, за якою 
будь-які органи у процесі плануванняі прийняття рішень, що безпосередньо 
стосуються місцевого самоврядування, повинні, наскільки це можливо, 
консультуватися з його органами, роблячи це завчасно і у відповідній формі.

Науковий аналіз системи правових гарантій захисту місцевого 
самоврядування не може залишити поза увагою питання державного 
контролю за його діяльністю. “Загальні завдання державного контролю, - 
пише Райнгольд Боклет, - полягають у тому, щоб в інтересах публічного 
блага забезпечити правову стабільність громадської управлінської 
діяльності”.10 Таким чином, законодавче врегулювання державного 
контролю за діяльністю місцевого самоврядування може вважатися 
своєрідною гарантією його захисту.

Європейська Хартія місцевого самоврядування встановлює основні 
принципи здійснення державного контролю за діяльністю місцевого 
самоврядування. По-перше, будь-який адміністративний контроль над 
місцевим самоврядуванням може здійснюватись лише у формах і випадках, 
передбачених конституцією або законом. По-друге, такий контроль має 
бути призначений лише для забезпечення дотримання законності та 
конституційних принципів в діяльності місцевого самоврядування. Проте, 
адміністративний контроль може включати також контроль вшцестоячих 
органів влади за належним виконанням місцевим самоврядуванням 
делегованих йому повноважень. По-третє, адміністративний контроль має 
здійснюватися так, щоб ступінь втручання контролюючого органу 
відповідала значущості інтересів, які це втручання має захистити.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст.20) 
встановлює основний принцип здійснення державного контролю за 
діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування в Україні - 
такийконтроль може здійснюватися лише на під ставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і неповинен 
призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у 
здійснення місцевим самоврядуванням наданих йому власних повноважень.

Таким чином, чинне законодавство України містить чітку й логічну 
відповідь на запитання щодо обсягів державного контролю, а саме: чи 
повинен державний контроль стосуватися тільки легальності, чи й

199



доцільності дій місцевого самоврядування?11
Дійсно, відповідно до поділу повноважень місцевого 

самоврядування на власні і делеговані, с сенс поділяти державний контроль 
на загальний контроль за діяльністю місцевого самоврядування і 
спеціальний контроль за виконанням місцевим самоврядуванням 
делегованих повноважень органів виконавчої влади.12 При цьому в галузі 
власних повноважень діяльність місцевого самоврядування підлягає 
загальному контролю, що обмежується лише перевіркою на правомірність 
(легальність), а в галузі здійснення місцевим самоврядуванням делегованих 
повноважень органів виконавчої влади державний контроль повинен мати 
за мету встановлення не тільки легальності, але й доцільності дій місцевого 
самоврядування.

Чинна Конституція України і Закон України “Про місцеве 
самоврядувашія в Україні” концептуально визначили основні засади 
взаємовідносин державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, 
які в узагальненому вигляді зводяться до наступного: по-перше, чітке 
розмежування сфер відання, функцій і повноважень місцевого 
самоврядування і державної виконавчої влади; по-друге, юридично 
гарантована заборона втручання державної виконавчої влади у здійснення 
місцевим самоврядування власних повноважень і належний державний 
контроль за виконанням ним делегованих повноважень державної 
виконавчої влади; по-третє, законодавче забезпечення механізму 
цивілізованого розв’язання конфліктів (судовий і адміністративний 
порядок). Таким чином, основним і єдино-можливим шляхом в напрямку 
вирішення проблеми взаємовідносин між державною виконавчою владою і 
місцевим самоврядуванням є збереження і послідовний розвиток зазначених 
засад в Законі України “Про місцеві державні адміністрації” та ішпих 
законодавчих актах України.

Підсумовуючи, необхідно зробити висновок, що вдосконалення 
системи правових гарантій захисту місцевого самоврядування в Україні 
має базуватися на наступних вихідних положеннях:

1) основні принципи взаємовідносин місцевого самоврядування з 
іншими суб’єктами суспільного життя визначаю ться виключно 
Конституцією і законами України;

2) ніхто не має права втручатися у здійснення місцевим 
самоврядуванням його власних, самоврядних повноважень, якщо при цьому 
не порушуються норми Конституції і законів України;

3) здійснення місцевим самоврядуванням делегованих повноважень 
державної виконавчої влади має супроводжуватися належним державним
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контролем, однак межі і форми такого контролю мають встановлюватися 
виключно законами України;

4) спори за участю місцевого самоврядування, його органів та 
посадових осіб розглядаються у судовому порядку (судами загальної 
юрисдикції, арбітражними і адміністративними судами);

5) законодавством мають встановлюватися форми взаємної 
юридичної відповідальності місцевого самоврядування і держави, 
громадян, інших юридичних і фізичних осіб.

Саме такий підхід, на наш погляд, буде відповідати принципам 
правової держави і сучасній концепції організації місцевої влади.
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Спеціальні принципи місцевого самоврядування 
як форми організації місцевої влади

Принципи місцевого самоврядування, тобто обумовлені природою 
місцевого самоврядування основні, докорінні засади його організації та 
функціонування1 в правовій теорії поділяють на загально-правові (які 
рівною мірою можуть бути застосовані до організації та діяльності будь- 
якого органу влади в демократичній державі та й до держави в цілому) та 
спеціальні (що закріплюють особ ливі якості саме місцевого самоврядування 
як форми організації місцевої влади).

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 
травня 1997 року2 (ст.4) закріплені наступні спеціальні принципи місцевого 
самоврядування: колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; 
виборність; правова, організаційна і матеріально-фінансова самостійність 
місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом; 
підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами органів 
та посадових осіб місцевого самоврядування; державна підтримка і гарантії 
місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування. 
В теорії місцевого самоврядування перелік спеціальних принципів місцевого 
самоврядування доповнюється такими загальновизнаними принципами як: 
оптимальна децентралізація і реальна керованість територією ; 
обов’язковість рішень місцевого самоврядування, прийнятих в межах його 
компетенції; оптимальна взаємодія місцевого самоврядування з державною 
виконавчою владою, підприємствами, установами, організаціями різних 
форм власності, об’єднаннями громадян.3

Сутність такого спеціального принципу місцевого самоврядування 
ж  принцип колегіальності, полягас у здійсненні владних повноважень 
місцевого самоврядування шляхом прийняття колективних рішень 
органами, що складаються з обранихтериторіальною громадою депутатів 
(п.2 ст.З Європейської Хартії місцевого самоврядування4, ст. 141 
Конституції України5). Незважаючи на певні недоліки колегіальності
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(відсутність персональної відповідальності, неоперативність, тощо), такий 
метод прийняття рішень повністю відповідає сутності місцевого 
самоврядування як демократичної форми здійснення публічної влади, з 
огляду на його, переваги - можливість виявлення різноманітних аргументів, 
врахування громадської думки, прийняття рішень безпосередньо 
представниками населення.

Принцип поєднання місцевих і державних інтересів (в теорії 
формулюється більш широко - як принцип оптимального поєднання 
локальних та загальнодержавних інтересів, інгересів особи і територіальної 
громади) вимагає пошуку оптимального співвідношення суспільних 
інтересів в діяльності місцевого самоврядування.

Справа в тому, що конституційне визнання в Україні місцевого 
самоврядування як форми організації місцевої влади свідчить, що держава 
допускає наявність одночасно з міжнародними та загальнодержавними 
(національними в широкому значенні цього поняття) так званих локальних 
інтересів - законнихінтересів, що формуються територіальними громадами. 
Наукові дослідження останніх років доводять, що локальні інтереси нерідко 
не співпадають з загальнодержавними інтересами, інколи навіть їм 
протирічать, і, як наслідок, потребують захисту, в першу чергу через місцеве 
самоврядування6. Саме на такій спрямованості діяльності місцевого 
самоврядування, до речі, акцентується увага в Європейській Хартії 
місцевого самоврядування.

Проявом дії принципу оптимального поєднання локальних та 
загальнодержавних інтересів в діяльності місцевого самоврядування є 
участь місцевого самоврядування у вирішенні органами державної влади 
питань, що ст осуються інтересів відповідної територіальної громади (зміна 
меж адміністративно-територіальних одиниць тощо), яка, на жаль, не 
встановлена чинним законодавством як обов’язкова.

В переліку спеціальних принципів місцевого самоврядування не 
останнє місце займає принцип виборності, який також отримав у 
національному законодавстві України конституційне закріплення.

Принцип виборності стосовно місцевого самоврядування 
закріплений п. 2 ст. З Європейської Хартії місцевого самоврядування і 
вимагає здійснення місцевого самоврядування органами, що обираються 
терит оріальною громадою та періодично переобираються шляхом вільного, 
таємного, рівного, прямого і заг ального г олосування.

Конституція України (сг.69) визначає вибори, як форму народного 
волевиявлення, один із способів формування органів місцевого 
самоврядування. Цьому передує визнання в ст. 38 Конституції України
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права громадян на участь в у правлінні державними справами шляхом 
вільного обрання органів місцевого самоврядування. Конкретизуючи 
згадані положеїшя, Конституція України (ст.ст.71,141) встановлює, що 
вибори до органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на 
основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 
голосування.

Одним з основних спеціальних принципів місцевого 
самоврядування є принцип правової, організаційної і матеріально- 
фінансової самостійності місцевого самоврядування в меж ах  
повноважень, визначених законом. Проголошуючи цей основоположний 
спеціальний принцип місцевого самоврядування держава, виходячи з 
концепції народовладдя, визнає місцеве самоврядування самостійною 
формою здійснення народом на місцевому рівні належної йому влади.

Принцип самостійності місцевого самоврядування в межах 
повноважень, визначених законом, тісно пов’язаний, а на думку більшості 
науковців навіть співпадає, за змістом з такою найважливішою, 
системоутворюючою ознакою місцевого самоврядування як його 
організаційна, правова і матеріально-фінансова автономія.1

Дійсно, принцип сам остійності місцевого самоврядування в межах 
повноважень, визначених законом, розглядається наукою як поєднання 
наступних теоретичних постулатів.

- Місцеве самоврядування одного рівня існує та функціонує 
незалежно від місцевого самоврядування інших рівнів. Компетенція 
місцевого самоврядування кожного рівня чітко визначена законом - місцеве 
самоврядування вищого рівня не вправі втручатися в діяльність місцевого 
самоврядув ання нижчих рівнів.

- Місцеве самоврядування існує та функціонує незалежно від 
державної, влади в тому розумінні, що втручання державної влади в 
діяльність місцевого самоврядування може мати місце лише і виключно у 
випадках, прямо передбачених законом.

- Місцеве самоврядування має власний виконавчий апарат, який 
тільки ним утворюється і йому підпорядкрвуєгься.

- Місцеве самоврядування вирішує питання в межах повноважень, 
визначених законом самостійно, незалежно, під свою відповідальність, а 
його рішення не потребують ніякого затвердження державними або будь- 
якими іншими органами, тощо.8

Одночасно, ці аспекти принципу самостійності місцевого 
самоврядування в межах повноважень, визначених законом, можуть 
розглядатися як прояви його правової і організаційної автономії.
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Коротко кажучи, правова автономія місцевого самоврядування 
потягає у чіткому визначенні законом правових меж, процедур і форм, в 
яких місцеве самоврядування повинно існувати і діяти®. Окремі постулати 
правової автономії, які мають бути вихідними для тлу мачення змісту самого 
поняття правової автономії місцевого самоврядування, нормативне 
зафіксовані в міжнародно-правових документах, зокрема Європейській 
Хартії місцевого самоврядування.

О рганізаційна автономія полягає в тому, що місцеве 
самоврядування, відповідно до ст. 6 Європейської Хартії місцевого 
самоврядування, повинно мати можливість, не порушуючи більш загальних 
законодавчих положень, самостійно визначати та встановлювати свої 
власні внутрішні адміїіїсгративні структури з тим, щоб вони відповідали 
специфічним місцевим потребам і забезпечували умови для ефективного та 
дійового місцевого управліїшя. Проявами організаційної автономії можуть 
вважатися також умови здійснення адміністративного контролю над 
місцевим самоврядуванням. Так, згідно із ст. 8 Європейської Хартії 
місцевого самоврядування, будь-який адміністративний контроль над 
місцевим самоврядуванням може здійснюватись лише у формах і випадках; 
передбачених конституцією або законом. До того жтакий адміністративний 
контроль, як правило, має бути призначений лише для забезпечення 
дотримання в діяльності місцевого самоврядування законності. Єдиним 
обгрунтованим виключенням з цього правила є адмішстративнийконтроль 
за належним виконанням місцевим самоврядуванням делегованих йому 
повноважень органами, що їхделегували.

Проте, принцип самостійності місцевого самоврядування в межах 
повноважень, визначених законом, вимагає не тільки правової і 
організаційної автономії місцевого самоврядування, але й його матеріально- 
фіїгансової автономії, яка (як це зафіксовано у ст.9 Європейської Хартії 
місцевого самоврядування) полягає в праві місцевого самоврядування 
володіти, користуватися і вільно розпоряджатися достатніми власними 
коштами, які маю ть буїи надані йому конституцією та законами відповідно 
до функцій та повноважень. Зважаючи на підвищену актуальність цього 
аспекту самостійності місцевого самоврядування в сучасних умовах, 
матеріально-фінансова автономія місцевого самоврядування вимагає 
подальшого поглиблення наукових досліджень її сутності і змісту.

Підзвітність та відповідальність перед територіальними 
громадами органів та посадових осіб місцевого самоврядування випливає 
з принципу виборності, адже загальна теорія управління завжди вимагає 
встановлення між певним органом влади або управління та суб’єктом, що
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його утворив, саме таких форм взаємовідносин10. У зв’язку з цим 
законодавством України мають передбачатися конкретні способи 
застосуванняконгролю за здійсненням місцевим самоврядуванням його 
повноважень з боку територіальної громади та форми звітування місцевого 
самоврядування перед нею.

Теорія місцевого самоврядування дозволяє виділити цілу низку 
спеціальних принципи! місцевого самоврядування, що не знайшли свого 
закріплення у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
але є загальновизнаними і заслуг овують на увагу.

Так, на досягнення найбільш ої ефективності місцевого 
самоврядування спрямований принцип оптимальної децентралізації і 
реальної керованості територією, який передбачає: утворення найкращих 
територіальних умов діяльності місцевого самоврядування, а саме - 
формування і функціонування місцевого самоврядування в територіальній 
громаді, що утворилася в процесі природно-історичного розвитку, як 
правило на рівні села, селища, міста; забезпечення діяльності місцевого 
самоврядування, спрямованої на максимально ефективний соціально- 
економічний розвиток відповідної території з використанням природного, 
цп сяскту альної о, матеріально-фінансового та іншого потенціалу; наявність 
і ефективне використання місцевим самоврядуванням переважно місцевих 
кваліфікованих кадрових ресурсів; зручне для населення територіальне 
розташування органів місцевого самоврядування, тощо.11

До речі, законодавче закріплений принцип оптимальної 
децентралізаціїіреальної керованості територією, міг би стати підставою 
для проведення науково-обгрунтованої реформи адміністративно- 
територіального устрою України, про необхідність і доцільність якої 
ведуться жваві дискусії протягом останніх років.

Прийняття нової Конституції' України викликало нормативне 
закріплення у ст. 4 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
таких принципів місцевого самоврядування як принцип державної 
підтримки і гарантій місцевого самоврядування і принцип судового захисту 
прав місцевого самоврядування. Зазначені принципи є певного мірою 
системоугворюючими для цілої низки принципів, що розглядалися раніше 
в теорії місцевого самоврядування як повністю самостійні (принцип 
обов’язковості рішень місцевого самоврядування, прийнятихв межах його 
компетенції; принщш оптимальної взаємодії місцевого самоврядування з 
державною виконавчою владою; принщгп державного контролю), їх 
конституційні підвалини закладаються ст. 7 Конституції України, яка 
встановлює, що в Україні не тільки визнається, але й гарантується місцеве
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самоврядування; ч.З ст. 142, що зобов’язує державу фінансово підгримувати 
місцеве самоврядування; ст. 145, відповідно до якої права місцевого 
самоврядування захищаються у судовому порядку.

Особливої уваги потребує так т і спеціальний принцип місцевого 
самоврядування, як. принцип його оптимальної взаємодії з державною 
виконавчою владою, підприємствами, установами, організаціями різних 
форм власності, об’єднаннями громадян.

Справа в тому, що місцеве самоврядування з необхідністю вступає 
у взаємовідносини з іншими суб’єктами суспільного життя. Але якщо його 
відносини з підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями 
громадян, врегульовані чинним законодавством України (ст.ст.17,18 
Закону У країни “Про місцеве самоврядування в У країн і”), то 
взаємовідносини з державною виконавчою владою набувають дуже 
гострого характеру.

З мет ою недопущення управлінської конкуренції і забезпечення 
оптимальної взаємодії місцевого самоврядування з державною виконавчою 
владою, законодавством обов’язково повинні бути повно і вичерпно 
врегульовані питання розмежування їхкомпетенції (враховуючи здійснення 
місцевим самоврядуванням власних, самоврядних повноважень і 
повноважень, що делеговані державою), закріплено принцип взаємного 
невтручання у компетенцію, встановлені форми державного контролю за 
діяльністю місцевого самоврядування, детально визначена процедура 
розв’язання конфліктів між органами місцевого самоврядування і органами 
місцевої державної влади. Неважко помітити тісний зв’язок принципу, про 
який йде мова з принципом гарантій і судового захисту прав місцевого 
самоврядування, оскільки правові норми, за допомогою яких мають 
встановлюватися основні засади взаємовідносин місцевого самоврядування 
з
державною виконавчою владою являють собою юридичні гарантії захисту 
його інтересів від можливих посягань з боку останньої.

Сучасна пріоритетна спрямованість державно-правових 
перетворень в Україні в напрямку посилення вертикалі державної 
виконавчої влади, призвела до визнання та законодавчого закріплення 
(ст.20 Закону' України “Про місцеве самоврядування в Україні”) такого 
нового д ля національної правової системи спеціального принципу місцевого 
самоврядування як принцип державного контролю, нормативне 
врегулювання меж якого, як вже зазначалось, є необхідною умовою, 
юридичною гарантією організаційної автономії місцевого самоврядування. 
Не потребує доведення, що самостійність місцевого самоврядування не може
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бути абсолютною. В більшості країн світу воно знаходиться під певним 
державним контролем або “опікою”12.

П равова теорія виділяє три класичні форми контролю : 
затвердження контролюючим органом рішень підкоіпрольного; скасування 
контролюючим орг аном рішень підконтрольного; заміна, тобто право 
контролюючого органу заміняти собою підконтрольний, якщо останній 
утримується від здійснення дій, які зобов’язаний здійснити.

Перша із згаданих форма контролю, на наш погляд, не може 
застосовуватися по відношенню до місцевого самоврядування, оскільки 
прямо і безумовно пропірічить принципу організаційної автономії місцевого 
самоврядування. Однак, інші форми, за умови їх сприйняття законодавством 
України про місцеве самоврядування і теоретично вірного визначення 
суб’єктів такого контролю, не тільки можу ть, а йповинні застосовуватися 
з мет ою забезпечення законності в діяльності місцевого самоврядування. 
Що стосується суб’єктів контролю, то він може мати парламентський (з 
боку законодавчої влади), адміністративний (з боку державної виконавчої 
влади), судово-адміністративний (з боку органів адміністративної 
юрисдикції) і,
навіть громадський (з боку недержавних суб’єктів) характер.

Світовий досвід місцевого самоврядування доводить, що з метою 
оптимального використання місцевих умов, історичних традицій участі 
населення в управлінні місцевими справами, доцільним є визнання у 
законодавстві країни  та неухильне дотримання принципу 
багатоманітності організаційних форм місцевого самоврядування, який 
би заперечував тенденцію “нав’язування” єдиної моделі місцевого 
самоврядуваштя для всіх територіальних громад. Цей принцип вимагає 
встановлення Конституцією лише загальних принципів організації 
місцевого самоврядування, поточним законодавством - універсальних 
організаційних основ його здійснення, системи, можливих форм та методів 
діяльності, залишаючи територіальній громаді широкий простір для вибору 
та закріплення шляхом локальної нормотворчості конкретних моделей 
місцевого самоврядування.

Об’єктивна необхідність визнання та дотримання цього принципу в 
Україні зумовлена тією обставиною що структура і організаційні форми 
здійснення місцевог о самоврядуваштя в сільській та міській місцевості, на 
рівні села, селища, міста тощо, мають свої особливості. З урахуванням 
цього, територіальна іромада повинна мата право самостійно визначати їх 
в межах закону, на свій розсуд використовувати форми безпосередньої 
демократії або представницькі та інші органи місцевого самоврядування.
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Першим кроком на цьому шляху є закріплене ст. 19 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні” право представницьких органів 
місцевого самоврядування на основі Конституції Уіфаїни та в межах закону 
з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально- 
економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування 
приймати статут територіальної громади села, селища, міста.

І, нарешті, з урахуванням сучасного досвід)’ державотворення, 
доцільно було б також доповнити перелік принципів місцевого 
самоврядування відокремленим принципам відповідальності, маючи на 
увазі як позитивну, так і неї а гивну юридичну відповідальність місцевого 
самоврядування та його посадових осіб за виконання власних функцій перед 
відповідною територіальною громадою, юридичними і фізичними особами 
з одного боку і за здійснення делегованих повноважень державної влади 
пфеддержавою (в особі центральних органів державної виконавчої влади) 
-з іншого.

Отже, проведений (далеко невичерпний), аналіз основних 
спеціальних принципів місцевого самоврядування, на наш погляд, дає 
підстави для поглиблення сучасних наукових уявлень про сутність та 
характерні риси місцевого самоврядування ж  специфічної форми організації 
місцевої влади і, як наслідок, для подальшого створення та вдосконалення 
законодавства України про місцеве самоврядування.
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Крапок В.В.,
м. Остріг

До питання про взаємозв’язок громадянського 
суспільства і правової держави в Україні

Поняття “громадянського суспільства” своїм корінням сягає 
античного полісу. В ту пору мислителі розглядали громадянське суспільство 
і державу як синоніми. Подібне ставлення до трактування цих двох 
інститутів практично збереглося до Нового часу. Зміни, які відбулися в 
суспільному розвитку на рубежі ХУІІ ст., спонукали до усвідомлення 
відмінностей між громадянським суспільством і державою. Починаючи з 
ХУІІІ ст., в поняття громадянське суспільство вкладали суспільні, а у 
вузькому розумінні майнові відносини, розуміючи сукупність суспільних 
зв’язків як щось зовнішнє стосовно до індивідів. Ще античні філософи 
висунули ідею природного права. На рубежі пізнього середньовіччя та 
Нового часу прихильники вчення про природне право використовували 
його длякритики феодалізму і обгрунтування доцільності існування нового 
буржуазного суспільства. Вони розробляли проблему прав і свобод особи 
як громадянина суспільства, незалежного від держави і суспільства, 
наголошували на підпорядкуванні громадянської о суспільства державі. 
В зв’язку з цим вважалося, що в громадянському суспільстві особі законом 
гарантується вільний вибір форм його економічного і суспільного буття.

Видатна заслуга в розробці теорії громадянського суспільства та 
ііого взаємозв’язку з державою належить Гегелю, який вважав громадянське 
суспільство системою потреб, заснованою на приватній власності, сисгемою 
майнових, станових та ішпихвідносин. Він виходив з того, що громадянське 
суспільство становить собою сферу матеріального, економічного життя та 
діяльності людей, як єдину' систему сощальних груп, спільнот, інститутів, 
приватних осіб. Однак громадянське суспільство за своєю природою 
становить вузол різних і постійних суперечностей, конфліїшв. Розв’язання 
цих конфліктів можливе завдяки посередництву держави.

Значний внесок в розвиток цього питання вніс Маркс. Під 
громадянським суспільством він розумів організаїцю сім’ї, станів, класів, 
відносини власності і розподілу, загальні форми і способи існування і 
функціонування суспільства, діяльності людніш. Він зазначав, що саме 
громадянське суспільство, склало першооснову будівлі .людського
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співжиття і територіальності, є головною рушійною силою історичного 
прогресу. Громадянське суспільство, за Марксом, належить до сфери 
матеріальної, тоді як держава є елементом надбудови. В основному понятгя 
громадянського суспільства він обмежував сферою виробництва і обміну, 
залишаючи за ним цілу низку соціокультурних, етнічних, сімейно-побутових 
відносин та інститутів. Маркс вважав суттю громадянського суспільства 
сферу приватного, самостійного існування, а його основою - приватну 
власність, як гарантію відносної самостійності громадянського суспільства 
по відношенню до держави.

Висновки Гегеля і Маркса про громадянське суспільство і його 
взаємозв’язки з державою концептуально, фактично залишилися без змін 
до нашого часу. При множинності підходів в сучасній юридичній літературі 
поняття “громадянське суспільство” виступає як відкрите суспільство 
громадян із високим рівнем економічних, соціальних, політичних, 
культурних і моральних відносин, яке спільно з державою створює 
розвинений правовий простір для забезпечення гармонійного розвитку 
громадян, ініціює необхідні зміни в державі, підтримує легітимність влади.

Основи громадянського суспільства і демократичної правової 
держави в сучасній Україні створюються одночасно, обидві ці інститути 
взаємопов’язані між собою. Розвинена система відносин громадянського 
суспільства і держави є гарантією їх громадськог о і правового статусу і 
більш розвинене громадянське суспільство створює основу для 
демократичних форм держави, виконує властиві йому функції, захищає 
громадян і протистоїть поглинанню себе державою. Громадянське 
суспільство - це сфера реалізац ії економічних, соціальних, 
етнонаціональних, культурних, релігійних, екологічних та інших 
громадських інтересів, які перебувають поза безпосередньою діяльностю 
держави, ґцо опосередковує її відносини з індивідами.

В свою чергу правова держава становить собою систему політичних 
інститутів та організацій, які гарантують і охороняють нормальне 
функціонування громадянського суспільства як рівноправного пар гнера. 
Головним її принципом є врівноваження балансу між різними гілками влади, 
який гарантує від узурпации зловживань владою, розділяє сфери компетенції 
і відповідальності. Панівним в такій державі є закон, верховенство права.

Громадянське суспільство і правова держава взаємодіють і 
взаємозумовлюються через відповідні інститути, і цей процес є об'єктивним 
і закономірним. Вони становлять єдиний життєвий організм.

Усі стосунки між правовою  державою і громадянським 
суспільством регулюється тільки правовими і політичними засобами,
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владою держави, яка сама себе обмежує власними законами і забезпечує 
належний порядок в суспільстві.

Взаємозв’язок і взаємодія правової держави і громадянського 
суспільства здійснюється через створені громадянські інститути: політичні 
партії, об’єднання, клуби, демократичне законодавство, виборчу систему, 
розподіл влад, легальну опозицію, засоби масової інформації', політичну 
культуру, які є не тільки складовими громадянського суспільства, але й 
належать до політичної сфери і відіграють роль взаємозв’язків між ними. 
Саме від цих інститутів та їх діяльності залежить створення державою 
необхідних умов для функціонування громадянського суспільства та 
забезпечення останнім перетворення держави не тільки в правову, але і в 
демократичну. Формування громадянського суспільства виступає 
передумовою становлення демократії через проведення політичних реформ.

Подолання етатизму у суспільстві має завданим злам командно- 
адміністративної системи управління державою і суспільством, замінити 
його новою сощально-оргашзашйною роллю держави, припинити втручання 
держави бюрократично-централізованими методами в суспільні відносини, 
розширити сферу громадянського управління, перебудувати форми 
державного управління через їх демократизацію, забезпечити взаємну 
відповідальність держави перед суспільством і суспільства перед державою, 
створитина певний період змішані форми управління суспільними справами 
як з боку держави, тдк і з боку громадянського суспільства, забезпечити 
передач)' громадським інститутам функцій державних органів, які успішно 
можуть бути реалізовані громадськими інститутамина користь суспільства, 
забезпечити розвиток суспільних форм управління в середині державних 
інститутів, а також державних органів.

Поєднуючись ці процеси втілюють обмеження держави і 
суспільства, їх взаємопроникнення, розширення функцій громадянського 
суспільства за рахунок держави, його емансипацію. Таким чином, 
громадянське суспільство і правова держава мають максимально поєднати 
інтереси індивіда, колективу і держави. В ході цього процесу формується ьі 
громадянин, який будує громадянське суспільство при сприянні 
демократичної влада.
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СкрипнюкО.В.
Скрипнюк В.М.
м.Київ.

Бюрократія, бюрократизм і держава (до теорії питання)

Бюрократія, бюрократична організація управління - характерні 
явища суспільно-політичного житія, невід’ємні структурні елементи всієї 
державної і політичної системи, сфера управління суспільними справ аміл. 
Вона грунтується на розгалуженій і ієрархічній структурі чиновницьког о 
апарату. В різних конкретно-історичних умовах бюрократія, реалізуючи 
свої функціональні обов’язки, відіграє прогресивну роль за обставин, коли 
сприяє розвиткові суспільного прогресу. Діяльність бюрократів, всієї 
системи бюрократизму викликає великий інтерес всіх суспільствознавців. 
З перетворенням бюрократії у замкнений прошарок управлінців, 
відмежований від мас, вона спричиняєрозвиток негативного процесу, який 
отримав назву бюрократизму, викликає недовір’я, критику та осуд інших 
соціальних прошарків.

Термін “бюрократія” виник у французькій суспільно-політичній 
думці і означав панування канцелярії. Простий зміст цього поняття означав 
відрив виконавчих органів - канцелярії будь-якої суспільно-політичної 
організації від самої організації. Орган, підпорядкований організації, 
суспільству, перетворюється в орган, іцо підпорядковує тих, чию волю 
покликаний виконувати. Прошарок службовців, покликаний служити 
суспільству з часом перетворюється на пашвну у суспільстві структуру. 
Таким чином бюрократ - представник зумовленої потребами суспільно- 
політичного життя сфери політичного управління в суспільстві. Він 
покликаний-захища ти інтереси того соціального середовища, яке визначене 
об’єктивними законами провідною силою суспільно-політичного процесу. 
Відповідно можна визначити і бюрократизм, як сформульовані науковою і 
побутовою свідомістю мас уявлення про всі негативні риси функціонування 
бюрократії, яка часто підпорядковує власним інтересам інтереси народ)' і 
яка породжує своєю діяльністю деформації в політичному і соціальному 
житті суспільства.

Значна частина вчених-правознавців та політологів переконана, 
що своїм виникненням бюрократія і бюрократизм зобов’язані державі, 
політичній владі, яка на певній стадії свого історичного розвитку 
протиставляє себе більшості суспільства. Бюрократія як породження 
держави не може існувати поза державою, вона стає частиною державної
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структури, здійснює регулювання і підтримку необхідних для панівних в 
суспільстві соціальних сил і політичних відносин. Бюрократія - особлива, 
відмежована структура в суспільстві. Вона становить панівний прошарок 
всередині державного політичного апарату управління, безпосередньо 
спрямованого на підтримку власного панування, незалежно від виконання 
обов’язків, які об’єктивно в суспільстві належать державі.

Бюрократія і держава невід’ємні одна від одної. З виникненням 
держави, виникає бюрократія, вона набуває певних функцій по 
обслуг овуванню і забезпеченню панівних.в економіці та соціальній сфері 
класів, націй, соціальних груп. Здійснення цих функцій неможливе без 
існування спеціального чиновницького апарату, наділеного не тільки 
певними функціональними обов’язками, але і владними повноваженнями. 
Саме ця обставина сприяє утворенню бюрократії, яка пронизує діяльність 
всіх владних структур держави. З розвитком і вдосконаленням держави як 
системи контролю і регулювання суспільних відносин, соціального і 
політичного життя одночасно вдосконалюється управлінський, 
чиновницький апарат. Бюрократія виступає безкомпромісною прислуг ою 
владних структур панівних соціальних прошарків у суспільстві. Її такою 
формує прагнення не просто збрегти владу, але і не втратити привілеїв, 
якими вона часто користується. Разом з тим, не всі представники панівного 
класу почуваготь себе захищеними бюрократією. Часто вони залежать від 
бюрократії', оскільки їх поступки можу ть зазнати осуду з боку бюрократа і 
зазнають покарання від імені владних сил тими ж бюрократами. Така 
обставина в бюрократичному ередовищі часто культивує і породжує 
хабарництво, корупцію, порушення законності.

Парадокс бюрократії як соціального явища полягає в тому, що 
бюрократи самі по собі - не що інше, як службовці, не наділені ніякою 
особливою соціальною, а тим більше економічною владою. Бюрократ 
виступає представником величезної владної машини, яка породжує різні 
бюрократичні владні інституції.

Джрела влади бюрократа криються у відносинах відчуження, за 
якими суспільні відносини стають чужими для людини. Внаслідок 
відчу ження над природним станом суспільства, з якого головним є відносини 
між людьми, і парадоксальність явища бюрократизму полягає в тому, що 
суспільство, або якась йогЬ частина, свідомо форму є таку штучну 
надбудову і створює перешкоди для пізнання членами суспільства 
об’єктивних законів і свідомого їх застосування в житті. Людина, 
опинившись в бюрократичнії! сфері, перетворюється на носія влади. Але, в 
свою чергу, бюрократ підкоряється закону. Бюрократія має свої писані і
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неписані закони, які кожному визначають своє місце. Управляє суспільством 
не бюрократ, а бюрокра тія, і навіть не бюрокра тія, а об’єктивні закони, які 
її породили. Бюрократія є однією із форм панування об’єктивних законів 
над людьми. Вона виникає там, де процеси не можуть'здійснюватися 
с тихійно, без допомоги особливих соціальних сил, без свідомого здійснення 
управління. Виступаючи у формі суб’єкта суспільного управління, 
бюрократія постійно розширює свої межі і замість виконання функцій 
управління соціально-економічним розвитком узурпує їх.

В умовах всеохоплюючого державного регулювання провідною 
стає тенденція до зростання бюрократичного прошарку, посилення і 
поширення його влади, оскільки планомірне керівництво всіма процесами 
може бути забезпечене тільки за допомогою величезної маси управлінців. 
Відбувається стрімке зростання кількості професійних працівників, які 
виключно займаються управлінням економічними і соціальними процесами. 
Підпорядкування численного прошарку управлінців панівній еліті 
обов’язково приводить до його відриву від основної маси населення.

Суб’єктом управління, який формує мету праці і жиггя, стає армія 
чиновників, а основна маса населення стає пасивним суб’єктом управління. 
Відносини плановості є об’єктивною основою бюрократизації економічного 
життя в умовахвисокого рівня її усуспільнення.

Розвиваючи концепцію раціональної бюрократії, Макс Вебер 
. наголошував, що бюрократія характеризується ефективністю, яка 

досягається за рахунок жорсткого розподілення обов’язків між членами 
організації, що створює підстави використовувати висококваліфікованих 
спеціалістів на керівних посадах; формально визначеною і чітко 
зафіксованою системою правил, що забезпечують однаковість 
управлінської діяльності; застосуванням загальних інструкцій до окремих 
випадків в. найкоротший термін; ієрархічністю влади, що дозволяє 
вшцепосадовій особі здійснювати контроль за виконанням завдань 
підпорядкованими співробітниками; безособистісною адміністративною 
діяльністю і емоційною нейтральністю відносин, що виникають між 
функціонерами організацій, де кожний із них виступає не як індивід, а як 
носій соціальної влади, представник певної посади. Якщо вся система 
бюрократії веде витоки із глибини століть, з того періоду людської історії, 
коїш розвиток продуктивних сил суспільства спричинив створення класу 
власників, а одночасно і держави, політики, а разом з ними мрії про повну 
демократію, про обмеження всевладдя бюрократизму, то соціально- 
економічне коріння сучасного бюрократизму знаходиться в об’єктивній 
суперечності між ускладненням економічного і соціального життя і

217



потребами реалізації планомірного управління.
Бюрократизм - природне явище там, де об’єктивно виникла 

необхідність свідомої суспільної організації економічного життя, управління 
виробництвом у великих масштабах, а можішвість такого управління 
масами не може бути реалізована.

Бюрократизм спричиняє панування над людьми не людських чи 
міжособистих відносин, а панування документально зафіксованої 
адміністративної волі. Саме вона породжує всевладдя адміїнстративного 
керівника, а перетворює бюрократа у монополіста по управлінню певного 
частиною суспільного надбання.

Критика колишньої командно-адміністративної, командно- 
бюрократичної системи значішм чином сприяла заміні її новою, більш 
досконалою, а головне - соціальне справедливою системою управлішія. 
Але чим більше отримує повноважень будь-який структур ний елемент 
виконавчої влади, тим більше розростається бюрократичний апарат, іменше 
залишається надії на покращення справ у цій сфері на користь широких 
верств народу. Нові форми господарсько-економічної діяльності, що набули 
розвитку в суспільстві на основі нової законності, часто суперечать 
суспільному інтересу. Ліквідація в Україні державної монополії на 
більшість видів діяльності по забезпеченню суспільства спричинила масову 
безгосподарність, хоч вона часто прикривається бюротьбою за покращення 
господарсько-економічної діяльності підприємств, організацій та інших 
структур. А такий стан речей породжує настрої пасивності у виробників 
матеріальних благ і небувалу активність всіх бюрократичних структур по 
регулюванню і забезпеченню паперового контролю всіх видів діяльності. 
Неспівпадіння національних, суспільних, групових, індивідуальних 
іїттересів спричиняє виникнення тіньових структур, створює можливість 
проникнення у владні структури протекціонізму, корупції та інших 
негативних явищ.

Проблема ешввідношення демократичної правової держави і 
бюрократії - одна із провідних у світовій правовій та політичній думці. 
Вона є в центрі уваїи вчених України. Це зумовлено труднощами процесів, 
що розвиваються в суспільно-політичному житті суспільства і закономірним 
очікуванням широких верств населення на встановлення такого 
демократичного порядку, за якого розвиток бюрократизму стає 
неможливим. Широкі маси особливо цікавлять проблеми забезпечення 
верховенства права в усіх сферах суспільного життя; розмежування функцій 
законодавчої, виконавчої та судової влад: політичний плюралізм, рівність 
і свобода особи: народовладдя; висока політична культура мас і апарату
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управління; об’єктивне і повне інформування громадян про всі події, що 
відбуваються в Україні та закордоном.

В теорії обгрунтування демократії вітчизняні правознавці та 
політологи передбачають, що державна адміністративна система мас бути 
підзвітною тим, хто визначає політику України, що система буде 
загальнодоступною і обмежить до мінімуму ступінь секретності, 
адміїіїстративних процедур і характер дій, стане відкритою і надасть 
громадянам приблизно рівний доступ до управлінського апарату, незалежно 
від того, якими проблемами займається громадянин. Але у вищих колах 
бюрократії, крупні адміністратори фактично визначають політику, а 
значить ідея підзвітності бюрократії може здаватися неможливою для 
реалізації. В дійсності навіть на нижчихрівнях державної адміністративної 
системи фактично свобода дій чиновників в тлумаченні і проведенні 
державної політики перетворює їх на практиці у творців цієї політики. Така 
ситуація породжує часто гострі конфліїсти між демократично обраними 
державними структурами і елементами бюрократичної системи, які 
призначаються. Трапляються випадки ігнорування виконавчою владою 
ріїпень законодавчих органів. Для більшості громадян будь-якої країни 
державна політика - це те, що здійснюють по відношенню до них 
адміністратори, які представляють уряд.

Питання про адміїйстративну відповідальність дуже складне і 
суперечливе. Демократи, зокрема ті, хто заявив про намір створити 
демократичну систему управління, мають дуже незначні уявлення про зміст 
і механізм реалізації прагнень. В демократичній державі для членів 
суспільства ду же важливо, щоб адміністрація залишалася максимально 
відкритою, доступною, щоб прийняті закони забезпечували право 
громадянина, соціальних спільнот, прошарків, на доступ до інформації, 
насамперед* урядово. Це є дуже ефективний шлях до встановлення 
контролю за діяльністю бюрокра т  і боротьби з негативними наслідками 
бюрократизму. В суспільстві є дуже важливим проведення реформ, що 
забезпечують громадянам доступ до тих сфер, які опинилися під владою 
бюрократії, і стали закритими, не тільки для широких верств суспільства, 
але й для обраних демократичних владних структур. Адже ці реформи в 
дійсності часто вичерпують себе введенням багатопартійності, вільних 
виборів, розширення прав законодавчих іїтститутів тощо. В такихреформах 
особлива увага має бути зосереджена на бюрократичній сфері. В іїппому 
разі иі реформи зазнають краху.

В демократичній державі основні функції бюрократії полягають в 
забезпеченні функціонування політичної системи, політичних і суспільних
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інститутів; сприянні розробці демократичних концепцій і механізмів їх 
здійснення на практиці державною розвитку в інтересах народу; здійсненні 
контрольних функцій за діяльністю окремих елементів бюрократичної 
системи з метою запобігання їх вірогідного відходу від демократичних 
принципів політичного і суспільного управління, закритості і недоступності 
для будь-якого громадянина; керівництво діяльністю спеціальїшхінститутів 
вивчення пролітавших процесів у суспільстві; узагальненню досвіду і 
розробки рекомендацій по розвитку та поглибленню демократії.

Бюрократія - іманентна структура соціально неоднорідного ■ 
суспільства, невід’ємний артибут державних, особливо виконавчих органів. 
Бюрократія служить інтересам, насамперед, пануючим в суспільстві 
соціальним силам, створює умови для утвердження таких політичних 
відносин, які б сприяли зміцненню базових відносин. Однак, 
бюрократичний, чиновницький апарат є не лише породженням об’єктивних 
обставин, пануючих в економічному базисі сил, але й здатний конкретними 
зусиллями сприяти корінним перетворенням в базисі з метою формування 
нових, панівних в економіці і політиці сил. Ознаки бюрократизму: 
формалізація, ісрархічність, регламентація - характерні для будь-якої 
системи соціального управліїтня.

220



Лотюк О.С.,
аспірантка кафедри 
конституційного та 
адміністративного права 
Київського університету 
ім.Т.Шевченка

Право людини на громадянство і проблеми його 
юридичного забезпечення в Україні

На сучасному етапі розвитку міжнародного права, міжнародним 
співтовариством розроблено комплекс загальновизнаних міжнародно- 
правових норм, які встановлюють права і свободи людини, а також ряд 
правових норм, які спрямовані на захист основних прав і свобод 
особистості. Сучасні міжнародно-правові акти, такі як Загальна Декларація 
прав людини від 10 грудня 1948 року, Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права 1966 року та інші документи, направлені на забезпечення 
прав і свобод людини, поряд з невід’ємними правами людини, закріплюють 
право кожної особи на громадянство.

Так, в ст. 15 Загальної Декларації прав людини, зазначається: 
“Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути 
безпідставно позбавлений громадянства або права змінити громадянство.” 

В преамбулі Загальної Декларації прав людини записано, що 
держави-члени ООН зобов’язалися сприяти, у співробітництві з 
Організацією Об’єднаних Націй, дотриманню прав людини і основних 
свобод. І в першу чергу, шляхом закріплення відповідних положень у нормах 
національного законодавства.

Законодавство про іромадянство України в цілому відповідає 
вимогам міжнародно-правових стандартів забезпечення прав і свобод 
людини і громадя-нина. В Законі України “Про громадянство України” 
закріплено, що “право на громадянство є невід’ємним правом людини. Ніхто 
не може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство.”1 
Переважна більшість норм Закону про громадянство спрямована на 
забезпечення прав і свобод людини, на створення найбільш сприятливих 
умов для громадян України, на захист їх інтересів, незалежно від місця 
знаходаенш-в Україні чи за її межами. Але,нажаль, одне з основних прав 
людини, офіційно визнане міжнародним співтовариством, - право кожної 
людини на громадянство, - не закріплюється в Україні на конституційному 
рівні.
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Конституція України від 28 червня 1996 року проголошує: 
“Громадянин України не може бути позбавленій громадянства і права 
змінити громадянство. Громадянин України неможе бути вигнаний за межі 
України або виданий іншій державі.’’2 Важливо, що Україна гарантує своїм 
громадянам піклування та захист не тільки на території України, але і за її 
межами.

Звертає на себе увагу той факт, що в Загальній Декларації прав 
людини сказано: “Ніхто не може бути безпідставно позбавлений 
громадянства.”, а в Конституції України: “Громадянин України неможе 
бути позбавлений громадянства”. Чи дійсно українська держава не залишає 
за собою права позбавити особу громадянства при наст анні певних фактів, 
які можуть розглядатися державою як такі, що не відповідають її інтересам?

Фактично, Закон про громадянство передбачає позбавлення 
грома,дянства. Підставою для цього може бути, наприклад, вступ особи на 
військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції або іїлпі 
органи державної влади та управліїшя без згоди на те державних органів 
України; також, той факт, що особа, яка знаходиться за межами України, 
не стала на консульський облік на протязі 5 років3. Але законодавець, в 
даному випадку, застосовує термш “втрата громадянства”.

Громадянство в такому разі втрачається не автоматично. Для цього 
необхідний акт державної влади, а саме - Указ Президента України. І 
громадянство України припиняється не з моменту наст ання юридичних 
фактів, які є підставою для цього, а з моменту видання юридичного акту - 
Указу Президента України. Тобто, ми можемо зробити висновок, що 
фактично, наша держава, при настанні вказаних в Законі підстав, 
позбавляє громадянина України громадянства.

16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН був прийнягий 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Цей Пакт був 
ратифікований Україною в 1973роціінабравчинностів 1976 році. Пункт 
З ст.24 цього документу проголошує право кожної дитини на набуття 
громадянства. Але виникає питання, з якого моменту дитині повинно бути 
гарантовано право на набуття громадянства? З моменту народження чи 
тільки в тому випадку, якіцо дитина не набула громадянства в снігу 
народження? Із тексту ста гті можна тільки зробити висновок про те, що 
дитина, яка не набула громадянства в силу народження, має право на 
набуттягромадянства.

В Конвенції про права дитини зазначається: “Дитина реєструється 
одразу ж після народження і з моменту народження ма є право на набуття 
громадянства”4. На відміну від Міжнародного Пакту про громадянські та
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політичні права, в цій Конвенції закріплено право на громадянство “з 
моменту народження”.

Україна повністю дотримується цього принципу. Громадянство 
України надається з моменту народження всім дітям, які мають право на 
його набуття, в тому числі, дітям які народилися на території України у 
осіб без громадянства, постійно проживаючих в Україні5. Це положення 
українського законодавства, безумовно, носить прогресивний характер, 
так як дитина з моменту народження знаходиться під захистом держави. 
Наприклад, батьки можуть бути впевнені, що дитина буде мати зв’язок з 
державою громадянства одного з батьків. Можливість визначення 
громадянства дитини, як по лінії батька так і матері, говорить про 
дотримання державою принципу рівності жінки та чоловіка.

Деякі держави до теперішнього часу дотримуються принципу 
встановлення громадянства дитини від змішаного шлюбу по лінії батька 
(ius sangninis a pâtre). Такий принцип закріплений, наприклад, в 
законодавстві Швейцарії6, Монако7. Дитина може набути громадянство 
матері, як правило, в тому випадку, якщо батько є особою без громадянства.

У випадку народження дитини поза шлюбом, більшість країн 
визначають громадянство дитини у відповідності із громадянством матері 
(ius sangninis a madré), хоча інколи має значення також і місце народження 
дитини. Закон України, при визначенні громадянства такої дитини, не 
ставить цю проблему в залежність від місця народження далини: “Дитина, 
один з батьків якої на момент її народження перебував у громадянстві 
України, а інший був особою без громадянства або був невідомий, є 
громадянином України незалежно від місця її народження”8.

Діти осіб без громадянства у більшості країн світу також визнаються 
громадянами країни народження. Ці два принципи випливають із права 
кожної дитини на громадянство. Закріплені і в законодавстві України. Це 
свідчить про те, що законодавство України закріплює основні засади 
охороїш та захисту права людини на громадянство.

Взагалі, законодавство України у сфері захисту прав людини 
перебуває в стадії формування і головним напрямком його, на сучасному 
етапі розвитку, є приведення всіх нормативних актів у відповідність до 
Конституції України, міжнародних стандартів та норм. Тому що на даному 
етапі законодавство України має. певні прогалини і недоречності, які 
призводять до порушення прав людини, в тому числі, і права людини на 
громадянство.

Так, наприклад, Закон України про громадянство передбачає 
спрощений порядок надання громадянства України жінкам, які одружені з
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громадянами України9. І це повністю відповідає Конвенції про 
громадянство заміжньої жінки від 29 січня 1957 року. Але Закон не 
передбачає спрощеного порядку набуття грома дянства України чоловіками, 
які одружені з громадянками України. Враховуючи те, що прогресивне 
міжнародне співтовариство дотримується принцип}' рівності чоловіка і 
жінки, це положення Закону можна розглядати як дискримінаційне по 
відношенню до чоловіків.

Привертає до себе уваг}' той факт, що законодавство України про 
грома-дянство, не передбачає можливості набуття громадянства особами 
українського походження, які постійно проживають за кордоном. Інколи 
це призводить до того, що зазначені особи переходять до категорії 
апатридів, тобто осіб без громадянства. Особливо складна ситуація 
складається у державах - колишніх республіках СРСР. Не досить 
демократично, наприклад, вирішується питання громадянства у країнах 
Балтїї. Українська діаспора в Латвії - найбільша в цьому регіоні. Вона 
нараховує біля 80 тис. етнічних українців, що складає 3,2% чисельності 
всього населення цієї центральної Балтійської країни. Як повідомляє 
інформаційно-культурний центр “Україна” при посольстві України в 
Латвійській Республіці, біля 70% опитаних українців народилися в Україні, 
в Латвії - біля 15%. За даними ІКЦ “Україна” тільки 3914 українців 
вважають, що їх громадянські права захищені законодавством Латвії10.

В Латвії, після прийняття Закон}' про громадянство, без громадянства 
Латвії залишилася майже третина постійно проживаючих осіб. Ці особи не 
мають права займати певні посади в державних органах, не можуть 
розраховувати на допомогу при безробітті. Для громадян Латвії, 
наприклад, передбачені привілегіїпри створенні акціонерних товариств. 
Всі хто не отримав громадянства, безумовно, відстороненні від участі у 
виборах.

Закони про громадянство, які були прийняті в пострадянських 
балтійських республшах, досить далекі від міжнародно - правових 
стандартів прав людини, які включають і право кожної особи на 
громадянство. Але, слід відмітити, що більшість українців вважають, що 
нємають морального права ображатися на Латвію, яка проводить жорстку 
національну політику. Ні в одній країні світу не “роздають” громадянство 
без оглядно11. Претензії існують до рідної України, яка позбавила 
можливості етнічних українців, що постійно проживають за кордоном, 
набути громадянства України. Позбавляю чи людину права на 
громадянство України, наша держава позбавляє її можливості брати участі, 
в політичному житті крайні. Зазначені особи позбавлені права брати участь
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у виборах, до Верховної Ради, у виборах Президента України. Хоча, як 
патріоти своєї Батьківщини, вони висловлюють бажання бути причетними 
до політичного життя нашої країни.

Сутність положення про право кожної людини на громадянство 
полягає в тому, що всім комплексом прав і свобод, людина може володіти, 
на сьогоднішній день, тільки перебуваючи у громадянстві тієї чи іншої 
держави. Громадянство є необхідною передумовою для більш великого 
комплексу прав: політичних, соціальних, економічних та інших.

Нерозривно пов’язаний з наявністю у особи громадянства весь 
комплекс політичних прав. Особа без громадянства обмежується, 
наприклад, у виборчих правах, у виконанні військових обов’язків, у праві 
на працю, в галузях, що належать до державної безпеки.

Проблема захисту державою громадянських прав існувала у всі часи 
існування інституту громадянства, починаючи із запровадження інституту 
підданства в період феодалізму. Але ця проблема набула особливого 
значення для сучасного суспільства, коли громадянство розглядається в 
першу чергу як невід’ємне право кожної людини, а використання елементів 
і ознак правової держави почало реалізовуватися у державному будівництві 
країн. Прогресивні держави об’єднані єдиною метою: створити 
цивілізовану світову спільноту рівнопр авних і вільних людей та націй.

Реалізація цієї мети відбувається декількома напрямками: с творення 
принципів, які мають силу закону для всього світового суспільства; орган 
світових інститутів для контролю за додержанням цих принципів; створення 
національних умов і органів щодо забезпечення прав людини, в тому числі 
і права людини на громадянство.

Суспільно - політичні процеси, які відбуваються в Україні, 
дозволяють вважати, що її розвиток здійснюється шляхом демократизації. 
Україна з часу проголошення незалежності послідовно здійснює державну 
політику у галузі визнання і дотримання прав людини. Законодавство 
України містить певні недоречності, які призводять до порушення права 
людини на громадянство. Але, після прийняття України до Ради Європи, 
дальність держави спрямовується на гуманізацію державних інститутів і 
законодавства, будівництво відкритого громадянського суспільства і 
приведення всіх Правових актів у галузі прав людини у відповідність до 
міжнародних стандартів і норм. І можна сподіватися, що право особи на 
громадянство, як одне з основних прав людини, знайде законодавче 
закріплення в Україні у найважливіших правових актах і буде 
реалізовуватися в нашій державі без будь-яких обмежень.
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