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Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 

ЦІЛІ ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ

П роблем а цілі -  фундаментальна для права 
[8;12;13;17;18;19;23;26-28]. Без її перманентного розв'язання 
неможливо уявити функціонування права як соціального 
феномена. Такі надзвичайно важливі розділи правознавства, як 
дослідження процесів правотворчосгі й правореалізацд законності 
й правопорядку, ознак і функцій права, нарешті, сутності самого 
права -  неодмінно стикаються з проблемою цілей права, 
принципово залежать від її розв’язання. Характерний для теорії 
термін “реалізація права" вже за своїм смислом передбачає мету' 
цієї реалізації. Правотворчість також неможливо собі уявити без 
розуміння права як засобу досягнення певної соціальної мети. 
Закони створюються для упорядкування соціальних взаємодій 
та організації розбудови певного типу суспільства, яке й постає 
орієнтиром і ціллю правотворчосгі. Без хоча б відносно визначеної 
цілі правотворчість втрачає сенс, оскільки зникають критерії 
оцінки ефективності прийнятих законів, стає неможливим 
визначити ступінь наближення до поставленої мети засобом 
нормування певного типу відносин. Якщо далі законність і 
правопорядок розглядати як самоціль, то тоді фашистська чи 
будь-яка інша тоталітарна держава може вважатись ідеалом 
правової держави. Функції права визначаються і розвиваються 
стосовно його призначення. Кінцева мета, нарешті, зумовлює і 
наше розуміння сутності права, а певне її концептуальне бачення 
уточнює формулювання поставлених соціальних цілей права. Так 
чи інакше, але були всі підстави для зауваження Р. Ієринга про 
те, що “мета є творчою силою всього гірава”[8, с.ІІ].

Але вказана проблема і сьогодні не всіма теоретиками 
права сприймається однозначно. Дехто взагалі вважає її не 
правовою, а суто філософською. Так, практично відразу ж після 
виходу в світ знаменитої праці Р.Ієринга “Мета в праві" почали 
з’являтися критичні публікації на адресу такого розуміння природи 
права [13, с.660-683]. Як основний контраргумент висувалася теза
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про те, що право - явище не телеологічного, а каузального, 
природного порядку, що його сутність визначається не зовнішніми 
цілями, а діючими в ньому самому причинами. Поступово 
дослідження вказаних протилежних напрямів, висвітлення 
“юридичного відношення як каузального і як етико- 
телеологічного”[21, с.222], призвели до потреби визнати наявність 
причинно-цільової антиномії у  праворозумінні.

Хоча в критиці Р.Ієринг завжди поставав прибічником 
телеологічної сторони, усе ж таки, враховуючи чимало його 
непослідовних висновків, важко однозначно стверджувати, чи сам 
він усвідомлював антиномічний характер причинно-цільових 
поглядів на право. Працюючи над “Метою в праві”, він сам 
відверто зізнавався: “Якщо я коли-небудь жалкував про те, що 
період мого розумового розвитку збігався з часом, у якому 
філософія позбулася належного кредиту, то це був час саме даної 
праці”[8,с.ІІІ].

І справді, проблема цілей хоч і визнавалася ним як 
джерело розвитку права, однак за своєю онтологічною 
структурою вона є суто філософською, оскільки постулює 
трансцендентні цінності ідеальної природи. Мета завжди 
знаходиться за межами існуючого стану як ідеал, до якого треба 
наближатися. Усвідомлення ідеалу також є раціональним 
інтелектуальним процесом. Отже, мета є явищем ідеальним, і 
постулювання права на її основі є ідеалістичною концепцією права. 
У Р.Ієринга ж право виводиться з чисто матеріальних потреб та 
інтересів людини, цілі права формуються на основі індивідуальних 
та соціальних інтересів, право і є захищеним інтересом fl 6, с. 55- 
66]. Тобто в його теорії протилежність ідеальної природи мети і 
матеріального походження інтересу не отримує належноїрефлексії, 
хоча динаміка їх постійного взаємопереходу ілюструється 
численними прикладами. Недаремно вважається: для того, щоб 
теорія стала знаменитою, вона повинна бути суперечливою [З, 
с.4]. Теорія Р.Ієринга атакувалася з обох ідейно протилежних 
таборів, навіть визнано, що вона значно вплинула на розвиток 
філософських досліджень природи цілей [13, с.666].

Прибічники природно-каузального, причинного розуміння 
права виступили з критикою даної концепції, оскільки вбачали в 
ній загрозу неокантіанського панування в правовій науці (дійсно,
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пізніше Р.Ш таммлер, представник марбурзької школи 
неокантіанства, підхопив прапор телеологічного обгрунтування 
права). Право в їх розумінні (позитивістів і соціологів права) - це 
явище причинного порядку. Суспільство є причиною виникнення 
права з чисто об’єктивних підстав, з іншого боку, право є 
причиною соціальних перетворень за допомогою законодавства 
і державного примусу. Саме примус і визнається тут істотною 
ознакою права. Примус постає правовою причиною соціального 
розвитку. Тому немає ніяких підстав притягнення 
трансендентальних цілей для інтерпретації соціальної динаміки, 
яка є об’єктивною за своєю природою, і пояснення її може 
обмежитись об’єктивними причинами.

У руслі даних міркувань, до речі, була розроблена і 
марксистська концепція права, позитивістська за своєю суттю.
В марксизмі право дістає матеріалістичну інтерпретацію, 
виводиться з економічного базису суспільства та інтересів 
пануючого класу, що взагалі нагадує погляди Р.Ієринга. “Людство 
ставить собі завжди лише такі завдання, які воно може розв’язати, 
оскільки при найближчому розгляді завжди виявляється, що саме 
завдання виникає лише тоді, коли матеріальні умови його 
розв’язання вже маються вочевидь, або, принаймні, знаходяться 
в процесі становлення”[15, с.7],- писав К.Маркс, даючи чисто 
матеріалістичну інтерпретацію природи цілей.

Але, послідовно інтерпретувати цілі лише з 
матеріалістичних позицій досить важко й методологічно 
некоректно. Адже існує не одна якась ціль, а ієрархія цілей, де 
досягнення попередніх слугує лише засобом для вищих, а ті -  
для ще вищих. Відбувається певна динаміка переходу засобу в 
ціль і навпаки. І лише найближчі цілі ще більш-менш можна 
вивести з безпосередніх потреб людини чи соціального розвитку, 
віддалені ж цілі поступово втрачають цей зв’язок, а найвищі в 
ієрархії цілей уже взагалі мають чисто ідеальну, духовну природу 
і ніяк ке зумовлюються фізіологічними потребами чи 
матеріальними інтересами. В історії думки ми вже маємо 
приклади подібних ієрархій: у Платона на вершині подібної 
піраміди -  ідея блага, у середньовіччі вища ціль є водночас вищою 
причиною. Дана ієрархія функціонує досить злагоджено: більш 
висока ціль однозначно визначає нижчі. (Вказана структура
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нагадує субординацію і залежність норм у концепції Г.Кельзена, 
де на вершині його нормативної ієрархії -  апріорна Ошпсі-норма. 
Саме апріорна, а не матеріально зумовлена, і, як видно, це не 
випадково). Отже, виходить, що життєдіяльність людини і 
суспільства в цілому визначаю ться суто духовними 
трансцендентними і цнностями апріорної природи. Апріорноїтому, 
що вони ніяк не можуть бути виведені з недосконалої буденної 
реальності, але визначають їїрозвиток.

Звичайно, обгрунтування трансендентальної природи 
цінностей належить І.Канту. Він стверджував, що як природа 
визначається необхідністю й причинністю, так свобода людини 
визначається метою та обов’язком. Природна необхідність і 
свобода людини постали у нього як дві самодостатні реальності, 
що взаємодіють, перетинаються, але не можуть бути виведені 
одна з одної. Як підсумок цих міркувань, Кантом була 
сформульована одна з відомих його антиномій -  антиномія свободи 
і необхідності [11, с.474-475]. Філософсько-правові системи, як 
правило, обирали в якості основної одну зі сторін вказаної 
антиномії. Наприклад, у Спінози і Гоббса мораль, право і держава 
поставали як наслідок дії психічних процесів у людині за 
механічними законами руху на основі необхідності й причинності. 
Недоліки кантівського обгрунтування намагалися виправити і 
доповнити неокантіанці, сьогодні даною проблематикою 
займається феноменологія, екзистенціалізм та ін. напрями 
сучасної філософії, однак у будь-якому випадку основним 
наслідком цих досліджень є розумйшя неоднозначного характеру 
природи цілей людської життєдіяльності, неможливості їх редукції 
до чисто матеріальних інтересів і фізіологічних потреб. Людина, 
на відміну від тварини, істотно відрізняється тільки духовністю, 
яка й визначає її сутність і призначення, формульоване 
трансцендентальними цілями. Тому й не вдається повністю 
звести право, зумовлене цілями, до простого прагматичного 
засобу соціальної організації, до чистого примусу. Завжди в 
правовій реальності виявляється ціннісний надлишок, який і 
дозволяє міркувати про справедливість використаних засобів або 
про межі допустимості примусу. Цей трансцендентний надлишок 
завжди і був полем теоретичної аідивносгі прибічників природно- 
правової думки.
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Те, що право потрібно вивчати не тільки з боку його 
причинності, айв аспекті його раціональності, усвідомлювалось 
багатьма теоретиками, хоча сама причинно-цільова антиномія 
не поставала так загострено, як це було у Канта. "Потрібно 
досліджувати не тільки мету,- писав Б.А.Кістяківський.- а й 
причину в праві”[13, с.660]. Пізніше така настанова стала 
початком формування синтетичного напряму в правознавстві, 
який, на жаль, з методологічних причин не набув достатнього 
розвитку [29; ЗО].

Водночас аспект духовно-раціональної природи права під 
істотним впливом відповідних філософських концепцій кінця XIX 
-  початку XX століття все більше ставав предметом особливої 
уваги теоретиків права. Той же Б.А.Кістяківський зазначав: 
"‘Розум, як ціль, досить різнобічно визначає сутність права, 
зумовлюючи і його форму, і його зміст. Особливо важливе 
значення мають ті логічні цілі, які безперервно діють у праві й. 
усе більше відточуючи і вдосконалюючи його форму, постійно 
оживлюють і відроджують його до внутрішнього самотворення.
... Праву притаманна ціль бути в логічному відношенні довершено 
і досконало узагальненим, розчленованим і систематизованим. 
Поряд з цим, раціональні цілі, що зумовлюють сутність права, 
містяться в тому, що право у своєму змісті завжди втілювало 
все розумне у спільному існуванні людей” [13, с.679]. У тому ж 
раціоналістичному дусі розмірковував відомий теоретик права
О.І.Ільїн: "Кажучи про завдання подальшого правотворення та 
про шляхи подальшого праворозвитку, можна було б, очевидно, 
встановити як ціль і як дійсну тенденцію -  поступове 
висвітлення і зміцнення логічного елементу в “діючих” правових 
нормах” [9, с. 16-17].

Логічний, раціональний, інтелектуальний і, зрештою, 
духовний потенціал права стає переконливим аргументом на 
користь погляду, згідно з яким право не можна зводити тільки до 
одного із знарядь соціальної інженерії. Право -  явище духовного 
порядку, і саме його духовна природа визначає можливість 
використання цього соціального феномена як засобу реалізації 
свободи людини. Причому свободу в даному випадку не можна 
розуміти тільки у вузькому, чисто прагматичному смислі як 
свободу підприємницької діяльності, фізичну недоторканність чи
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невтручання в особисте життя людини. Всі ці речі надзвичайно 
важливі для людини і складають левову частку функцій права, 
але вони усе ж таки є лише засобами для реалізації більш високих 
цілей людини. Н едоторканність життя і зд оров’я чи 
підприємницька діяльність не можуть бути самоціллю людської 
діяльності, вони мають смисл, якщо тільки здійснюються заради 
чогось, для чогось вищого, духовного, заради створення 
передумов духовної, творчої самореалізації особистості як 
задоволення вищої потреби і призначення людини. У цьому 
відношенні важко однозначно погодитись із формулюванням 
Р.Штаммлера, який вважає основною метою права розбудову 
суспільства “спілкування вільно бажаючих людей” [25, с.76], 
маючи на увазі захищену законом свободу задоволення своїх 
повсякденних потреб і прагнень. Навряд чи термін “вільно 
бажаюча людина” точно відображає основні ідеї концепції його 
автора, неокантіанця за духом. У даній термінології зовсім не 
видно духовної субстанції людини, яка складає її глибинну 
сутність. Більш точно відображає головну і кінцеву мету права 
“суспільство духовної самореалізації особистостей” . Не 
задоволення потреб людини, яке межує з самозадоволенням, а 
реалізація її як людини, що означає творчу самореалізацію. 
Створення умов подібного типу соціального співіснування право 
і повинно ставити собі за кінцеву мету, яка також постає основним 
критерієм правотворчості. Ефективність її' необхідно перевіряти 
саме зорієнтованістю на виконання цього основного завдання й 
характером досягнутих у цьому плані результатів.

Отже, проблема мети у праві не є однозначною. Утворена 
в зв’язку з її розв’язанням причинно-цільова антиномія впливає 
на розв’язання інших проблем телеологічного характеру. Загальна, 
головна, кінцева й визначальна ціль зумовлює динаміку 
функціональних і предметних, формальних і матеріальних, 
актуальних і потенційних, загальних і специфічних цілей [12, с. 148].

Окрім того, А.І.Екімов пропонує розрізняти правові цілі 
та цілі в праві і враховувати їх співвідношення [27, с.56]. Дане 
розрізнення збігається з критичним и зауваж еннями 
Б.О.Кістяківського на адресу згаданої праці Р.Ієринга, якому 
' цілком грунтовно можна зробити докір, що він досліджує не “мету 
в праві”, а “мету поза правом”5’ [13, с.665]. Звичайно, треба
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розрізняти внутрішньоправові цілі, зумовлені саме внутрішнім 
розвитком права як самостійного соціального феномена, і цілі 
права, стосовно яких воно постає тільки засобом їх досягнення, 
як зовнішній орієнтир і загальний напрям розвитку права 
Водночас не варто розривати і протиставляти вказані телеологічні 
виміри права. Зовнішні цілі не можуть бути не пов'язаними з 
внутрішніми, як і навпаки, одне виявляється через інше й 
зумовлюється іншим. Тому звинувачення, нібито “Р.ф.Ієринг 
змішав загальнотеоретичне дослідження з юридико- 
догматичним” [13, с.665], не зовсім виправдане, оскільки саме 
врахування їх взаємозв’язку і взаємозумовленості тільки і може 
дозволити розкрити телеологічну динаміку права, його осмислено 
спрямований розвиток. Удосконалення юридичної догматики 
самої собою не має сенсу без людського виміру, проте внутрішній 
логічний розвиток правових норм та інститутів у тенденції 
дозволяє уточнювати перспективні цілі права, окреслює реальні 
техніко-юридичні можливості втілення їх у життя і, отже, не тільки 
зовнішні соціальні стратегії зумовлюють правовий розвиток, але 
й саморозвиток правової догматики впливає на еволюцію 
суспільства. Класичною ілюстрацією цього процесу може 
слугувати рецепція римського права і використання його 
феноменальних досягнень юридичної техніки у правових системах 
сучасних розвинених країн [2, с. 103-109]. Правові цілі й цілі права 
співвідносяться як зовнішнє і внутрішнє, вони не можуть бути 
відірваними одне від одного. “Внутрішнє визначене як форма 
рефлектованої безпосередності або сутності на противагу 
зовнішньому як формі буття, - підкреслював Гегель, - але обоє 
складають лише одну тотожність... Зовнішнє, згідно з цим 
визначенням, не тільки однакове за змістом із внутрішнім, але 
обоє складають лише одну суть справи... Сама ж суть справи 
- це не що інше, як єдність обох” [5, с. 164-170].

Яке місце посідає гносеологічний підхід у визначенні цілі 
права і правових цілей, тобто яке значення мають процеси пізнання 
у розв’язанні телеологічних проблем права? їх роль і значення 
випливають із природи самого права. Якщо вважати правильним 
сформульований вище кінцевий орієнтир правового розвитку, - 
“суспільство духовної ссімореалізації особистостей"то стає 
очевидною неможливість досягнення такої мети без напруженої
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інтелектуально-пізнавальної роботи суб’єкта правовідносин. 
Видатний класик права і засновник історичної школи Ф.К.Савіньї 
зазначав, що на шляху закону з кодексу в життя повинна стояти 
наша духовна діяльність. “Ця духовна діяльність має за мету 
пізнати закон у його істинностіГ [31, S.207].

Творча самореалізація як мета особистості є формою її 
духовної активності, духовної напруги і праці. Творчість і 
духовність є тотожними субстанціями, а точніше, двома 
сторонами однієї й тієї ж субстанції. Неможливо собі уявити 
бездуховну творчість або творчу бездуховність, що є абсурдом. 
Творча бездуховність є лише неправильною назвою саморуйнацїї 
особистості у формі шаленої активності хворобливого 
егоцентризму. Відсутність моменту духовності в будь-якій сфері 
діяльності зводить її в кінцевому підсумку нанівець, знецінює її, 
перетворює з засобу в самоціль а потім, відповідно, вже й самого 
суб’єкта перетворює на засіб її реалізації. Де діяльність людини 
перестає бути засобом її духовної реалізації, там сама вона стає 
засобом цієї діяльності, зникаючи як особистість.

Духовність як основа творчого самоздійснення завжди 
постає у формі напруженого інтелектуального пізнавального 
процесу. Духовність -  це завжди пізнання. Адже сутністю 
творчості є винайдення, відкриття, виготовлення чогось 
принципово нового, оригінального, того, що ще ніколи не існувало 
і не має аналогів. Без принципової новизни немає творчості. 
Створити щось нове надзвичайно важко, оскільки всі інші суб’єкти 
також дбають про творчу самореалізацію і, відповідно, про щось 
принципово нове, тому постають конкурентами у цій боротьбі 
самореалізацій. Успішна творчість чи успішне самотворення є 
завжди перемогою себе та інших у пошуку, пізнанні нових шляхів 
до вищих цінностей. Тому творчість є найвищою, але водночас і 
найнапруженішою формою пізнання. Вона вимагає концентрації 
всього духовного потенціалу особистості, що тільки і дозволяє їй 
трансцендувати, тобто подолати, перевершити себе і вийти за 
межі сталого рівня соціальних досягнень. Творчість, Духовність, 
Пізнання -  поняття одного порядку. Як творчість неможлива без 
духовності, так само духовність неможлива без процесів пізнання 
та самопізнання. Ось чому, коли стверджується мета розбудови 
суспільства духовної самореалізації особистостей, необхідною
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умовою і головною формою її реалізації передбачається саме 
Пізнання, напружені пізнавальні процеси, гносеологічна 
інтенсивність суб’єктів правовідносин.

Право за самою своєю природою вимагає постійної 
інтелектуальної “розумової роботи, здійснюваної для переходу 
від правоположення до вчинку" [7, с.86]. Оскільки будь-яка норма 
права є абстрактною моделлю певного типу поведінки. її 
конкретизація, пристосування до конкретних умов з необхідністю 
вимагає пізнавальної активності суб’єкта. “Самеузгодження 
конкретного з абстрактним,- відзначав М.Гредескул,- має 
неодмінно здійснитися розумово, за допомогою відповідних 
розумових зусиль, і без такого попереднього розумового 
узгодження немислима відповідність вчинку з правоположенням" 
[7, с.86]. Важко уявити процеси правореалізації без подібних 
інтелектуальних процесів. “Розумові зусилля необхідні завжди 
в застосуванні закону "[7, с. 159], - наголошував уже згаданий вище 
теоретик права.

Важливою ознакою пізнавальних процесів є те, що вони 
мають різнонаправлений характер, спрямовані як на усвідомлення 
смислу здійснюваної активності, так і на виявлення самого 
механізму і дозволених форм конкретної правової поведінки. 
Тобто, “розумовий процес повинен відбуватися тут у двох 
напрямах: у напрямі до майбутнього і в напрямі теперішнього’’[7, 
с.92]. Ця особливість правового пізнання, як бачимо, збігається 
з телеологічною двонаправленістю самого права, з зовнішньою і 
внутрішньою визначеністю цілей права і правових цілей. Реалізація 
права тут постає як реалізація шляхом пізнання його 
різноспрямованих і різноякісних цілей. Отже, пізнання і мета 
права у своїй реалізації збігаються. Звідси і випливає особливе 
значення гносеологічного підходу до розкриття сутності цілей 
права і цілей правового пізнання.

Право для своєї реалізації, як було показано, неодмінно 
передбачає цілу низку пізнавальних процесів, спрямованих як на 
смислову, так і на техніко-юридичну його структуру. Тобто 
пізнання складає саму основу правового функціонування, постає 
каталізатором динаміки усіх форм правовідносин. Без відповідної 
гносеологічної інтенсивності неможливо уявити відправлення будь- 
яких видів юридичних процедур, а тим більше здійснення
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суб’єктами цілеспрямованої правової поведінки. Блокування 
пізнавальних процесів за загальним правилом неодмінно 
призводить до блокування права як такого, оскільки’ реалізація 
справедливості може бути побудована тільки на основі істиннісних 
передумов пізнавальної природи. Справедливість у сфері права 
як вища моральна категорія передбачає і вищого рівня 
пізнавальну активність, передбачає істину як свою основу.

Звичайно, в суспільстві пізнавальна активність, необхідна 
для правореалізації, розподілена нерівномірно, “вже a priori можна 
припустити, що суспільне середовище не буде все загалом 
охоплене священним вогнем самого процесу дослідження”[7, 
с. 174]. Починаючи від кола фахівців-теоретиків, суддів 
конституційних судів і закінчуючи адвокатурою та безпосередньо 
громадянами-учасниками спорів про право, глибина і теоретична 
обгрунтованість пізнавальних процесів поступово послаблюється. 
Однак це аніскільки не стосується інтенсивності даних процесів. 
Тут саме складається протилежна тенденція - особиста 
зацікавленість суб’єкта в реалізації свого права максимально 
активізує його пізнавальну активність, і ніщо не може бути більш 
ефективним джерелом цієї активності, ніж особиста 
зацікавленість. У взаємозв’язку вказаних протилежних тенденцій 
проявляється певна соціальна закономірність гносеологічної 
активності суб’єктів правовідносин: розвиток соціальних 
взаємодій і відповідне розширення пізнавально-правових процесів 
у суспільстві постійно ставить проблему осмислення 
фундаментальних механізмів функціонування права. З іншого 
боку, глибокі теоретичні ідеї та розробки фахівців-правознавців 
поступово поширюють свій вплив на існуючу юридичну практику 
і, отже, піднімають загальний рівень правового мислення в 
суспільстві.

У будь-якому випадку правореалізаційні процеси 
неодмінно передбачають гносеологічні, пізнавальні, орієнтацій™ 
інтелектуальні операції і постають як специфічна форма мислення. 
Більше того, “завдання застосування права до окремих 
конкретних випадків життя певною -  більшою чи меншою -  
мірою творче”[1, с. 143]. Отже, право у своїй реалізації постає 
формою творчого мислення й одним із найважливіших засобів 
духовної самореалізації суб’єкта. Саме духовної, оскільки правове
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мислення передбачає не тільки логічне пристосування конкретної 
ситуації до існуючих нормативних актів чи, навпаки, тобто 
техніко-юридичну, внутрішню сторону правовідносин, але й 
визначення свого правового місця в загальній структурі відносин 
у суспільстві, іншими словами, правове самовизначення 
суб’єкта, усвідомлення ним свого Права у даному соціумі й 
характеру своєївідповідальності передним, свого Обов'язку. Таке 
світоглядне завдання не може бути виконане техніко-юридичними 
засобами, воно передбачає складну динаміку пізнавальних 
процесів, у яких внутрішні цілі права постійно зумовлюються 
розумінням загальноправових, а останні уточнюються залежно 
від логіки й особливостей внутрішньоправових тенденцій. 
Пізнання стає не тільки засобом визначення цілей права, але й, 
будучи нерозривно пов’язане з ними, стає метою самого права. 
Більше того, право стає гносеологічною самоціллю. Істина і 
справедливість зливаються в єдиному процесі функціонування 
права.

Про правову самоціль на початку століття говорив 
Г.Радбрух, але в його розумінні проглядається повне ігнорування 
динаміки внутрішних і зовнішних факторів правового розвитку, 
не кажучи вже про роль пізнавального моменту в цьому процесі. 
"Мета складає основу створення, а не існування права,- 
наголошував він,- останнє стає, подібно гомункулу Вагнера, 
самостійним разом з своїм народженням, іде своїм власним 
шляхом і саме робиться метою, самоціллю” [20, с. 1 ЗО]. В 
реальності будь-яка самоціль, якщо не враховує (не пізнала) дію 
зовнішніх факторів, приречена в кращому випадку на 
недореалізацію.

З усього сказаного логічно випливає, на наш погляд, і 
відповідь на питання “Для чого пізнається право?” Пізнання є не 
тільки засобом розвитку і функціонування права. У такому 
випадку воно виконувало б суто інструментальні функції стосовно 
права, і не було б жодних підстав говорити про гносеологічну 
природу права, про пізнавальну функцію права, а тим більше про 
гносеологічну самоціль права. Пізнання не ззовні нав’язується 
праву, а є формою самореалізації права. Причому розуміння 
права як гносеологічної самоцілі враховує дві його взаємопов’язані 
сторони: інтенсивні пізнавальні процеси відбуваються як у напрямі
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техніко-юридичного, системно-догматичного його вдосконалення 
і розвитку, що свідчить про розгортання його внутрішнього логіко- 
структурного гносеологічного потенціалу, так і в ціннісно- 
орієнтаційному, соціально-гуманістичному напрямі, в чому 
проявляється пізнавально-смислова заангажованість, онтологічна 
вкоріненість права у соціальне буття. А оскільки пізнання 
здійснюється не абстрактам суб’єктом, а живою людиною, то й 
право для неї постає формою самопізнання. Звертаючись до 
права, використовуючи право, людина, по-перше, відкриває для 
себе раціонально ефективні, соціально прийнятні шляхи захисту 
своїх прав, а по-друге, визначає своє місце в загальній структурі 
соціуму, соціально самовизначається, усвідомлює на що вона може 
претендувати в суспільстві, в якому живе, і на які обмеження 
повинна погодитись у процесі самореалізації себе як особистості. 
Іншими словами, право постає водночас істотною формою 
самореалізації особистості, яка можлива, як бачимо, тільки за 
умови інтелектуальної активності, гносеологічної напруги, 
пізнавальної інтенціональності свідомості суб’єкта правовідносин.

Отже, метою правового пізнання є саморозвиток права у 
зазначеному вище розумінні, для окремого ж соціального 
суб’єкта, який, власне, і здійснює пізнавальні процеси, право постає 
гносеологічною формою самореалізації та самопізнання.

У цілях права проявляється його гуманістичний смисл, а 
смисл -  поняття гносеологічного плану. Тому “мета права” і 
“пізнання права” - поняття однопорядкові, онтологічно однорідні 
й невіддільні одне від одного. Право пізнається тому, що без 
пізнання воно перестає бути правом. Особа відкриває і 
використовує право тому, що без інтелектуально-правової 
орієнтації вона немислима як особистість.
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Gnoseology transformation of law.

Summary
The system of law always is the result of the processes of social
cognition. At the same time, rules which are formed by the legislator
are effective facility for the cognijtions of social processes. Law is
the form of social cognition.
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ПОНЯТТЯ ПРАВА В ТЕОРІЇ РУДОЛЬФА ШТАМЛЕРА

Традиційне для німецької політико-правової думки зусилля 
побудувати наукове знання про право, опираючись на аргументи 
філософії, брався здійснити Рудольф Штаммлер (1856-1938).

У працях Тосподарство і право”, £Тосподарство і право 
з точки зору матеріалістичного розуміння історії”, “Сутність і 
завдання права і правознавства” та ін. він намагався обгрунтувати 
свій, новий підхід до розуміння права і правових явищ. Виступаючи 
з позицій неокантіанців, Штаммлер здобув собі популярність не 
тільки в німецькомовних країнах, але і в тодішній царській Росії. 
Показовим є критичне ставлення до його теорії В.І.Леніна. В 
листі до О.М.Потрєсова від 27 червня 1899 р. В.І.Ленін писав: 
“...Прочитав розхваленого нашими кантіанцями (Струве і 
Булгаков) Stammlera — Wirtschafts und Rechts, у якого 
відмовляюсь бачити хоч натяк на щось свіже, змістовне. Дурні 
“визначення” звичайнісінького юриста, в найгіршому розумінні 
цього останнього слова, і з них не менш дурні ‘"висновки” [2, с. 
ЗО].

Майже одночасно в листі до рідних із Шушенського (від 
7.08.1899 р.), звертаючись до сестри Марії Іллівни, В.І.Ленін 
зазначав- “Книгу Штаммлера я прочитав тут недавно німецькою 
мовою і був дуже незадоволений. По-моєму, вчена нісенітниця і 
найбезплідніша схоластика. Цікаво б знати, хто тобі її хвалив? 
Правда, її хвалили в “Новому Слові” Струве і Булгаков, що, як і 
Штаммлер, стоять на грунті неокантіанства. Ну, Штаммлер, на 
мій погляд, — чудовий довід проти неокантіанства. Намагатися 
вою вати з м арксизмом , маючи в багажі самі тільки 
якнайбезглуздіше вигадані дефініції, як воює Штаммлер (який 
писав раніше тільки підручники для студентів з римського 
права...) — надто вже забавна справа. В “Neue Zeit” цілком 
правильно сказали(0гипо\у), що значення книги Штаммлера— 
негативне” [3, с. 165].

Не беручи за основу цю різку критику і враховуючи, що
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Штаммлер мав своїх прибічників і послідовників, спробуємо 
викласти основні положення його вчення про право й об’єктивно 
оцінити їх.

Отже, що таке “право” за Штаммлером? Щоб відповісти 
на це запитання, на його думку, недостатньо намагатися дати 
деякі зовнішні описи правил, які з мовчазнї згоди ряду авторів 
позначаються як “правові положення”. Цей прийом, стверджує 
Штаммлер, не може гарантувати повного визначення поняття 
права і не може виявити його істотні риси. Завдання полягає 
зовсім не в тому, щоб “витягувати поняття права” з накопиченого 
досвіду “особливої” юридичної практики.

В руслі кантівських положень про співвідношення 
належного і сущого (Sollen und Sein), формального і фактичного 
Штаммлер відстоював логічний примат права стосовно до 
соціальних реалій і підкреслював, що “закономірність соціального 
життя людей є закономірність його юридичної форми” [5, с. 197]. 
При цьому під закономірностями і цілями соціального життя та 
суспільного розвитку Штаммлер мав на увазі апріорні ідеїрозуму, 
включаючи й апріорні форми права і належного в праві (Sollen). 
“Приватні спостереження за правом, — підкреслював він, — 
залежать від загальних понять права, а не навпаки, на противагу 
тому, поняття права зовсім незалежне від того чи іншого 
соціального застосування його в сфері конкретного досвіду” [5, 
с. 12].

Отже, за хибним твердженням Ш таммлера, вся 
сукупність юридичної практики— це лише відображення якихось 
правових ідей і тільки. Для визначення поняття права, на його 
думку, необхідно дослідити всю сукупність соціального (а не 
“правового”) досвіду, оскільки ідея права, безперечно, входить у 
проблему суспільного існування людей. І ось у цій сукупності 
шляхом критичних міркувань потрібно впевнено виявити умови, 
що допомагають з’ясуванню поняття права, визначити його 
формальне відношення до моралі, звичаїв і свавільної влади.

Одним із основних ознак права Штаммлер називає 
“момент правового примусу” [6, с. 197]. Достатньо звичайного 
спостереження, відзначає він, аби переконатись, що будь-який 
юридичний порядок, саме в своїй якості “правового” заявляє 
претензію на придушення будь-якого протилежного бажання
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(ітротидію) і дійсно досягає визначеної ним поведінки підлеглих
Одначе, саме це претендування права на примус, на 

думку Штаммлера, піддається нерідко принциповим сумнівам 
Як приклад, він наводить сучасні йому теорії анархізму'.

Подібному сумніву, заявляє він, можна протидіяти 'тільки 
теоретичним обгрунтуванням правового примусу 
обгрунтуванням, що, як само собою зрозуміло, безумовно і цілком 
повинне бути перенесене на сутність права і, навпаки, не може 
бути основане на розгляді спеціального змісту певного правового 
порядку”. Однак навіть у такому випадку, зауважує Штаммлер, 
якщо хто-небудь спробує критично осмислити даний зміст 
відомого історичного права, йому необхідно для правильної оцінки 
і судження звертатись за допомогою до “загальнодіючого мірила" 
[7, с. 2-3]. Орієнтиром у процесі цієї роботи має бути ідея 
справедливості.

На його думку, для визначення сутності права необхідно 
з’ясувати такі три питання:

1. Що таке право? Яке загальне поняття є його основою?
2. Обгрунтування обов’язкової якості права: як розуміти, 

що всякий припис права незалежно від його змісту, може 
вимагати покори тільки тому, що являє собою “правову” норму?

3. К оли зміст правової норми є матеріально 
обгрунтованим? Яких дій повинен дотримуватись усякий 
“хотящий по праву”, щоб його бажання було справедливим?

Загальною рисою всіх трьох проблем є, за Штаммлером, 
неможливість їх розв’язання шляхом простого розгляду 
особливостей певних історичних прав. Поняття і вчення, що 
входять у них, безумовно, повинні знаходити собі застосування в 
усякому праві, що може мислитись. Роз’язати поставлені 
проблеми можна лише шляхом критичного саморозсуду, 
розкладаючи емпіричні дані суспільної самосвідомості і 
з’ясовуючи формальні умови, при одноманітному застосуванні 
яких тільки і можлива відповідь на три щойно названі питання. 
Отже, стверджує Штаммлер, найближчим предметом розгляду 
є система передбачуваних всюди умов предметного пізнання 
права, його теоретичного значення і практичного застосування.

Ш таммлер надає великого значення “науковому 
мисленню”, науковим пошукам “основного питання для
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вироблення “загальноприйнятоїтеорії” [7, с. 5]. Він висловлює 
думку, що без орієнтації на “єдине основне вчення” будь-яке 
судження з питань права матиме лише суб’єктивний характер 
тому, що воно позбавлене об’єктивного обгрунтування.

Штаммлер критично ставиться до посилань на так зване 
“правове почуття”, оскільки воно означає фактично лише 
посилання на якесь містичне походження суджень про право. 
Тому, на його думку, за допомогою такого “непояснимого” і 
“загадкового” критерію неможливо дати відповідь на питання 
про поняття і обгрунтованість права, так як і не можна з’ясувати 
питання, в чому полягає ознака ідеї “вільної справедливості 
правового бажання”.

Крім того, переконливо підкреслює Штаммлер, “ніхто не 
приносить з собою на світ загальновизнаних ідей про право і 
справедливість. Вони здобуваються кожним окремо лише під 
впливом великої кількості особливих вражень. У цьому значенні 
так часто вживане “правове почуття” означає лише випадкові, 
частками накопичені знання про право і судження про нього. Ще 
з незапам’ятних часів, зауважує він, питання права “серйозно і 
настирливо обіймали розум людей” [7, с. 6]. Так, вершиною слави 
рим ської ю риспруденції Ш таммлер називає “віру в 
справедливість”. “Справедливість — це незмінна і повсякденна 
готовність відплатити кожному за його заслуги. Приписи цього 
права такі: достойно жити, нікому не чинити зла, віддавати 
кожному належне. Юриспруденція — це знання людського і 
божественного, наука про правду і кривду” [1, с. 172]. Всесвітнє 
значення класичних юристів Риму полягає в тому, що вони 
“насмілилися перевести свій погляд з тривіальних питань на 
цілісність. Розглядаючи кожний окремий випадок з усією його 
обмеженістю, вони направляли свої думки до провідної зорі 
загального права, тобто до встановлення в жипі справедливості” 
[1, с. 173].

Для з’ясування поняття і сутності права Штаммлер піддає 
критичному аналізу три, на той час головні, напрямки в теорії 
права: природне право, історичну школу права і матеріалістичне 
розуміння історії.

На думку Штаммлера, природне право виникає тоді, коли 
в будь-якій розвинутій культурі ̂ виявляються недоліки, коли
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існуючий порядок стає багато в чому незрозумілим або занадто 
складним, тоді багато хто охоче шукає пристанище в ' природі" 
Вона повинна подати їм негайно міцну опору проти довільних і 
відмираючих устремлінь і вимог. Так уже у всі часи робились 
спроби відкрити на противагу позитивному праву, яке надто часто 
уявлялось помилковим і випадковим, природне право або право, 
народжене разом з нами.

Штаммлер підкреслює, що ідеї природного права 
сформувались у правовій філософії древніх греків, пройшли через 
схоластичну філософію середньовіччя і в різних інтерпретаціях і 
застосуваннях дійшли до сучасних йому днів [7, с. 5-7].

Природне право, відзначає він, має силу не по відношенню 
до осіб, підпорядкованих даному праву, воно не є по відношенню 
до них зовнішньою примусовою нормою, воно не зобов’язує також 
виконавчі органи держави — воно має на увазі виключно 
законодавця. Воно служить провідною зіркою законодавцю.

На думку Штаммлер а, помилка авторів природного права 
полягає не в постановці питання як такого. Про “природу права” 
ведуть мову і тепер емпірично настроєні юристи, які шукають 
загальновизнаного методу всякого розгляду права. Помилка 
дослідів, зроблених в епоху просвітництва, полягала скоріше в 
способі виконання, оскільки вони проектували завершену книгу 
права з нерухомим змістом. А це, підкреслює Штаммлер, 
неможливо. Зміст права спрямований на регулювання людської 
поведінки, яка має на меті задоволення певних потреб. А все, 
що стосується людських потреб і способів їх забезпечення, 
підпорядковано постійним змінам. Тому, стверджує Штаммлер, 
“не існує ніж одного положення права, яке за своїм позитивним 
змістом залишалось би безумовно незмінним”. Тому виникає 
завдання встановити загальновизнаний формальний метод, з 
допомогою якого можна було б так спрямовувати і визначати 
неминуче мінливий матеріал історично обумовленого права, щоб 
він набував якості об’єктивно справедливого [7, с. 12].

Справедливо критикуючи головні постулати історичної 
школи права, такі як “народний дух”, “національні особливості , 
“народну душу”, за їх невизначеність, Штаммлер не розкриває 
соціальної суті цієї школи, як і природно-правової, і переходить до 
критичного аналізу матеріалістичного розуміння історії [6, с. 9.x
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96].
Штаммлер відзначає, що матеріалістичне розуміння 

історії “існує не більше двох людських поколінь” і воно ще не 
стало “звичайним надбанням освічених людей”. А між тим, 
матеріалістичне розуміння історії лягло в основу значного 
сучасного руху, соціалізму, правильне розуміння якого залежить 
від соціальної теорії, що має бути тут викладена. Так, Штаммлер 
виступає з претензією на розкриття істини.

Штаммлер погоджується з думкою Ф.Енгельса, що 
“матеріалістичний погляд на історію витікає із твердження, що 
виробництво, і, в зв’язку з виробництвом, обмін його продуктів є 
основою всякого громадського порядку: в кожному суспільстві, 
що виступає в історії, розподіл продуктів, а разом з ним і соціальне 
розшарування на класи і верстви відбувається в залежності від 
того, що і як виробляється, і як обмінюються продукти 
виробництва” [6, с. 20-21].

Далі Штаммлер робить висновок, що прибічники 
матеріалістичного розуміння історії вже здавна спрямовували 
свою увагу на те, щоб поставити дослідження і зображення 
соціальної історії під такий кут зору, щоб кінцеві причини усіх 
суспільних змін доводилось шукати в економіці відповідного 
періоду. При цьому дане вчення аж ніяк не допускає важливого 
значення “ідей” в широкому розумінні слова. Штаммлер 
підкреслює, що матеріалістичне розуміння історії, хоч і не 
заперечує факту, що ідеальні цілі в людських уявах і прагненнях 
дуже часто були ближчими причинами історичного здійснення 
змін права і завжди зберігають це значення, усе ж воно вважає, 
що загальні духовні цінності в історії людства являють собою не 
що інше, як відображення, копію господарських відносин; вони є 
рефлективними діями економічних феноменів. Виходячи з цієї 
точки зору, пише Штаммлер, “Комуністичний маніфест” (1847 
р.) прийшов до висновку, що вся писана історія вказує на наявність 
класової боротьби, яка є результатом і відображенням 
економічних явищ, що відбуваються” [6, с. 24].

Родоначальниками матеріалістичного розуміння історії 
Штаммлер називає К.Маркса і Ф.Енгельса і зазначає, що новизна 
їх вчення полягала в тому, що тепер закономірність соціального 
життя була радикально поставлена в генетичну залежність від

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

22



П О Н Я Т ТЯ  П РАВА В Т Е О Р ІЇ РУДОЛЬФ А Ш ТАМ ЛЕРА

соціальної економіки. Отже, описаний спосіб розуміння б\в 
оголошений вищим формальним методом, при якому .тише і 
можлива єдність у розумінні соціальної історії.

Спостереження останньої робить можливим якначжове 
пояснення минулого, так і цілком обгрунтоване прозріння в 
майбутнє [6, с. 25].

Алев кінцевому результаті міркувань про матеріалістичне 
розуміння історії Штаммлер робить висновок, що “це вчення у 
всіх відношеннях є нсзакінченим і непродуманим'5. Незакінченим 
тому, що ніколи не дає практичного визначення застосованих 
ним основних понять: суспільство, економічні феномени, 
соціальний спосіб виробництва і т.ін. Непродуманим тому, що не 
з’ясовує, яку ступінь необхідності воно визнає за майбутніми 
перетвореннями права. А між тим, підкреслює Штаммлер, 
необхідність соціальної зміни є необхідність мети. Це неминуче, 
бо головна умова соціального розгляду, а саме регулювання 
спільного життя, завжди поривається щось здійснити або 
досягнути якоїсь мети [6, с. 105].

Штаммлер заперечує марксистську тезу про первинність 
економіки, господарського життя і вторинність права, політичних 
установ, тезу про підпорядкованість права економіці. Визнаючи 
наявність у правових інститутах відомого змісту, що виходить 
від суспільства, Штаммлер, тим не менше, стверджує: ‘‘При всіх 
політико-економічних дослідженнях, при всякому вивченні 
народного господарства в соціальному відношенні, в основі 
неминуче лежить певне правове (або умовне) регулювання в тому 
смислі, що це конкретне правове нормування є логічна умова 
відповідного політико-економічного поняття і закону”. 
Фундаментом держави Штаммлер називає не сукупність 
виробничих відносин, не економічний базис суспільства, а право. 
Воно, на його думку, виступає первоосновою і предтечею 
держави. “...Можна дати визначення правового ладу без усякого 
відношення до державної організації, але не можна говорити про 
державну владу без посилань на юридичні норми” [4, с. 435].

Така позиція Штаммлера викликала справедливу критику 
з боку його опонентів і, зокрема, марксистів. Не вникаючи в зміст 
цієї полеміки скажемо, що загальне визначення права у 
Штаммлера хоч і розпливчасте, але оригінальне За Штаммлером,
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"право є непорушне самовладне регулювання соціального життя 
людей” [7, с. 54]. Звичайно, це визначення не охоплює всіх ознак 
права, але головне в ньому сказано.

Повертаючись до різкої критики теорії Р.Штаммлера.
В.І.Леніним, варто зауважити, що об’єктивний підхід до 
штаммлеровського праворозуміння свідчить про наявність у 
ньому і раціональних моментів. Проблеми співвідношення понять 
"справедливого” і “несправедливого” в праві, принцип розвитку, 
втіленням якого виступає категорія "природного права зі змістом, 
що змінюється”,— заслуговують на увагу сучасних дослідників 
і, можливо, навіть, дисертаційних робіт.
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Marchuk V. Р. 
The conception of law in the theory ofR. Shtammler. 

Summary
In the article there is uncoverred the idealist approach to definition of 
the conception of law in the R. Shtammlers theory, his idea about the 
independence of the law from social and economic relations, about 
that the basement of the state is not the array of production relations, 
but law, "natural law with content \yhich changes”, that law -is “the 
indestructible seli-power adjustment of the social life of human beings” 
are analyzed.
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ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА КОНСОЛІДАЦІЇ 

ЯК ВИДУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

В юридичній науці визначаються три основні види 
систематизації законодавства: інкорпорація, кодифікація та 
консолідація.

Щодо кодифікації та інкорпорації’ як видів систематизації 
законодавства, існує думка, що вони є єдиними. Але зауважимо, 
що ряд учених-юристів визначають як вид систематизації 
законодавства і консолідацію.

На сьогодні існують різноманітні думки з приводу 
визначення консолідації як такої. Наприклад, С.С.Алексєєв [1, с. 
70] вважає, що хоча консолідація і являє собою зведення до одного 
акту різноманітних нормативних приписів з одного і того ж 
питання, але за своєю суттю консолідація є не більше, ніж 
особливий вид, спосіб зовнішньої обробки законодавчих 
матеріалів. Зауважується, що при консолідації поряд з 
об’єднанням норм проводиться виключення будь-якого роду 
нормативних положень, які не тільки формально, але й фактично 
втратили своє значення; які мають тимчасовий характер, а отже 
застосовуються всі характерні для інкорпорації прийоми зовнішньої 
обробки законодавчих матеріалів. На основі вище сказаного,
С.С.Алексєєв та ряд інших учених-юристів приходять до 
висновку, що консолідація не є самостійною формою чи 
самостійним видом систематизації законодавства, а лише 
прийомом, який може застосовуватися при інкорпорації 
законодавства [1, с. 72; 5, с. 27; 8, с. 142].

Тож яка техніко-юридична природа консолідації? Як вона 
використовується при впорядкуванні законодавства в Україні та 
за кордоном? Консолідація -  це специфічний вид систематизації 
законодавства, кінцевою метою якого є усунення множинності 
нормативних актів, їх уніфікація і утворення в структурі 
законодавства великих однорідних блоків в якості дуже важливо і 
проміжної ланки між процесами правотворчесті та кодифікації
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[2, с. 33; 6, с. 381 ]. Адже, як ще стверджували в минулому столітті 
юристи-теоретики, кодифікація законодавства базується на 
консолідації, що є принципом здорового глузду в праві [9,5.191].

На нашу думку, є всі підстави (логічні, теоретичні, техніко- 
юридичні) вважати консолідацію  самостійним видом 
систематизації законодавства. Цю думку також висловлює 
Ушаков А.А., який сзверджує, що консолідація є окремим видом 
систематизації законодавства [7, с. 77-78].

До структури створеного консолідованого акту, як 
правило, входять окремі однопрофільні статті, глави, параграфи, 
які розсташовані у визначеній послідовності. Такі акти в нашій 
країні сьогодні могли би бути прийняті з питань податкового та 
господарського права.

На основі консолідованого законодавства повинні 
проводитися всі інкорпоративні операції по формуванню тих або 
інших звідних актів, де в доступній для всіх формі подається повна 
та чітка уява про діюче законодавство. Позбавляю чи 
законодавство від надмірної роздробленості, консолідація тим 
самим допомагає об’єднанню на цій основі загальних положень 
результатів поточної правотворчості в своєрідні групи.

Адже відомо, що систематизація законодавства є 
важливою умовою його вдосконалення. І в теоретичному і 
практичному відношенні виняткове значення має розробка 
вченими-юристами проблем, пов’язаних саме з систематизацією 
законодавства [3, с. 12].

На сьогоднішній день в нашій державі накопичилась 
велика кількість нормативно-правових актів. В нинішньому 
вигляді система цих актів, на жаль, не має ознак чіткої 
визначеності. Тому потрібно у зв’язку з поточною правотворчіспо 
провести певні заходи стосовно впорядкування системи 
законодавства. Потрібно відмінити застарілі нормативно-правові 
акти, в діючі нормативно-правові акти слід внести зміни та 
доповнення, які б відображали нагальні проблеми сьогодення та 
вказували б механізм вирішення цих проблем в житті нашого 
суспільства. Зазначимо також, що для впорядкування системи 
законодавства слід проводити своєчасну систематизацію 
нормативно-правових актів, а саме заходи з інкорпорації, 
консолідації та кодифікації законодавства. Щодо інкорпорації
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законодавства України, слід відзначити, що така робота 
проводиться в Україні систематично, зокрема видаються 
Відомості Верховної Ради У країни та інші інкорпоративні збірники 
законодавства України.

Для проведення кодифікації потрібно, перш за все, значну 
кількість однопредметних нормативно-правових актів об'єднати 
в певну групу, тобто консолідувати і вже на основі цих 
консолідованих груп проводити кодифікацію законодавства 
України. Адже кодифіковані нормативно-правові акти, які нині 
діють в Україні, потребують негайних змін і приведення їх у 
відповідність з реаліями сьогодення. Як відзначає С.С.Алексєєв, 
зв’язки в правовій системі в певній мірі визначають порядок, 
черговість кодифікаційних робіт. Самою логікою структури права 
обумовлена необхідність такої послідовності в ході кодифікації, 
коли в першу’ чергу систематизувався б нормативний матеріал 
основних галузей, потім комплексних; спочатку -  матеріальних 
галузей, а потім процесуальних і т.д. [1, с. 71].

Аналізуючи черговість проведення систематизаційних 
робіт при кодифікації законодавства, С.С.Алексєєв, сам цього не 
виділяючи, вказує на консолідацію як першочерговий вид 
систематизації’законодавства, який повинен проводитися при його 
кодифікації.

Варто зазначити, що консолідація законодавства широко 
застосовується в державах Заходу, при чому не тільки в тих, де 
існує прецендентна система права, (тобто за своєю суттю система 
права цих країн опирається на консолідовані нормативні акти), 
але й у країнах, де прийнята континентальна система права. 
Цікавим в цьому плані є досвід застосування консолідації в Італії.

Так, в італійському законодавстві, поряд з кодифікованими 
нормативними актами, тобто кодексами, існують консолідовані 
тексти законодавчих актів (єдині закони). В процесі консолідації 
об’єднанню підлягають законодавчі акти, які вже офіційно 
опубліковані і вступили в законну дію. Консолідація законодавчих 
актів проводиться у таких двох формах:

1. У першому випадку об’єднанння законодавчих актів 
проходить без якихось змін сутності самих норм, але 
з виправленнями суто технічного характеру 
(введенням єдиної нумерації, зміною нумерації законів
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і т.д.). Такого роду об’єднання великої кількості 
законодавчих актів у єдиний акт проводиться з 
ініціативи уряду або зацікавлених міністерств, без 
попередньої чи наступної санкції парламенту.

2. У другому випадку при об’єднанні законодавчих актів 
в єдиний акт до них вносяться часткові зміни. 
Консолідовані закони цього типу також готуються з 
ініціативи уряду або зацікавлених міністерств, але 
потребую ть о б о в ’язкового  санкціонування 
парламентом.

Шляхом прийняття консолідованих текстів проводиться 
офіційна систематизація в тих областях законодавства, які важко 
або взагалі не пі ддаються кодифікації. Такі акти видаються рідко 
і торкаються, головним чином, сфери адміністративного 
законодавства Італії [4, с. 14].

Отже, за допомогою консолідації можливо більш 
ефективно вивчати, аналізувати та практично застосовувати 
законодавство, проводити кодифікаційні роботи.
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КРАЙОВЕ УПРАВЛІННЯ БУКОВИНИ 

В 2 ПОЛ. XIX - НА ПОЧ. XX СТ.

Конституція 4 березня 1848 року вилучила Буковину з 
управління галицької адміністрації і надала їй автономію у 
вирішенні внутрішніх питань. Край був визнаний окремою 
коронною землею із титулом герцогства.

Після обнародування цісарської конституції була створена 
комісія у складі 15 осіб, яка виробила проект крайової конституції. 
Затверджений цісарським патентом від 29 вересня 1850 року, він 
став, по суті, тимчасовим законом, що визначав статус краю. В 
ньому підтверджувалося, що Буковина є окремою коронною 
землею імперії, що її відносини з монархією регулюються 
державною конституцією через представництво у рейхсраті, що 
всі народи Буковини рівноправні і їм надаються необмежені права 
на розвиток своєї національності та мови, що герцогство отримує 
свій герб. Першим тимчасовим намісником Буковини 23 березня 
1849 року був призначений Едвард Бах. З червня цього ж року і 
до березня 1853 року цю посаду займав А. фон Геннігер.

8 жовтня 1850 року вийшло розпорядження Міністерства 
внутрішніх справ про адміністративний устрій та політичне 
управління Буковини, за яким край поділявся на 6 повітів
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(Чернівецький, Кіцманський, Вижницький, Радівецький, 
Кимполунгський і Сучавський). Голова крайового управління 
отримав статус намісника. 4 листопада 1850 року Буковині 
надано також самостійне військове управління, яке знаходилось 
у Чернівцях, але невдовзі було підпорядковане Львову.

Тимчасове управління тривало 10 років аж до 
розпорядження Міністерства внутрішніх справ, юстиції і фінансів 
від 19 січня 1853 року. На підставі цісарського патенту від 14 
вересня 1852 року воно регламентувало політичне управління 
коронними землями. Крупні коронні землі отримали статус 
намісництв і очолювались намісниками (штатгальтерами). В 
менших коронних землях, у тому числі й на Буковині, вводилась 
посада крайового президента (ЬапбезргаБІбепІ).

Штатгальтерств було утворено 12: Нижня Австрія 
(Відень), Верхня Австрія (Лінц), Тіроль (Інсбрук), Штирія (Грац), 
Герц і Градіска (Трієст), Далмація (Зара), Хорватія (Загреб), 
Богемія (Прага), Моравія (Брюнн), Галичина (Львів), Банат і 
Сербська Воєводина (Темесвар), Трансильванія (Германштадг).

Посади крайових президентів були введені в Каринтії 
(Клагенфурт), Сілезії (Троппау), Зальцбурзі (Зальцбург), Західній 
Галичині (Краків), Форарльберзі (Брегенц) і Буковині (Чернівці). 
Крайовий президент мав таку ж владу, як і намісник, і знаходився 
у прямій залежності від центральних органів управління.

6 березня 1853 року Буковина отримала першого 
крайового президента - Франца фон Шміка. До 1918 року 
президентами краю були:

Франц фон Шмік (1853 -1857), граф Карл Роткірх Пантен 
(1858 - 1860), Венцель фон Мартіна( 1861 - 1862), граф Рудольф 
Амадей (1862 - 1865), Франц МірбаХ фон Рейнфельд (1865 - 
1870), Феліксфон Піно-Фріденталь (1870 -1874), Ієронім фон 
Алезані (1874-1887),Феліксфон Піно-Фріденталь (1887 -1890), 
граф Антон Паце (1891 - 1892), Франц фон Кравс (1892-1894), 
граф Леопольд Гоес (1894 - 1897), Фрідріх Бургіньон фон 
Баумберг (1897 -1903), принц Конрад Гогенлое-ІДиллінгсфюрст 
(1903 -1904), Октавіан Регнер фон Бляйлебен (1904 -1911), граф 
Рудольф Меран (1912-1917), граф Йозеф Еидорф (1917-1918).

Президент краю підпорядковувався безпосередньо 
віденському урядові. До його компетенції належало політичне

зо
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КРА Й  ОБЕ УПРА ВЛІННЯ Б У КО ВИ НИ
В 2 П ОЛ. XIX  -  НА ПОЧ. XX С Т .

управління, поліція, релігійні справи, культура, освіта, торгівля і 
ремесла, забезпечення правопорядку.

Крайовий президент Буковини був чиновником IV ранг* 
з окладом 5 000 гульденів на рік. Розмір платні за цісарською 
санкцією був пізніше врегульований законами від 19 вересня 1898 
року і 19 лютого 1907 року. У 1898 році оклад для перших чотирьох 
рангів не був підвищений. Після 1907 року зарплата крайових 
президентів становила від 14 до 16 тис. крон окладу і 10 тис. 
крон додатку в рік [1,1898.-Ч. 108; 15,Ф. З.оп. 1,спр. 10874,а. 
3,5].

На посаду крайового президента призначалися люди 
різного соціального стану, різної підготовленості, з різними 
політичними орієнтаціями і винятково з інших коронних земель 
імперії. Так, барон Кравс до буковинського президентства був 
президентом поліції у Відні; барон Фрідріх Бургіньон - віце- 
президентом нижньо-австрійського намісництва [1,1897. - 5 
грудня]; граф Рудольф Меран - радником намісництва й 
управителем староства в Брегенці (Форарльберг), [11]. Але всіх 
їх об'єднувало неухильне служіння інтересам династії, 
забезпеченню вірнопідданства і законопослушності в краї. 
Показовими щодо цього є слова радника двора Октавіана Регнера 
Бляйлебена, сказані при вступі на посаду крайового президента 
Буковини у 1904 році: “Першим моїм сгремлінням буде переконати 
край у тому, що зміна осіб не рівнозначна зміні системи” [1,1904.
- Ч. 115]. Аналогічною, по суті, була й інавгураційна заява графа 
Леопольда Гоеса: “Політична управа мусить бути в сім краю... 
наскрізь совісна, справедлива і строго безсторонна, а закони і 
розпорядження повинні сповнятися без огляду на конфесію, 
народність, стан і заможність дотичних сторін і без огляду на те 
, чи хто великий,чи малий” [1,1894. - Ч. 25].

Навряд чи посада президента Буковини розглядалась як 
блискуча кар'єра. Між тим, вона була досить складною 
поиіітичною школою. Газета “Буковина” з цього приводу писала: 
“Треба признати, що справді буковинська президентура нее 
становиском легким, коли бажає ся удержати контакг з напрямом 
політики центрального правительства і заразом увзгляднюючи 
справедливі вимоги крайових сгоронництв і народностей5 [1,1897.
- З грудня]. Для одних ця посада стала трампліном для дальшого
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росту (Гоес, наприклад, став намісником у Трієсті, Бляйлебен - 
намісником у Моравії [1,1897.-5 грудня], Гогенлоеу 1906 році 
очолив віденський уряд). Інших вона привела до завершення 
політичної кар’єри і виходу у відставку. Так, через конфлікт із 
румунським бароном, крайовим маршалком Мустацою у 1892 
році був звільнений крайовий президент Паце. Через 10 років 
подібна доля спіткала і крайового президента Ф. Бургіньона через 
конфлікт з українським депутатом рейхсрату і буковинського 
сейму Миколою Васильком. Про Ф. Бургіньона “Nachrichten” 
писали, що йому найбільше зобов’язані німці. М. Василько ж як 
український депутат заявляв: “Відношення руського народу до 
... президента краю є того роду, що я можу' в імені руського народу 
спокійно кликнути: правдоподібно до непобачення” [1,1903. - Ч. 
22; 1907. - Ч. 109].

І тільки одиницям вдалося заслужити конкретними 
справами, стилем керівництва повагу в краї. Таким, за оцінками 
тодішньої преси, був президент Піно, який глибоко вникав у 
політичні, соціальні та національні проблеми Буковини, вивчав 
українську і румунську мови, але змушений був покинути службу 
через сліпоту. “Небагато в Австрії мужів з такими незвичайними 
адміністраційними здібностями, а вже ледве де так дуже треба 
такого чоловіка, як у нас, в сій справді мініатюрній Австрії”, - 
писала про нього “Буковина” [1,1890. - Ч. 15].

Прихильно до автохтонного населення Буковини 
ставились Паце. Бляйлебен. Про останнього, правда, преса 
писала, що той “вмів кожну політичну партію задовільнити”, але 
“хто мав спосібність приглядітися до політичної і урядовоїроботи 
Бляйлебена, мусив запримітити, що барон Бляйлебен ходив все 
поміж дощ і жив тільки із сьогодні назавтра, зважаючи єдино на 
свою власну особу, щоб на всім вийти добре...” [11].

Із зрозумілих причин, не особливо оглядаючись на Відень, 
міг діяти на посаді крайового президента принц Конрад Гогенлое 
(старший син князя К. Гогенлое), за якого на Буковині були 
впроваджені вільні вибори. “Се був перший президент Буковини, 
на якого гляділи всі міроздатні партії... з рівною любов’ю, а то 
прямо і з оцінкою, яка межує з почитанєм”, - сказав про нього 
його наступник [1,1904.-Ч . 115]..

Повне відділення Буковини від Галичини відбулось
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внаслідок виходу указу Міністерства внутрішніх справ від ЗО 
квітня 1854 року, виданого на основі декрету від 16 квітня 1854 
року. У відповідності з цим указом 29 травня 1854 року' розпочав 
свою діяльність вишии адміністративний орган Буковини - Крайове 
управління.

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

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

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

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

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

Після створення у 1867 році дуалістичної Австро- 
Угорської монархії і прийняття її Конституції 19 травня 1868 року 
видано указ про зміни в організації земельних органів управління. 
Всі коронні землі мали ділитися на повіти (кожен новий повіт 
мав об’єднати два чи більше попередніх). У відповідності з цим 
8 липня 1868 року крайовий уряд ухвалив поділити Буковину на 8 
політичних повітів: Чернівецький, Кіцманський, Вижницький, 
Сторожинецький, Радівецький, Сучавський, Кимполунзький, 
Серетський. Вони почали функціонувати з 31 липня 1868 року. 
Пізніше було відновлено Гура-Гуморський повіт, у 1903 році - 
Вашківський, а у 1905 - Заставнівський.

У повітових управліннях велось обширне діловодство з 
політичних, шкільних, податкових та інших справ. Уявлення про 
нього дає така таблиця [15, ф. З, оп. 1,спр. 7362, а. 28].

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

Крайове управління очолювалося президією. Сюди 
надходили практично всі справи політичного характеру, справи, 
що стосувалися виборів, друку, цензури, політичного нагляду. До 
складу президіївходили чиновники V- VI рангів (переважно 
радники двора та земельного уряду). Президія мала свій робочий 
орган— президіальне бюро.

Управління ділилося на департаменти. Перші з них 
появилися в 1858 р. У 1861 р. їх було 4, у 1873 — 7, у 1916— 12 
[6, с. 28; 15 ф. З, оп. 1,т. 1, а. II].

Функції і компетенція департаментів установлювались 
президентом. Номінально президент особисто очолював 
фінансову дирекцію, крайову шкільну раду, управління майна 
православного релігійного фонду, але практичне керівнищво ними 
здійснювали інші чиновники. Так, на чолі фінансової дирекції стояв 
фінансовий директор, якому підпорядковувались два фінансові 
радники, два фінансові секретарі та численні службовці. 
Фінансовій дирекції підпорядковувались податкові відомства
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(Steueramtes). Для прямого оподаткування були введені податкові 
округи (Bezirke für die direkte Besteuerung), які, в свою чергу, 
ділились на податкові дільниці (Steuerbezirke). Особливі округи 
створювалися для непрямого оподаткування [4, с. 53].

Органом крайового оподаткування була крайова 
податкова комісія (Steuer Lokalkomission) з 11 службовців. 8 
податкових референтів діяло при повітових управліннях. Загалом 
до податкової крайової служби прямого оподаткування в 90-і роки 
XIX ст. входило 74 .чиновники. Головні податкові служби в 
Чернівцях і Сучаві включали відповідно 21 і 11 службовців, 
податкові служби: у Гура-Гуморі - 3, Кіцмані - 3, Кимполунзі - 5 
Радівцях - 4, Садгорі - 5, Сереті - 5, Вижниці - 5, Сторожинці - 4, 
Заставні - 4, Солці - 2, Нижніх Станівцях - 2.

Крім того, в Чернівецькому, Серегському та Сучавському 
фінансових округах діяло ряд органів для непрямого 
оподаткування: так званих фінансових варт, митниць та інше.

Уся ця розгалужена і досить багаточисельна система 
діяла злагоджено й ефективно. Навіть у воєнному 1915 році до 
відступу австрійських військ з Буковини вона умудрилася 
забезпечити збір податків майже за цілий рік [8, с. 235].

У віданні крайового управління знаходився крайовий 
фонд Буковини, створений у 1854 році з метою нагромадження 
коштів для потреб краю. Основним джерелом надходжень до 
крайового фонду були добавки до прямих податків, розмір яких 
встановлювався щорічно. З 1861 року крайовий фонд був 
переданий у відання крайового виділу [15, ф. З, on. 1, Т. І, а. II].

Важливу роль в організації шкільництва на Буковині 
відігравала крайова шкільна рада. Цій раді підпорядковувались 
повітові шкільні ради. Вони очолювались керівниками повітових 
адміністрацій. У Чернівецькому міському повіті шкільна рада 
очолювалась, як правило, бургомістром, а у Чернівецькому 
сільському - ця функція нерідко покладалась на когось із членів 
крайового уряду.

Крайовій шкільній раді підлягали і всі навчальні заклади, 
що знаходились під контролем повітових шкільних рад, педагогічні 
та інші училища.

У рамках своєї компетенції крайова шкільна рада 
контролювала діяльність повітових і місцевих шкільних рад,
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затверджувала директорів і викладачів середніх шкіл, шкільні 
навчальні плани, підручники і посібники, складала різні звіти про 
стан шкільництва в краї.

Крайова шкільна рада була створена на підставі 
цісарського закону від 8 лютого 1869 року. Цьому передувало 
прийняття закону від 25 травня 1868 року про взаємовідносини 
школи та церкви, у відповідності з яким шкільна справа 
підпорядковувалася державним органам. “Право керівництва і 
нагляду за шкільною та духовною справою, - говориться в законі,
- належить державі, керівництво й нагляд за викладанням релігії'
- церкві або релігійній громаді.” До цього шкільництво на Буковині 
знаходилось під керівництвом консисгорій - спочатку латинської, 
а потім православної [9, с. 38].

В руки латинської консисторії народне шкільництво на 
Буковині передав шкільний статут від 11 серпня 1805 року (т. зв. 
politische Schulverfassung). Після революції 1848 року (реально - 
у 1850 році) шкільна справа в основному була підпорядкована 
Буковинській православній церкві (14, с. 42-44,48-49).

Номінально головою крайової шкільної ради вважався 
крайовий президент, а фактично їїроботою керував крайовий 
шкільний інспектор. До складу ради входили два представники 
крайового виділу, референт з адміністративно-господарських 
справ, крайові інспектори, представники конфесій, учителів та 
Чернівецької міської громади. За винятком голови і представників 
сейму, всі члени ради призначалися цісарем на підставі пропозицій 
Міністерства культів та освіти [9, с. 38].

Посади крайових шкільних інспекторів були введені 
законом від 26 березня 1869 року. У 1898 році в крайовій шкільній 
раді була одна така вакансія, у 1912-3 (по одній для шкіл з 
німецькою, румунською і українською мовами навчання). Це були 
чиновники VI рангу, які мали по 7 тис. крон основного річного 
окладу та 1 472 крон різних додатків [12, S. 19].

Ось як виглядав склад крайової шкільної ради у 1917 році 
(станом на 1 січня). її головою був крайовий президент граф Р. 
Меран, а заступником двірцевий радник А. О. Гертц. Крайовий 
виділ представляли Е. Попович і А. Ончул. Референтом з 
адміністративних і економічних питань був В. Негруш. Крайовими 
шкільними інспекторами булії А. Павлічек, Д . Симіонович, А.
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Клем. Від духовного стану представниками були призначені 
православний архімандрит і університетський професор К. 
Попович, православний консисторіальний радник М. Галіл. греко 
католицький пастор Г. Костецький, євангелісгський священник у 
Радівцях М. Декер, представник іудейської конфесії Б. Штравхер. 
Учительство краю представляли директор вищої православної 
реальної школи К. Мандичевський та директор гімназії К. Вольф.
І, нарешті, делегатом від Чернівецького магістрату був М. Краль 
[13, S. 53].

Перехід шкіл у відання крайового управління викликав 
позитивні зрушення у шкільній справі. Перш за все відбулось 
помітне зростання числа шкіл. Якщо у 1869 році в краї 
налічувалось 152 народні школи, то у 1879-201,1889-298, у 
1899 - 362, а у 1904/1905 навчальному році - 399 [10, с. 221].

Безпосередньо крайовому президенту підпорядковувалось 
і управління майном Буковинського православного релігійного 
фонду. Цей своєрідний економічний комплекс, заснований у 1786 
році згідно з т. зв. “Духовним регламентом” Йосифа II, служив 
не тільки потребам буковинської митрополії, а й усього краю. За 
рахунок його коштів значною мірою фінансувався розвиток освіти 
на Буковині.

Для практичного управління майном релігійного фонду 
призначалися два директори. У складі дирекції фонду на початку 
XX ст виділялося 5 департаментів, а загальне число урядовців 
становило більше 100 осіб. Так, у лісничому відділі цієї дирекції 
працювало 20 службовців, у обліковому відділі - 8, у юридично- 
адміністративному - 3 [2; S. 33-35].

До військового відомства Буковини належали: 41-й полк 
інфантерії, 9-й драгунський полк, 22-й полк ландверу, 13-та 
команда жандармерії, продовольче та інтендантське управління, 
гарнізонні госпіталь і аптека. На початку 90-х років XIX ст. на 
Буковині зосереджувались 3 544 військовослужбовці.

До відання крайового управління входили також питання, 
що стосувались утримання кордонів Буковини, підготовки і 
проведення рекрутських наборів, дислокації і розквартирування 
військ, їх постачання.

Загалом, у 1894 році на Буковині налічувалось 1 034 
державні службовці. На утримання апарату крайового та
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повітових управлінь витрачалися досить значні суми. У 1862 році, 
наприклад, штатний розпис крайового управління Буковини 
виглядав наступним чином. В ньому був 1 чиновнгас IV рангу з 
окладом 8 000 гульденів, 3 урядові радники VII рангу (з окладом: 
1 - 2 000 гульденів, 2 - по 1 800), 6 урядовців IX рангу (1-1 200 
гульденів, 3 - по 1 000 і 2 - по 800), 13 урядовців X рангу [2 - по 
600,3 - по 500,4 - по 400,1 - 350,1 - 300,2 - по 250 гульденів].

Ще 17 423 гульдени витрачалися на утримання 
допоміжного апарату крайового управління. Загалом на 
утримання крайового управління у 1862 році витрачалося 46 373 
гульдени (15, ф. З, on. 1, спр. 3164, а. 2).

У 8-ми повітових управліннях на цей час було 5 чиновників 
VII-го рангу, 3 - VlII-ro, 8 - ІХ-го, 8 - Х-го рангу. Всього на 
утримання повітового керівництва витрачалося 27 200 гульденів, 
а разом із допоміжним персоналом - 51 040 гульденів. А всього 
на управління краєм було витрачено 97 413 гульденів [1,1898. -
Ч. 108; 3, с. 141].

У 1898 році відбулось упорядкування оплати чиновників. 
Про четвертий ранг уже згадувалось, а в п’ятому - замість 3- 
ступеневої платні (6 000,5 500 і 4 500 з. р.) було встановлено 2 
ступені - 6 000 і 5 000 з. р.

Д іяльність чиновників і службовців чітко 
регламентувалася як центральними, так і місцевими інструкціями. 
Вже в перші часи своєї діяльності буковинський сейм прийняв 
“Dienstpragmatik für die Landesbeamten lind Diener”.

Серед урядників, особливо вищих, переважали німці. Цим 
забезпечувався німецький характер адміністрації, політичне 
домінування німецького елементу в краї взагалі.

Найгірше в сфері управління було представлене 
українське населення краю. Так, наприкінці 1894року на Буковині 
було 124 політичні урядники (серед них українців - 6), 180 судових 
(українців - 26), 13 нотарів (українців - 3), 200 урядників 
фінансового відомства і релігійного фонду (українців - 5). У 
Чернівецькому магістраті було 48 урядників (українців - 6). В 
цілому у 1894 році з 1037 службовців Буковини (без залізничників) 
українців було лише 77. В основному це були дрібні урядовці 
переважно фінансового, судового та поштового відомств. Взагалі 
українська інтелігенція Буковини була малочисельною. Всі її групи
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разом напередодні першої світової війни не перевищували 1 100 
осіб (0,36 % всього населення краю) [10, с. 149].

Така ж картина спостерігалася на рівні представництва 
українців у центральних органах управління Австрії. Так, І січня 
1914 року із 259 службовців міністерства внутрішніх справ було 
З українці, із 152 службовців міністерства культури і навчання - 4. 
із 614 службовців військового міністерства - 2, із 197 службовців 
міністерства юстиції, Верховного Суду і Генеральної прокуратури 
-13, із 295 службовців міністерства фінансів -1, із 763 службовців 
міністерства громадських робіт - 2. Загалом 25 із 6 203. Із 
українців вийшов тільки один міністр: у 1917-1918 роках посаду' 
міністра народного здоров’я посідав Іван Горбачевський [5].

Під час 1 -ї світової війни в зайнятій російськими військами 
зоні восени 1914 року було створене ‘'Військове генерал- 
губернаторство Галичина” у складі новостворених Львівської, 
Тернопільської, Перемишлянської та Чернівецької губерній. 
Першим генерал-губернатором (з 17. IX. 1914) був призначений 
граф Г.О.Бобринський, а чернівецьким губернатором - С. Д. 
Євреїнов. Пізніше ці посади займали відповідно генерал Ф. Ф. 
Трепов та В. В. Лігін.

У 1916 році набуло сили “Временное положение об 
управлении в Галицком генерал-губернаторстве”. Цивільне 
управління складалося з таких відділів: фінансового, медичного, 
управління державних маєтків, народної освіти та духовних справ. 
Але його головним завданням, безперечно, було забезпечення 
потреб російської армії.

Після лютневої революції 1917 року 24 березня крайовим 
комісаром з правами генерал-губернатора був призначений Д. 
Дорошенко, а буковинським комісаром - О. Лотоцький.

Адміністрація останнього австрійського президента краю 
графа Й. Ецдорфа в Чернівцях знаходилась мало. Разом з 
крайовим виділом вона переїхала спочатку до Дорна-Ватри, а 
далі до Колошвару, Праги і Станіслава [7, с. 88; 10, с. 208].

З 28 жовтня по 3 листопада 1918 року Австро-Угорщина 
розпалася на окремі самостійні держави. 6 листопада 1918 року 
Й. Ецдорф офіційно передав владу до рук представників 
українського та румунського населення Буковини.
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In the article it is analyzed the process of formation of the system of 
regional administration in Bukovina in the second half of the 19th at 
the beginning of the 20th centuries, the structural elements of this 
system, their functions are zoomed. Keywords: regional administration, 
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО ЗА 
МААСТРІХТСЬКИМ ДОГОВОРОМ

1 листопада 1992 року вступив у дію підписаний в 
Маастріхті дванадцятьма державами Договір про утворення 
Європейського Союзу [1]. З цього часу європейська економічна 
співпраця, набула абсолютно нового характеру.

Маастріхтський договір передбачає введення союзного 
громадянства (“citi-zenship of the union”, “citoyenneté de l’union”, 
“Unionsbürgerschaft”). Саме цей момент відображає політичний 
характер Європейського Союзу.

Членами Європейського Союзу на сьогодні є такі 
п’ятнадцять держав: Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, 
Данія, Люксембург, Німеччина, Нідерланди, Ірландія, Іспанія, 
Італія, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція. Триста шістдесят 
мільйонів людей мають сьогодні союзне громадянство.

Про введення союзного громадянства мова йде вже в 
преамбулі Договору про утворення Європейського Союзу. Стаття 
восьма Договору про Європейське Співтовариство безпосередньо 
закріплює його введення. Що ж являє собою це союзне 
громадянство? Чим було зумовлене його введення? Чи є воно 
“справжнім” громадянством, чи являє собою громадянство 
нового рангу, а якщо так, то якого?
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Поняття союзного громадянства не було введено 
спонтанним чином, навпаки, його введення було, скоріш, наперед
запрограмовано.

Під час утворення Є вропейської Е коном ічної 
Співдружності (1958 рік) право вільного пересування громадян, 
членів цієї Співдружності, пов’язувалось з економічним 
моментом; обгрунтування місця проживання в іноземній державі 
гарантувалося при працевлаштуванні особи, від нього залежала 
також і подальша його екзистенція. Але в подальшому стає 
очевидним, що інтерпретація людини як звичайного економічного 
фактору суперечить її суті. Право на проживання в державі особа 
зберігає і після припинення її працедіяльності, крім того воно 
розповсюджується і на його дружину та неповнолітніх дітей.

Перші вагомі кроки на шляху подолання суто 
економічного характеру гром адян ин а Є вропейської 
Співдружності датуються вже 1969 роком (Гаазька конференція 
глав держав). Ще більш серйозні кроки в цій галузі були зроблені 
на Паризькій конференції глав держав. Утворена в Парижі робоча 
група повинна була з’ясувати за яких обставин і в який час 
громадянам держав Європейської Співдружності можуть бути 
надані особливі права. У своєму повідомленні робоча група 
“особливими правами” називає виборче право на комунальному 
рівні, право доступу до державної служби, право на збори і 
об’єднання, а також утворення єдиного паспортного союзу [2]. 
У 1984 році в Фонтельблю Європейською Радою утворений 
спеціальний комітет, що мав назву “Громадяни Європи”, і ввійшов 
в історію під назвою “Адоніно-комітет” , названий так у 
відповідності з ім’ям його голови. В травні і червні 1985 року 
цим комітетом були опубліковані короткотермінові та 
довготермінові цілі. До довготермінових цілей, що повинні були 
закріпити свідомість громадян як членів об’єднаної Європи були 
зараховані, наприклад, особливі громадянські права, здійснення 
ряду заходів в галузі культури, охорони здоров’я, соціальної 
гарантованості і, зрештою, зміцнення загальної позиції 
Єпідружності [3]. Під цілями, що мали реалізуватися в короткий 
термін, було названо, наприклад, спрощення прикордонного 
контролю та усунення митних обмежень відносно ввозу та вивозу 
товарів у межах Співдружності.
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Таким чином, поняття “Громадянин Європи’' поступово 
набуло все більш конкретного змісту. Вже до створення 
Європейського Союзу в Маастріхті громадянам держав-членів 
Європейської Співдружності було надано цілий ряд ексклюзивних 
громадянських прав. А саме:

Право на вільне пересування та проживання.
Вже до вступу в дію Маастріхтського Договору на 

правовому рівні було закріплено право на вільне пересування та 
проживання не тільки щодо осіб, які працюють, але і щодо до 
членів їх сімей, осіб, що знаходяться в пошуках роботи, 
тимчасово безробітних, та осіб, що вийшли на пенсію [4]. У 1982 
та 1983 роках Європейським Судом були винесені рішення, згідно 
з якими право на проживання за статтею 59 Договору про 
Економічну Співдружність розповсюджуються і на туристів [5]. 
Іншими словами, проживання в одній із країн, що входить до 
Європейського Співтовариства, могло бути без особливих 
труднощів обгрунтоване і до підписання Маастріхстського 
Договору.

Політичні права.
Деякі політичні права громадяни держав Європейського 

Співтовариства мали і до Договору про створення Європейського 
Союзу.

Так, у відповідності зі статтею 138 Договору про 
Європейську Співдружність існувало право прямого вибору до 
Є вропейського П арлам енту, яке, правда, ще не 
розповсюджувалось на всіх громадян, що перебували на території 
іншої країни Співдружності [6]. Крім нього, громадяни держав 
Європейської Співдружності вже мали право внесення петицій в 
Європейський Парламент [7]. Крім цього існувала принципова 
можливість доступу до державної служби [8].

Соціальні права.
Право вільного пересування та проживання європейських 

громадян поставило питання про соціальну захищеність громадян 
у країні перебування. Без гарантованих соціальних прав свобода 
пересування ставала би досить непривабливою. Вже в 1958 році 
було прийнято відповідне рішення про соціальний захист громадян 
в державі перебування [9]. В 1968 році дія цього законодавчого 
акту була поширена Європейським Судом [10]. В 1968 році було
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прийнято акт про свободу пересування працівників усередині 
Співдружності, який передбачав також урівняння громадян 
Співдружності з громадянами держав перебування в галузі 
соціального захисту та пільг в оподаткуванні [11]. В 1971 році 
був прийнятий ще один законодавчий акт, що був спрямований 
на роз’яснення застосування системи соціального захисту [12].

В 1961 ро ці був створений Європейський Соціальний Фонд, 
метою якого була підтримка мобільності громадян Європи [13].

Проблема соціальноїзахищеності громадян європейських 
держав була чи не найважливішим питанням, що підлягало 
розв’язанню в процесі міграції і інтеграції. Правові системи країн 
Європейського Співтовариства, не дивлячись на відносну 
подібність, все ж таки були (і є на сьогоднішній день) різними, у 
зв’язку з чим було необхідне прийняття координальних рішень 
на рівні Співдружності. Тут необхідно враховувати, що переважна 
більшість країн Європейського Співтовариства розуміють себе 
як соціальні держави і система соціального захисту в цих 
державах є широкою і в той же час досить складною.

Відносно матеріального регулювання громадянства в 
країнах співтовариства, то тут не було прийнято жодного акту, 
який би торкався цієї сфери. Це не дивно, бо дане питання не 
було актуальним для громадян держав Європейського 
Співтовариства внаслідок зрівняння їх правового статусу і не 
торкалося ні в якій мірі мети самого Співтовариства.

21 ж овтня 1990 року К омісія Є вропейського 
Співтовариства у висновку до законопроекту про створення 
Політичного Союзу запропонувала концепцію європейського 
громадянства. Таким чином, вперше на офіційному рівні було 
заявлено про європейське громадянство як самостійну категорію. 
Запропонована концепція європейського громадянства 
грунтується на Європейській Конвенції прав людини від 4 
листопада 1950 року, а також Конвенції прав людини, що була 
прийнята Європейським Парламентом 12 квітня 1989 року. 
Концепція передбачає надання ряду громадянських прав 
громадянам об’єднаної Європи безпосередньо договором.

7 лютого 1992 року в Маасіріхті був підписаний "'Договір 
про створення Європейського Союзу”, який врешті закріпив 
поняття ‘ громадянин Європи”, дав йому нову назву “союзне
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громадянство”. Стаття восьма Договору про Європейське 
Співтовариство (далі Договір) говорить:

“(1) Впроваджується союзне громадянство.
Громадянином Союзу є особа, що має громадянство 

держави члена Союзу.
(2) Громадянин Союзу має передбачені цим договором 

права та обов’язки” . Конкретні права та обов'язки 
перераховуються в нижчезазначених статтях 8а-8е.

Стаття 8а. Вільне пересування та проживання.
У відповідності зі статею 8а кожний громадянин Союзу 

має право вільного пересування та перебування в межах території 
держав членів Союзу, з застереженням щодо передбачених в 
цьому Договорі та виконавчих розпорядженнях обмежень. Такі 
обмеження припустимі тільки в цілях захисту суспільного порядку, 
безпеки та охорони здоров’я: практично вони можуть 
застосовуватись дуже рідко.

Як було вже описано вище, певна свобода пересування 
та проживання існувала і раніше. Договір закріпіте повну свободу 
громадян Європи в цьому відношенні.

Вільне пересування торкається питання прикордонного 
контролю. Усунення прикордонного та митного контролю на 
кордонах країн Європейського Союзу передбачалось вже з дня 
заснування Співдружності. Але ця мета ще не реалізована з 
повній мірі на сьогодняшній день. У 1986 році між Францією, 
Федеративною Республікою Німеччиною і країнами Бенелюкс 
була підписана перша Шенгендська угода. Вона передбачає 
поліпшення міжнародної співпраці держав у галузі прикордонного 
та митного контролю з метою послаблення контролю на 
внутрішніх кордонах Співтовариства. В 1990 році була підписана 
друга Шенгендська угода, яка передбачала повне усунення 
прикордонного контролю на спільних кордонах. До цієї угоди на 
сьогодняшній день приєднались практично всі держави, за 
винятком Великобританії, Даніі та Ірландії із вступом в дію 26 
березня 1995 року угоди про ії впровадження було зроблено 
істотний крок в реалізуванні права на вільне пересування. Ця угода 
викликала певну суперечку. її прихильники, зрозуміло, вітають 
угоду та бачать в ній новий ступінь розвитку європейського 
товариства. її супротивники називають цей новий напрямок
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європейської співпраці невірним розвитком [14]. Але практична 
реалізація цієї угоди гальмується існуючими застереженнями 
держав, які пояснюються технічними труднощами.

Повне здійснення права вільного пересування громадян 
Союзу буде реалізоване тільки разом з повною ліквідацією 
внутрішніх кордонів. Повне усунення кордонів безсумнівно 
відіб’ється відповідним чином в свідомості громадян Європи. 
Зміцнене таким чином інтеграційне почуття буде допомагати 
втіленню задуманого політичного союзу. Великий інтерес являє 
Шенгендська угода і для громадян позаєвропейських країн, так 
як наявність у особи візи однієї з держав, що підписали цю угоду , 
робить можливим її пересування на території інших країн. Разом 
з цим передбачається встановлення жорсткого прикордонного 
та митного контролю на зовнішніх кордонах Європейського 
Союзу. Міграція населення в Європу з економічно менш 
розвинутих регіонів світу є однією з актуальних проблем 
Європейського Співтовариства. Очевидно, що вже в близькому 
майбутньому законодавство країн в цій галузі буде врегульовано 
єдиним чином і буде ще більш жорстким і до об’єднаної Європи 
можна буде справедливо застосовувати вислів “Фортеця Європа”.

Стаття 86, частіша перша. Виборче право в місцеві 
органи державної влади.

Виборче право - одне з найважливіших політичних прав 
людини. Ш ляхом здійснення особою виборчого права 
здійснюється її участь в житті суспільства.

Відповідно з частиною першою статті 86 Договору 
кожний громадянин Союзу, що має місце проживання в одній з 
держав Союзу, громадянством якої він не володіє, має активне 
та пасивне право при виборах до місцевих органів влади, при 
цьому на нього поширюються ті ж умови, що і на громадянина 
цієї держави. В зв’язку з цим держави повинні були до 31 грудня 
1994 року узгодити свої законодавства з метою запобігання 
множинного репрезентування однієї і тієї ж особи (як в державі 
проживання, так і в державі громадянства). Тобто тут 
дотримується один з головних принципів виборчого права, - 
принцип рівності: один громадянин - один голос. В грудні 1994 
року, за пропозицією Комісії[15], Європейською Радою було видано 
директиву, яка була спрямована на усунення в законодавствах
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держав правових перешкод стосовно здійснення громадянами 
Союзу активного та пасивного виборчого права. Директива 
дозволяє державам робити обмеження в здійсненні цього права:

1. При виборі голови чи члена виконавчого органу місцевої 
державної влади держави можуть залишати пасивне виборче 
право за власними громадянами.

2. Державам дозволяється вводити обмеження у вигляді 
встановлення для громадян інших країн Союзу мінімального 
строку проживання на території цієї держави при здійсненні ними 
виборчого права, якщо процент іноземного населення в цій країні 
перевищує двадцять відсотків.” Сьогодні цим застереженням 
може скористатися тільки Люксембург.

Комісія Регіонів Європейського Союзу висловила думку, 
що можливість обмеження пасивного виборчого права повинна 
бути обмеженою в часі [17]. Аналогічну думку висловила і Комісія 
Європейського Союзу з економічних та соціальних питань [18]. 
Ці обмеження не мають принципового значення, а мають, на наш 
погляд, компромісний характер.

Надання громадянам держав Європейського Союзу 
активного та пасивного виборчого права підіймає питання про 
його надання громадянам інших несоюзних держав, що 
проживають на території союзних держав. Деякі союзні країни 
закріплюють це право за усіма особами, що проживають на 
території держави, в цьому випадку тут, як правило, 
встановлюється мінімальний сірок проживання в країні. До таких 
держав відносяться Данія, Ірландія, Нідерланди. Деякі 
закріплюють це право тільки за певними категоріями іноземних 
громадян (Великобританія, Ісландія, Норвегія, Португалія, 
Фінляндія та Швеція). Інші держави не закріплюють це право за 
іншими іноземцями взагалі. Договір не зобов’язує союзні держави 
закріплювати це право за іноземцями несоюзних держав.

Таке політичне відокремлення громадян Європейського 
Союзу від решти іноземців у вигляді надання їм виборчого права 
на місцевому рівні підносить їх до рангу “привілейованих 
іноземців” і, безперечно, буде сприяти політичній інтеграції 
товариства. “Привілейованими” вони будуть сприйматися яку 
свідомості корінного населення, так і в свідомості іноземців, що 
проживають на території цієї держави.
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Стаття 86. частина друга. Вибори до 
Європейського Парламенту.

Кожний громадянин Союзу, що проживає в одній з його 
держав, громадянства якої він не має, володіє активним та 
пасивним виборчим правом до Європейського Парламенту на 
тих самих умовах, що і громадянин цієї держави.

В 1993 році була видана директива, що була спрямована 
н а реалізацію цього положення [19]. Основним моментом цієї 
директиви є запобігання здійсненню особою подвійного виборчого 
права. Здійснення виборчого права відбувається в державі 
перебування шляхом подання особою відповідного клопотання. 
В клопотанні особа повинна вказати, що вона не здійснює виборче 
право в іншій союзній державі, і що вона взагалі не була позбавлена 
виборчого права. У відповідності зі статею 13 цієї директиви 
держави обмінюються інформацією  щ одо здійснення 
громадянами цього права. Метою обміну інформацією є 
недопущення здійснення особою виборчого права в двох чи 
декількох країнах, а також з'ясування того чи має особа виборче 
право взагалі.

Стаття 8с. Дипломатичний та консульський
захист.

Кожний громадянин Союзу може скористуватися на 
території іноземної держави дипломатичним та консульским 
захистом однієї з держав Союзу на тих ж самих умова:;., що і 
громадяни цієї держави, у випадку коли держава його 
громадянства в цій країні не має представництва. Фактично це 
означає, що підтримка вже тільки однією  держ авою  
дипломатичних стосунків з певною державою дає можливість 
кожному громадянину Союзу розраховувати в разі потреби на 
допомогу.

Стаття 8д. Петиційне право.
Кожний громадянин Союзу має право на внесення до 

Європейського Парламенту петицій та право на звернення зі 
скаргою до його Уповноваженого. Право подання петиції існувало 
і до утворення Європейського Союзу, право звернення зі скаргою 
було введено вперше. Статті 138д і 138є Договору закріпляють 
це право і за іншими фізичними та юридичними особами, що 
знаходяться на території Союзу:
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Парламентом було видано Постанову, яка регулює 
здійснення завдань Гремадянського Уповноваженого [20]. В ній 
визначаються вид та обсяг повноважень Уповноваженого; обсяг 
та межі його вільного доступу до документів органів 
Європейського Союзу. Підкреслюється значення незалежності 
Уповноваженого [21]. Він має право на проведення розслідувань, 
союзні органи держав повинні надавати йому відповіднч 
інформацію. Уповноважений обирається Європейським 
Парламентом.

Стаття 8є. Подальший розвиток.
Згідно з цією статтею можливим є розширення та 

доповнення каталогу громадянських прав.
З вищезазначеного видно, що введення союзного 

громадянства є наслідком еволюційного розвитку Європейського 
Співтовариства. Процес формування союзного громадянства 
відбувся шляхом надання громадянам Європи однакового 
правового статусу .Така універсалізація громадянських прав 
зробила можливим закріплення поняття союзного громадянства. 
В зв’язку з цим постає питання, чи не є права та обов’язки все ж 
стрижнем громадянства? На наш погляд, так. Зрозуміло, не їх 
певний конкретний застиглий зміст, а їх існування взагалі.

Союзне громадянство набувається з надбанням 
громадянства держави - члена Союзу та втрачається з втратою 
гром адянства відповідної держави. Тут не тільки не 
встановлюються єдині умови надбання союзного громадянства, 
а і не відбувається ніякої гармонізації законодавств союзних 
держав стосовно умов набуття та втрати громадянства. Увагу 
хотілося би звернути на те, що в 1991 році Європейським 
Парламентом була зроблена пропозиція ввести до Договору про 
Європейський Союз наступну статтю;

“а. Вводиться союзне громадянство. Громадянами 
Союзу є усі громадяни держав, які є членами Союзу. Союз може 
визначати певні єдині умови набуття та втрати громадянства 
держави, що є членом Союзу згідно з передбаченою процедурою 
зміни Договору.

б.Союз може крім того визначати умови надбання та 
втрати союзного громадянства (...)” [22].

За введення на рівні Союзу єдиних заса д та умов набуття
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та втрати громадянства висловлювались і деякі держави [23]. 
Комісія пропонувала прийняти єдине для країн Союзу визначення 
поняття ‘"громадянство” для однакового застосування інституціі 
європейського громадянства [24]. Як бачимо, ці пропозиціі не були 
прийняті. Перша причина полягає в тому, що віддання державами 
їх суверених прав на регулювання питань громадянства до 
компетенціїСоюзу означало би для деяких з них втрату державної 
ідентичності і загальмувало би взагалі введення союзного 
громадянства. Друга причина полягає в тому, що законодавства 
європейських країн відносно умов набуття та втрати 
громадянства особливо істотньо розрізняються в питаннях 
надання громадянства імігрантам та їх дітям. Утворити єдині 
норми набуття та втрата громадянства можна буде тільки після 
досягнення консенсусу в питаннях іміграційної політики. На 
сьогодняшній день в європейських державах існують різні, якщо 
не полярні, концепціїгромадянства (від рестриктивного надання 
громадянства в Німеччині за принципом “права крові” до 
ліберального надання громадянства за принципом “права 
території*5’ у Великобританії). Неоднаково ставляться держави і 
до подвійного громадянства. Але надання однією державою 
громадянства не може більше розглядатися як тільки ії власна 
справа, тому що набуття громадянства однієї європейської 
держави власне є набуттям союзного громадянства, з ним 
пов‘язується доступ до території всього Європейського Союзу, 
досіуп до ринку праці, системи соціального захисту, освіти тощо. 
В зв’язку з цим надання громадянства певної держави буде 
відбиватися і на стані інших держав. Можна уявити, що якщо 
певна держава буде надавати громадянство широкому колу осіб, 
це дуже скоро викличе незадоволення інших держав. Єдине (чи, 
по крайній мірі, подібне регулювання громадянства) буде, 
очевидно, наступним кроком у розвитку союзного громадянства.

Питання про правову природу тісно пов’язане з 
визначенням правової природи самого Європейського Союзу. Від 
визначення правової якості цього утворення і буде залежати 
визначення цього, ще незвичного для нас громадянства. 
Європейський Союз є союзом суверенних держав. Союзне 
громадянство відрізняється від “справжнього” громадянства 
саме так, як Європейський Союз відрізняє гься від федеративної
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держави [25]. Але Європейський Союз не є класичною 
міжнародною організацією. Він є наддержавним утворенням з 
високою вимогою та ступенем інтеграції. Він є єдиною в своєму 
роді міжнаціональною системою, аналогів якої ще не існувало. 
Відсутність аналогій робить складним теоретичне оогрунтування 
правової природи цього утворення та його громадянства.

Європейський Союз, як і держава, характеризується 
законодавчою, виконавчою та судовою владою, зрозуміло, в 
межах його компетенції (компетенція ж постійно розширюється).
У 1986 році держави зобов’язалися виробляти та проводити 
єдину зовнішню політику [26]. Від цього часу зовнішні питання 
повинні регулюватися державами, виходячи з загальних інтересів 
співтовариства. Ще одним кроком до інтеграції Європейського 
Союзу та набуття ним ще більших рис державності стало 
введення в 1999році єдиної європейської валюти. На сьогодняшній 
день інтеграція в Європі досягла такого високого рівня, що ні одна 
держава не може безпроблемно для неї вийти з Європейського 
Союзу. Європейський Союз є наддержавним утворенням з 
деякими елементами державності. Європейський Союз можна 
дефінувати сьогодні як Конфедерацію держав. Європейське 
громадянство буде сприяти перетворенню Союзу у Федерацію.

Об’єднана Європа є феноменом розвитку людської 
цивілізації. У глобальному змісті важливим є не те, як визначають 
ії правовий характер ті чи інші вчені, а те, що вона є сьогодні 
розумною формою об’єднання людей, їх розвитку та взагалі 
виживання. Яку правову якість буде мати Європа через декілька 
десятків років сьогодні угадати наперед неможливо, оскільки на 
розвиток цього утворення впливають не тільки внутрішні, а й цілий 
ряд зовнішніх факторів. Але зараз можна говорити про те, що 
Європа знаходиться на шляху еволюційного розвитку 
державності, і інститут громадянства буде поділяти долю цього 
утворення.
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ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ

Необхідність наукової розробки проблеми компетенції 
парламенту зумовлюється її особливою актуальністю. Без аналізу 
компетенції представницьких органів неможливо зрозуміти 
змістовну характеристику парламентаризму. Відповідь на це 
питання дозволяє визначити, як і в якій мірі парламент виконує 
своє соціальне призначення у суспільстві, які його взаємини з 
іншими державними інститутами.

Сучасна конституційна теорія та практика, за винятком 
соціалістичних конституцій, не визнає парламенти верховними 
органами влади, і, отже, вони не повновладні, неправомочні 
вирішувати будь-яке питання, що належить до відання держави. 
За загальним правилом, усі свої повноваження парламенти 
набувають завдяки фіксації відповідних положень в конституціях, 
які і наділяють органи народного представництва відповідною 
компетенцією. З іншого боку, за змістом принципу розподілу влад, 
гілки державної влади не тільки поділені і зрівноважують одна 
одну, а й рівні між собою.
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В силу цього часом важко і в теорії, і на практиці визначити 
ступінь їхньої самостійності та відповідальності. Відчувається 
особливо гостра необхідність у чіткому визначенні функцій і 
повноважень органів влади у державах, які зазнають глибинних 
системних перетворень. Д освід  У країни та інших 
постсоціалістичних держав засвідчує, що органи державної влади 
тут нерідко не діють і не приймають рішень, частими є випадки 
дублювання, а іноді й втручання у компетенцію партнерів, що 
значно знижує ефективність їхнього впливу на суспільні процеси.

У правовій науці в цілому завжди велика увага приділялась 
виробленню юридичного поняття компетенції та її складових 
елементів. Сучасна теорія держави і права виходить із того, що 
найважливішою ознакою органу держави є наявність у нього 
компетенції'-владних повноважень (сукупності прав і обов’язків) 
певного змісту й обсягу. Компетенція зумовлена предметом 
відання, тобто конкретними завданнями і функціями, які вирішує 
і виконує державний орган [15, с. 156-157]. Зазначимо, що в Україні 
це робилося, зокрема, стосовно Рад народних депутатів [14, с.46- 
47], а в Російській Федерації -  до органів виконавчої влади і 
апарату управління [11, с. 11-87; 4, с.23-72; 112-128 ].

У даний час важливо знову звернутися до питання про 
компетенцію парламенту взагалі й українського парламенту 
зокрема. Ще на початку 60-х років XX ст. склалося уявлення 
про те, що компетенція органу визначає межі повноважень, якими 
він дійсно володіє [10, с.74]. І сьогодні можна зустріти подібне 
трактування компетенції парламенту в дослідженнях вітчизняних 
державознавців[6,с.65; 12,с.84;9,с.ЗО]. Проте, таке трактування 
юридичного поняття компетенції дуже близьке до іншого 
правового терміну -  юрисдикції. ;

За минулі роки окреслились, на думку одного із провідних 
фахівців державознавчої науки проф. Ю.О.Тихомирова, два 
підходи у трактуванні юридичного поняття компетенції 
державного органу [ 16, с.212]. Один із них трактує повноваження 
органів як владні -  це їхній неодмінний і найважливіший атрибут 
(про це вже йшла мова вище). Кожний орган діє від імені держави, 
наділений владними повноваженнями, який здійснює на підставі 
законів та інших правових актів. Для другого підходу до 
розв язання даної проблеми характерне те чи інше визнання

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

54



ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНЦІЇ П А РЛ А М Е Н ТУ

повноважень органів в якості складового елементу їхиьо? 
компетенції або Ф у н к ц і й  [16, с.212]. Так, Французький 
енциклопедичний словник визначає термін “компетенція” як 
‘'здатність органу влади здійснювати певні дії, коло його 
повноважень у відомій справі” [18,р.250].

Саме такий підхід характерний для ряду вітчизняних 
учених-конституціоналістів. зокрема для проф. В.Ф.Погорілко [13 
с.66-67].

Така позиція збігається і з думкою автора. У даному 
контексті можна запропонувати таке юридичне трактування 
досліджуваного поняття:

компетенція парламенту -  це його здатність здійснювати 
конкретні повноваження стосовно предметів відання, визначених 
у конституціях та інших актах, і яка знаходить своє втілення в 
його функціях.

Звернемо увагу на те, що в конституціях та інших законах 
не завжди чітко розмежовані функції та повноваження парламенту, 
а часом їх перелічують уперемішку. Тому, на нашу думку, як з 
теоретичної, так і з практичної точки зору, при аналізі цієї проблеми 
доцільно виходити з того, що повноваження визначають можливі 
і незалежні дії парламенту відносно конкретного об’єкта, тоді як 
функції вказують напрями, сфери діяльності представницького і 
законодавчого органу.

На думку деяких учених, з якою не можна не рахуватися, 
компетенція органів державної влади, включаючи і парламент, 
визначається шляхом перерахування певних функцій, покладених 
на орган у тій чи іншій сфері суспільного життя і стосовно до 
певних керованих об’єктів. Однак, оскільки функції управління 
не є юридичними явищами, остільки компетенція органу і означає 
його право й обов’язок здійснювати конкретні управлінські функції 
у певній сфері [11, с. 11 -87]. Виходячи з цього, ряд юристів радять 
не визначати в актах про органи державної влади їхні функції як 
щось відмінне від їх прав і обов’язків. Так само не зараховуються 
до компетенції і предмети відання, оскільки їх вважають 
зовнішніми керованими об’єктами [16, с.212-2і 3].

Водночас у більш пізніх дослідженнях автори 
зараховують до компетенції, як і раніше, владні повноваження і 
підпорядкованість [2, с.77].
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Нарешті, ще одним варіантом розв’язання проблеми 
повноважень державного органу, зрозуміло і парламенту, є їх 
розгляд через призму функцій управління [16, с.213-214; 17, с.38- 
39; 4, с.23-72,112-128].

Виявляючи своє ставлення до даної проблеми, вкажемо 
на те, що не тільки в конституційній теорії, але й на практиці 
доцільно використати усі ці названі підходи. Головним тут є 
розуміння того, що саме повноваження визначають зміст 
діяльності державного органу. Це в першу чергу стосується і 
парламенту.

У колі тих питань, які окреслюють розглядувану проблему, 
з точки зору важливості, виділяються ті, що розкривають способи 
юридичного закріплення компетенції парламентів.

З точки зору юридичноїтехніки компетенція парламенту 
визначається або шляхом перерахування його функцій, або 
повноважень, які згідно з конституцією (іноді -  з іншими 
правовими актами) віднесені до його відання. Наприклад, 
Конституція України присвячує компетенції парламенту держави 
-  Верховній Раді України -  самостійну статтю (ст. 85), що 
складається із 36 пунктів. Крім даного запису, Конституція має 
конкретні норми, які встановлюють повноваження Верховної Ради 
поза переліком ст.85. Зокрема, ст. 87 передбачає право Верховної 
Ради розглядати питання про відповідність резолюції недовіри 
названому органу. А ст. 122 встановлює, що Верховна Рада може 
висловити недовіру Генеральному прокуророві України. Основний 
Закон має також інші компетенційні норми.

У державознавчій літературі вказується на чотири 
способи юридичного закріплення повноважень державного органу 
(цілком зрозуміло, що вони стосуються і парламенту): 
“компетенційно-рамковий” перелік; “закритий” перелік; 
“відкритий” перелік; “перелік із допущенням інших нормативно 
встановлених повноважень” [16, с.215].

У розглядуваному контексті для органів загальної 
компетенції і, зокрема парламенту, більш доцільне поєднання 
різних способів. Найчастіш е використовується спосіб 
"напіврозкритого” закріплення компетенції, коли досить 
докладний конституційний перелік повноважень поєднується з 
можливістю широкого вибору об’єктів регулювання. Прикладом

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

56



ПРОБЛЕМА КОМПЕТЕНЦІЇПА РЛ4МЕНТУ

такого способу регулювання компетенції парламенту можуть бути 
Основні закони Болгарії (ст.ст. 84.85 і 86) і Литовської Республіки 
(ст. 67).

У деяких зарубіжних державах є своя специфіка у 
визначенні функцій і повноважень парламенту. Назвемо, зокрема, 
функціональну характеристику, наявність великої питомої ваги 
процедурних норм, правил прийняття ухвал із спірних питань тощо. 
Звернемось до досвіду окремих держав.

П. 2 ст. 66 Конституції Іспанії так визначає компетенцію 
парламенту: “Генеральні кортеси здійснюють законодавчу владу 
держави, приймають державний бюджет, контролюють діяльність 
уряду і ... володіють іншими повноваженнями, передбаченими 
Конституцією”. А друга глава Основного закону присвячена 
питанню розробки законів (ст.ст. 81 -92), третя - міжнародним 
договорам (ст.ст. 93-96). Отже, при такому способі визначення 
компетенції органу народного представництва коротка 
функціональна характеристика діяльності парламенту 
доповнюється детальним описом процедур його законодавчої 
діяльності та порядку прийняття ухвал.

Гадаємо, що саме ознайомлення з цією специфікою є 
особливо корисним для вітчизняних законодавців, дослідників і 
політичних діячів. Для України, де так болісно сприймаються 
питання нормативного закріплення обсягу повноважень органів 
державної влади, тільки запровадження передового зарубіжного 
досвіду, зокрема іспанського, застосування процедурних норм, 
допоможе запобіганню дублювання в їх роботі, а також “білих 
плям” у компетенції, не охоплених впливом державних органів.

Вивчення зарубіжної та вітчизняної конституційної 
практики, а також спеціальної літератури, виявило чимало 
прогалин у справі правильного визначення компетенції 
парламентів. Найбільш суттєвими із них, на нашу думку, є явища 
“зміщуваності” функцій від нормативної моделі, втручання, 
невикористання прав. Нерідко, і ми є свідками цього, коли 
фактичні зміни компетенції відсувають у бік легальні способи, 
які дозволяють її коригувати з урахуванням економічних, 
соціальних і економічних змін [5, с.190-195]. Як засвідчує 
французька доктрина і практика, знання і використання таких 
способів дозволяє чітко встановлювати право прийняття ухвал з
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питань виконання функціїоргану і відповідальність за виконання 
ним державних функцій [16, с.216].

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне звернути увагу на 
гі способи визначення та зміни компетенції держ авних  
органів, які підтверджені світовим досвідом. В юридичній 
літературі до таких способів встановлення компетенції, тобто 
нормативного закріплення предметів відання, прав і обов’язків, 
відносять: централізацію і децентралізацію, деконцентрацію, 
делегування і субсідарність.

Оскільки у вітчизняній літературі дослідженню цього 
питання не приділялось належної уваги, буде корисним, якщо ми 
дамо юридичне тлумачення цих термінів. Під централізацією 
розуміється такий спосіб встановлення компетенції, коли 
здійснення функцій доручається тільки центральним органам. На 
противагу цьому способу, децентралізація - це передавання 
частини функцій нижчестоящ им і місцевим о р ган ам . 
Деконцентрація - роззосереджування функцій управління по 
“горизонталі” і по “вертикалі” (включаючи функціональні аспекти). 
Делегування - це узгоджене взаємне передавання повноважень 
органам різних рівнів. Субсідарність - (від лат.ЗиЬБІсІагіш - 
резервний, допоміжний) - взаємнодоповнююча діяльність різних 
ланок влади й управління.

Аналіз практики свідчить про застосування різних 
комбінацій способів встановлення компетенції парламентів у 
державах світу. Головною у цій справі була і залишається вимога 
застосування цих способів у такому співвідношені, при якому не 
порушувалась би гармонія механізму державного управління.

Наступна група питань досліджуваної проблематики, як 
ми гадаємо, пов’язана із використанням різних правових форм 
закріплення повноважень та їх регулювання. Узагальнення 
існуючої практики дозволяє виділити чотири типові форми 
встановлення повноважень. Перша - конституційна, друга - 
пов’язана із законами та іншими актами законодавчої влади, третя 
- із договірним способом визначення і розмежування повноважень, 
четверта - із делегуванням повноважень одного органу іншому 
[16, с.216-217].

Важливо підкреслити при цьому, що знаходження міри 
співвідношення вказаних форм є зовсім не простою справою.
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Особливо важливе врахування того фактора, що, на відміну від 
приватних осіб, які можуть робити все, що не заборонено законом, 
парламент, як і будь - який інший державний орган, може робити 
тільки те, на що він прямо уповноважується конституцією або 
законом. З іншого боку, специфічність компетенції парламенту в 
порівнянні з компетенцією інших державних органів випливає з 
його природи як вищого представницького органу, що здійснює 
законодавчу владу. Адже парламент сам у змозі, і з юридичної 
точки зору це виправдано, визначати свою компетенцію шляхом 
прийняття конституції (в тих державах, де конституції 
приймаються або затверджуються парламентом) або відповідних 
законів.

Як зазначалось вище, компетенція парламентів 
регулю ється у різних правових актах. Розуміння 
“багатошаровості” є суттєвим моментом, оскільки дозволяє 
проаналізувати передусім витоки, засади їхньої компетенції. З цієї 
точки зору можна говорити про наявність також різних 
регуляторів, а саме: конституційних, законодавчих, договірних. 
Якщо конституційні та законодавчі регулятори надають відомої 
стабільності процесу закріплення компетенції парламентів, то 
використання тут гнучкого договірного засобу, побудованого на 
дорученні та вказівках нібито підживлюють тканину державного 
управління. Із таким висновком проф. Ю.О.Тихомирова не можна 
не погодитись [16,с.218].

Тут зупинимось тільки на договірному способі визначення 
повноважень органів законодавчоївлади.

У світовій практиці цей спосіб не знайшов широкого 
застосування. Звернемось до досвіду Польщі, де прийняття 
“малих конституцій”, тимчасових конституційних актів, які 
визначають систему і компетенцію органів державної влади, 
традиційне. Так, прийняттю Конституції 1921 р. передувало 
прийняття “малої конституції” 1919 р., Конституції 1952 р. -  
Конституційного закону про організацію та коло діяльності 
верховних органів Польської Республіки; нарешті, Конституції 
1997 р. -  Конституційного закону від 17 жовтня 1992 р. "Про 
взаємовідносини між законодавчою і виконавчою владами, а 
також територіальним самоврядуванням”, до якого у 1995 і 1996 
рр. були внесені певні зміни.
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Як польські, так і зарубіжні дослідники у цілому позитивно 
оцінюють прийняття “малих конституцій'’ з точки зору визначення 
найбільш ефективної моделі організації державної влади. На їхню 
думку, тимчасові конституційні акти дозволяють, швидше 
досягти злагоди між різними соціально-політичними силами і 
групами у процесі прийняття Основного Закону. Адже наступна 
практика державного функціонування може підтвердити або 
спростувати оптимальнісгь закладених у такому законі ухвал, їх 
відповідність демократичним принципам устрою державної 
влади. Це, як відомо, і сталося у Польщі.

Та і вітчизняній державно-правовій практиці відомий 
договірний спосіб регламентації компетенції органів державної 
влади. Мова, звичайно, йде про Конституційний договір між 
Верховною Радою і Президентом України про основні засади 
організації та функціонування державної влади та місцевого 
самоврядування в Україні на період до прийняття нової 
Конституції Україні!, укладений 8 червня 1995 р.

На наш погляд, у будь-якому разі використання 
договірного способу встановлення повноважень, і в цьому 
переконує практика, є тимчасовим явищем. Його доцільно 
застосувати тільки у випадку неможливості використання інших 
способів. До того ж користуватися цим способом необхідно дуже 
обачливо. Важливо, щоб договірний спосіб зміни повноважень 
державних органів мав юридичну основу у вигляді відповідних 
конституційних приписів. При цьому мають бути зафіксовані три 
важливі моменти: передавання здійснення повноважень, 
передавання частини повноважень, передавання здійснення за 
договором. Інакше це призведе до виникнення суперечностей у 
чинному законодавстві.

Нарешті,зміни в обсязі і характері повноважень органів 
представницької і законодавчоївлади можливій при застосуванні 
процедури делегування повноваж ень від парламенту до 
глави держави або уряду. У корисності таких процедур по 
делегуванню повноважень главі держави та уряду щодо видання 
ними тимчасових законів переконує як зарубіжний, так і 
вітчизняний досвід.
Так, ст. 38 Конституції Франції і ст. 80 Основного Закону ФРН 
Делеговані закони” точно визначають, що і як може робити
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уряд і Я К О Ю  є подальша доля довірених йому актів. Ст 81  

Конституції Латвійської Республіки також передбачає, що у 
періоди між сесіями Сейму Кабінет Міністрів має право, якщо в 
тому є нагальна потреба, приймати постанови, що мають силу 
закону. Однак такі постанови не можуть змінювати закони про 
вибори до парламенту, про судоустрій та судочинство, бюджет і 
бюджетне право, про державні податки, митні збори, тарифи, 
позики та про амністію, а також закони, прийняті під час діяльності 
існуючого Сейму. При цьому зазначається, що такі постанови 
втрачають чинність, якщо не будуть внесені у Сейм протягом 
трьох днів після відкриття найближчої сесії Сейму.

Отже, у світі вироблений певний досвід. Проблема полягає 
тільки у вироблені чітких процедур і достатніх правових 
парламентів. У цьому зв’язку уявляється актуальним завдання 
більш повного регулювання питання про делегування повноважень 
у конституційних і поточних законах. Відзначимо і гостру 
необхідність запровадження й ефективного використання 
процедур розгляду спорів про компетенцію державних органів. І 
тут особливого значення набувають ухвали конституційних судів.
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ШСТИТУТ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ 
В РИМСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

Півтора століття тому професор Д.І. Мейер відзначав: 
"Право спадкування складає дуже важливу частину цивільного 
права і водночас містить багато таких юридичних понять, які не 
зустрічаються в інших його частинах. Але ця частина цивільного 
права у нас до цього часу дуже мало опрацьована: основні начала 
права спадкування мало зрозумілі в їх сутності й мало розвинені 
в практичних висновках” [3, с.408].

Невже й сьогодні для цивілістів існує необхідність 
звертатися до римського спадкового права, галузі глибоко 
національної та своєрідної для кожного народу? Який інтерес, крім 
чисто історичного, може мати аналіз його інститутів?Тим більше, 
що система римського спадкового права не може бути 
безпосередньо застосована в нашому праві. Римське спадкове 
право дійсно не отримало такої широкої рецепції, як, наприклад, 
зобов’язальне право, космополітичне за своєю природою. Але 
це не є підставою для його забуття. Історія спадкового права не 
знала системи спадкування більш розгалуженої, ніж римська - 
багатої внутрішнім розвитком і навіть дещо суперечливої і 
занадто ускладненої. Та, можливо, спробувавши зрозуміти 
внутрішню структуру і дух римського спадкового права, ми 
відкриємо щось таке, чого не знаємо про право спадкування, 
нормами якого ми користуємося сьогодні і зможемо зробити так, 
щоб спадкове право завтраш нього дня було більш 
націоналізованим і універсалізованим водночас, тобто більш 
досконалим.

“Заповіт для римлянина був тим самим, що для єгиптянина 
його надмогильний пам’ятник” [1 ,с.69-70]. Ця характеристика, 
дана Фердинандом Лассалем, дуже точно відображає місце і
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роль заповіту в правовій системі римлян. Хоча спадкування за 
законом історично виникло раніше, з точки зору духу римського 
права на першому місці безумовно стоїть заповіт. Поряд із 
призначенням спадкоємця (найістотніша умова заповіту), римське 
право знало й інший вид заповідальних розпоряджень -  відказ. 
Жоден заповіт, за дуже рідкісними винятками, не обходився без 
заповідальних відказів.

Почавши історичний аналіз інституту заповідального 
відказу, необхідно з’ясувати, що є заповідальний відказ “... як 
розпорядження про видачу певних сум або певних речей тим чи 
іншим особам, визначеним спадкодавцем” [5, с.548]. Тобто 
важливо зрозуміти, чому римське право визнало за можливе 
існування відказів як способу переходу майна після смерті особи.

Спадкування як універсальне наступництво є найбільш 
досконалим інструментом трансформації особи суб’єкта після 
його смерті і максимально відображає інтереси і особи, і 
суспільства. Після смерті особи її майнові права і обов’язки не 
загинуть, її юридична особа втілиться в наступникові, 
спадкоємцеві. А як відкази? Передача права, лише самої вигоди 
-  особі часто сторонній, або навіть тій, яка вже отримала свою 
спадкову частку. Згадаймо ‘‘незрівнянний” формалізм римських 
заповітів -  і раптом фідеїкомісси -  розпорядження на випадок 
смерті навіть поза заповітом, без заповіту і навіть усні, які можна 
підтвердити лише клятвою.

Яку мету переслідувало суспільство, санкціонуючи такий 
порядок? Чи не йде це в розріз з інтересами суспільства і навіть 
з вимогами природного права (послідовниками школи якого 
вважаються автори норм спадкового права Французького 
цивільного кодексу)? Такий порядок спадкування був серйозним 
стимулом для окремого індивіда збільшувати за життя своє 
майно, оскільки з’являється можливість після смерті, не 
порушуючи принципів універсального наступництва і 
основоположної ідеїримського спадкового права - трансформації 
особистості спадкодавця в свого спадкоємця, - попіклуватися про 
інтереси осіб, які були дорогі їм за життя [6, с. 421-422].

Інша річ, що в римському праві ми спостерігаємо бурхливий 
розвиток юридичної техніки, її реагування на найменші прояви 
динаміки суспільного життя в майновій, юридичній сфері. Звідси
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надзвичайне різноманіття відказів: легатів і фідеїкоміссів. їх видів 
і підвидів. До того моменту, коли відкази набутій свого остаточного 
вигляду в юстиніанівському праві, спостерігалася постійна 
видозміна відказу. Інколи відказ приймав форму, яка вже нібито 
не дозволяла говорити про сингулярне наступництво, але ідея 
залишалася; знову відбувалися зміни, які неухильно вели до 
сингулярного наступництва у формі заповідального відказу. “... 
такого розпорядження на випадок смерті, яке має за мету зі всього 
комплексу майнових прав і обов’язків передати певній особі лише 
право” [7, с.527]. Саме цей процес і є предметом нашого розгляду.

Розвиток римського спадкового права значною мірою 
пов’язаний з змінами, які відбувалися протягом століть у римській 
сім’ї. За часів родового домінування майно вважалося сімейною 
власністю і могло передаватися лише членам роду. Родовий 
зв’язок був основою переходу майнових відносин на випадок 
смерті особи. Слово “перехід” тут не тільки не має юридичного 
значення -  “наступництва”, але й фактичного переходу тут не 
було, майно просто залишалося функціонувати в межах роду, 
позбавляючись особистісно-зобов’язальних навантажень 
померлого члена роду.

І це було досягненням порівняно з періодом, коли суспільство 
являло собою групу ізольованих індивідів. Зі смертю особи 
випадає суб’єкт прав, внаслідок цього, з погляду примітивної 
правосвідомості, речі, які належали покійному, робляться 
безгосподарними, вимоги втрачають свого кредитора, борги -  
свого боржника. Ні про яке спадкове наступництво не могло бути 
і мови: майно покійного розпадалося на свої складові частини, з 
яких одні (вимоги і борги) гинули, інші - матеріальні речі як дешо 
нікому не належне - могли бути захоплені будь-ким з бажаючих 
[5, с.504]. Що абсолютно не відповідає сучасним уявленням, за 
якими зі смертю особи її права і обов’язки не припиняються, 
майно не розпадається на складові частини, а, зберігаючи 
колишню єдність, переходить до певних осіб-спадкоємців. Такий 
перехід майна в цілому, у всій сукупності прав і обов’язків ми 
називаємо спадкуванням [5, с.503].

Існуванню цього поняття сучасні правові системи 
зобов’язані римському праву, яке вперше оформило думку про 
універсальний характер спадкового наступництва. Встановлення
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ідеї спадкування привело до визнання заповідальної автономії 
індивідуалізованого власника.

Закони XII табл. фіксують заповідальний порядок 
спадкового наступництва як визнаний і освячений звичаєм [4, 
с.23-24]. Значна свобода заповітних розпоряджень сприяла 
розвитку інституту заповіту таким чином, що незабаром 
спадкування за законом як більш ранній порядок спадкування 
був відсунутий на другий план.

Поряд з універсальним наступництвом вже з часів старого 
цивільного права (jus civile) відоме наступництво сингулярне. 
Тобто поряд із призначенням спадкоємця функціонує ще один вид 
заповітних розпоряджень -  відказ. Уже Закони XII табл. 
санкціонують відкази як узвичаєний інститут поряд із самим 
заповітом. Є підстави стверджувати, що перші заповітні 
розпорядження носили саме форму відказів. Як ми вже говорили, 
ідея універсального наступництва не є вродженою для людства, 
але не можна сказати, що сингулярне наступництво є більш 
древнім і першоосновним.

Поняття та ідея сингулярного наступництва є похідною від 
наступництва універсального. Перший відказ носив речовий, але 
аж ніяк не зобов’язальний характер. Ідея спадкування в той час 
ще не була сприйнята як абсолют. Майно вже не розпадалося на 
окремі речі, які могли бути захоплені навіть сторонніми особами, 
але ще не існувало поняття об’єкта як сукупності прав і обов’язків. 
Річ переходила як окреме речове право без обов’язку. В цьому 
сенсі перше заповідальне розпорядження щодо такоїречі мало 
характер відказу. Але існує глибока різниця між таким переходом 
і сингулярним наступництвом, коли передається право без 
обов’язку, що його обтяжує. В першомуаипадку обов’язок навіть 
не мислиться.

У сингулярному наступництві виділяється право, воно 
відокремлюється від обов’язку. Обов’язок не зникає, він лише 
відділяється від супутнього йому права, переноситься на інші 
об’єкти спадкового майна, послаблюючи їх. Необхідною умовою 
є те, що ці об’єкти мають бути активними, тобто складати актив 
спадщини, вільний або звільнений спадкоємцем від боргів. Як 
бачимо, характеризуючи сингулярне наступництво, ми оперуємо 
такими термінами, як актив спадщини, борги, спадкоємець, право
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і обов язок. Усі ці поняття були вироблені римським правом на 
розвиток ідеї універсального наступництва, ідея ж сингулярного 
наступництва як феномену і виключення із загального кола 
майнових відносин стоїть вище універсального наступництва. Але 
вона закладена в самій природі спадкування як майнових 
відносин. Це передача окремого права, окремоїречі.

Таким чином, відказ у формі легату (як сингулярне 
наступництво) виникає одночасно з заповітом, своє законодавче 
закріплення отримує в положеннях законів XII табл. і є 
невіддільним від заповіту. В цей період спостерігається 
максимальне зрощення заповіту і відказу, у першій його історичній 
формі legcita. Легат міг бути встановлений тільки в заповіті і 
покладений лише на призначеного в заповіті спадкоємця. Якщо 
не було власне заповіту і відповідно спадкоємця за заповітом, усі 
легати, які були залишені в заповітному розпорядженні і покладені 
на спадкоємця за законом, ставали недійсними. Якщо заповідач 
бажав здійснити певну кількість відказів, він мав скласти заповіт 
і відповідним розпорядженням неодмінно перетворити спадкоємця 
за законом у спадкоємця за заповітом, тобто призначити його 
спадкоємцем в заповіті [6, с.499; 5, с.521]

Найдревнішими типами відказів були legation per 
vindicationem і legation per damnationem. Першим спадкодавець 
здійснював розпорядження про перехід частини спадщини у 
власність легатарія. Реальний характер мав і legation per 
praeceptionem, який полягав у попередньому виділенні певної 
речі із спадкової маси так, що вона не враховувалася при 
визначенні спадкових часток.

При встановленні legation per damnationem 
використовувалася формула “damnas e s t o Це означало, що на 
спадкоємця покладалося зобов’язання виконати те, що відказано. 
Тобто легатарій отримував право вимоги до спадкоємця, частка 
якого була обтяжена таким легатом. Об’єктом легату per 
damnationem могла бути річ, що належала як спадкодавцю, так 
і третій особі.

Зобов’язальний ефект мав також legation sinendi modo: 
заповідач зобов’язував спадкоємця дозволити легатарію 
заволодіти певною річчю. Спадкоємець не відповідав за реальний 
ефект угода, його обов’язок полягав у нечиненні перешкод для
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доступу до певної речі.
Найбільш яскраво специфіка згаданих типів відказів 

простежувалась у класичний період юриспруденції. Кожен вид 
легатів мав власну форму вираження, і помилка у виборі формули 
вела до його недійсності, наприклад, якщо для відказу речі, що 
не належала спадкодавцю на праві власності, була використана 
формула легату per vindicationem, легат втрачав силу.

У постклаеичний період розвиток сингулярного 
наступництва moriis causa полягав у поступовому змішуванні 
типів відказів і зменшенні формальних вимог до їх вираження. 
SC Neronianum встановив, що помилка у формулі легату вела у 
всякому випадку до встановлення зобов’язальної вимоги на 
користьлегатарія. У 529 р. Ю стиніан остаточно 
встановлює, що відказ повинен мати силу у відповідності з волею 
спадкодавця, незалежно від форми.

Такі зміни відбувалися звичайно у руслі загальної тенденції 
послаблення всеохоплюючого формалізму заповіту і його 
уніфікації. Строге розмежування типів легатів було кульмінаційною 
точкою формалізму у розвитку сингулярного наступництва. 
Зважаючи на його послаблення, було закономірним отримання 
юридичної сили в імператорський період (вперше при імператорі 
Августі) такої форми відказів як фідеікомісс.

Інститут фідеікоміссу є яскравим прикладом виникнення 
юридичних відносин у народному побуті і неодмінного їх 
закріплення державною владою як таких, що відповідають 
економічним і моральним засадам суспільства.

Незрівняний формалізм римського спадкового права був 
освячений законом і звичаєм. В історії права важко знайти 
подібний приклад усвідомлення свящ енного значення 
передсмертного документа. Але ще більш закономірними були 
різноманітні словесні або письмові, неформальні прохання 
спадкодавця, звернені до спадкоємця виконати або видати що- 
небудь на користь інших осіб. Спочатку ці прохання не малії 
обов’язкової сили і залежали лише від волі й совісті (fides) 
спадкоємця.

Звичайно, фідеікомісси залишалися у вигляді листа на ім’я 
спадкоємця. Це міг бути як спадкоємець за заповітом, так і 
спадкоємець за законом. У цьому полягає основна відмінність
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легату від фідеікоміссу. Такий лист, що містив прохання зробити 
що-небудь на користь третіх осіб, отримав назву codicilli 
(кодицилл). Також розвинулась практика, відносно якої до заповіту 
додавалася так звана clausula codicillari, тобто прохання на 
випадок недійсності документа як заповіту, розглядати його як 
кодицилл, звернений до спадкоємця за законом [5, с.568].

Призначення спадкоємця, зроблене в кодициллах, не 
створювало правової підстави для спадкування, але мало 
значення універсального фідеікомісса. Легати, недійсні через 
недоліки форми, вважалися фідеікоміссами. Якщо заповіт не 
набував сили через відмову прийняти спадщину або він був 
відмінений наступним заповітом, то всі розпорядження прямо не 
відмінені наступним заповітом, вважались як фідеікомісс. Такий 
стан речей відповідав новітній тенденції зберегти силу 
розпорядження особи на випадок її смерті, навіть за умов 
недійсності заповіту, точніше незалежного від умов дійсності 
заповіту, як документа. Фідеікоміссом могли бути обтяжені не 
лише спадкоємці за заповітом, але й легатарії, і навіть спадкоємці 
за законом. На фідеікомісси спочатку не розповсюджувались 
також матеріальні обмеження, властиві заповіту і легату. Так. 
для отримання фідеікоміссу не вимагалося testamentifactio із 
спадкодавцем. Це давало можливість залишити спадкове майно 
на користь перегринів, юридичних об’єднань та інших осіб, які не 
мали спадкової пасивної правоздатності.

Але протягом класичного періоду відмінності між легатом 
і фідеікоміссом поступово згладжуються. Законом Констанція 
були зменшені вже згадані формальні обмеження для легатів. У 
свою чергу фідеікомісси зазнали значних матеріальних обмежень, 
які були властиві легатам і спадкуванню за заповітом загалом. 
Постанови Сенату оголошують недійсними фідеікомісси, 
залишені на користь перегринів і personae incerlae (невизначених 
осіб), а також були здійснені інші законодавчі обмеження 
матеріальної сили фідеікомісса.

Цей процес законодавчого зближення двох форм відказів 
був завершений Юстиніаном. Указом 529 р. було встановлено, 
що будь-який легат, так само, як і будь-який фідеікомісс, 
породжує для особи, на користь якої він залишений, право 
зобов’язальної вимоги до спадкоємця, підтверджене законною
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іпотекою на спадкове майно. Якщо об’єктом відказу є майно, що 
знаходиться у складі спадкової маси, то відказоодержувач має 
право на віндикаційний позов. Указ 529 р. підтвердив остаточне 
злиття легату і фідеікоміссу. 30-ту книгу Дигест Юсгиніана “Про 
легати і фідеікомісси” відкривала інтерполяція тексту Ульпіана 
“Відкази за заповітом у всьому прирівняно до фідеікоміссів” [2, 
с.602].

Підводячи підсумок, ми повинні ще раз підкреслити 
значення юридичного надбання римлян саме в галузі спадкування 
і особливо щодо сингулярного наступництва на випадок смерті. 
Основними моментами досягнень римської юриспруденції в цій 
галузі слід вважати:

-  римське право вперше в історії дало поняття про 
універсальний характер спадкового наступництва і разом з тим, 
також уперше, виробило поняття наступництва сингулярного як 
вищого прояву автономної волі спадкодавця-власника;

-  універсальне наступництво полягало в тому, що 
спадкоємець силою одного акту набував всю сукупність існуючих 
прав і обов’язків померлого. Сингулярне ж мало місце, коли 
суб’єкт ставав наступником певного наданого йому права, і тільки 
цього права, не вступаючи в юридичну ситуацію померлої особи;

сингулярний характер наступництва за відказом 
визначився саме на противагу універсальному наступництву;

сингулярне наступництво здійснювалось у вигляді 
відказів, за римською термінологією /є#аіит іА(1еісотІ88ит\

строго формальний легат і більш вільний у відношенні 
формалізму фідеікомісс були інститутами тотожними за метою: 
реалізація бажання спадкодавця надати певній особі з усієї 
сукупності прав і обов’язків, що складають спадщину, лише 
вигоду; строгий формалізм відказів навіть в Юстиніанівському 
праві пояснюється саме природою сингулярного наступництва 
як наступництва лише прав, не обтяжених обов’язками;

-  витоки римського відказу обумовлені як статусом 
римської сім’ї, так і ранньою індивідуалізацією власності і 
протиставлення її правам пожиттєвого володільця. Саме право 
розпорядження річчю на випадок смерті відрізняло право 
власності від більш слабкого права пожиттєвого володіння. Легат 
-  як дарування через заповіт -  відображав найбільш повно
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автономну волю власника.
У римському праві заповідальний відказ -  це 

уповноваження власника вийти за межі звичайного порядк\ 
спадкування, наділяючи осіб поза межами familia (які колись 
оули їі членами) -singuli і здійснюючи дарування із спадкової 
маси на користь третіх осіб.

Основними рисами відказу як виду спадкового 
наступництва необхідно вважати:

-  наступництво лише певної частини активного майна 
спадкодавця;

-  опосередкований характер видачі з спадкової маси;
-  нерозривний зв’язок із обтяженим спадкоємцем, 

призначеним у заповіті;
-  в римському праві легати могли бути виконані навіть 

за рахунок особистого майна спадкоємця, але не за рахунок третіх 
осіб -  кредиторів спадкодавця, тут ми спостерігаємо взаємодію 
принципів трансформації особи і інтересів кредиту.

Отже, саме в римський період було сформовано ідею 
заповідального відказу як сингулярного спадкового наступництва 
в усьому розмаїтті його сучасних форм.
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Shevchuk L. V.
The institute of testamentary rejection in roman civil law

Summary
In roman civil law it was formulated for the first time the conception 
about universal character of hereditary cession and at the same time 
to counterbalance universal, it was developed the conception of singular 
cession in the form of rejectings. Ablegate, as the transmission of 
separate right only. was the exception from the total circle of property 
relations and conveyed autonomous will of a proprietor the most 
completely.
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СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Під припиненням зобов’язання треба розуміти припинення 
існування прав та обов’язків його учасників, які становлять зміст 
зобов’язання.

При припиненні зобов’язання перестає існувати, і його 
учасників (контрагентів) більше не пов’язують ті права та 
обов’язки, які раніше з нього випливали. Це означає, що кредитор 
більше не має права пред’являти до боржника будь-які вимоги, 
виходячи з даного зобов’язання, сторони не можуть переуступити 
свої права та обов’язки у встановленому порядку третім особам 
іт. ін.

Зобов’язання може бути припинено не тільки тоді, коли 
його мета досягнута, тобто при виконанні зобов’язання, а й тоді, 
коли ця мета не досягнута. Наприклад, у зв’язку з неможливістю 
виконання, при прощенні боргу.

Для припинення зобов’язання необхідна наявність певної 
підстави — юридичного факту, з настанням якого закон або 
договір пов’язують припинення зобов’язання.

Припиненню зобов’язань присвячена глава 19 ЦК 
України. Вона містить загальні способи припинення зобов’язань: 
виконання, зарахування, збіг боржника і кредитора в одній особі,
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угода сторін, зміна плану, неможливість виконання, смерть 
громадянина або ліквідація юридичної особи. Деякі підстави 
передбачені в інших главах ЦК України, що регулюють окремі 
види зобов’язань (статті 231,234,259 та ін. ЦК).

Одні правоприпиняючі факти виникають з волі учасників 
зобов’язання, причому, як правило, задовольняючи майновий 
інтерес кредитора. До них належать: належне виконання, 
зарахування, угода сторін. Інші припиняють зобов’язання 
незалежно від волі учасників і стадії його виконання: смерть 
громадянина, що є учасником зобов’язання особистого 
характеру, ліквідація юридичної особи— учасника зобов’язання, 
збіг боржника і кредитора в одній особі, неможливість виконання.

Крім наведеної класифікації, способи припинення 
зобов'язань поділяють на: підстави, характерні для всіх 
зобов’язань, і підстави, характерні для окремих видів зобов'язань; 
підстави, що є угодами, і підстави, що не є угодами; підстави, 
для яких необхідна згода обох сторін зобов’язання, і підстави, 
для яких досить бажання однієї сторони, та ін.

Серед способів припинення зобов’язань з волі сторін 
належне місце займає виконання зобов’язань (СТ.216ЦК).

Виконання зобов’язання є нормальним способом 
припинення зобов’язання, досягненням мети, заради якої воно 
створювалося.

Але припинення зобов’язання може бути обумовлено не 
будь-яким, а належним його виконанням.

Вимоги, що визначають належне виконання зобов’язань, 
містяться в законах, договорах, а за їх відсутності — у вимогах, 
що звичайно ставляться (ст. 161 ЦК).

Під належним виконанням зобов’язання розуміють 
виконання належній особі, в належному місці, в належний строк з 
додержанням усіх інших вимог і принципів виконання зобов’язань. 
Якщо учасники зобов’язання порушують хоч би одну з умов його 
належного виконання, зобов’язання не припиняється, а 
трансформується (змінюється), оскільки в такому випадку на 
сторону, яка допустила неналежне виконання покладаються, 
додаткові юридичні обов’язки— відшкодування збитків, сшіата 
неустойки та ін. Виконання таких додаткових обов’язків, як 
правило, не звільняє боржника від реального виконання
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зо б о в ’язання. Лише після того, як сторони здійснять усі дії, що 
випливають із зобов’язання, воно вважатиметься припиненим.

Виконання, яке припиняє зобов’язання, за загальним 
правилом, оформляється тим способом, у тій формі, що і його 
встановлення. Отже, якщо зобов’язання встановлюється в 
письмовій формі, то і його виконання оформляється письмово.

При усній формі немає потреби якимось чином оформляти 
його виконання. Але з цього правила є певні винятки.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ЦК України, коли угоди між орга
нізаціями або між організацією і громадянином укладаються в 
усній формі, організація, яка оплатила товари або послуги, повинна 
одержати від другої сторони письмовий документ, що 
підтверджує одержання грошей; підстави їх одержання.

При виконанні зобов’язань, які не виражені у письмовій 
формі, боржник має право вимагати від кредитора розписку, що 
посвідчує виконання зобов’язання. Відповідно до ч. 2 ст. 216 ЦК 
України, якщо боржник видав кредиторові на посвідчення 
зобов’язання борговий документ, то кредитор, приймаючи 
виконання, повинен повернути цей документ, а при неможливості 
повернення зазначити про це в розписці, яку він видає.

Розписка може бути замінена написом на борговому до
кументі, що повертається. Наявність боргового документа у 
боржника посвідчує виконання зобов’язання, поки не доведено 
інше.

Якщо кредитор відмовляється посвідчити виконання 
зобов’язання зазначеними у ст. 216 ЦК України способами, 
боржник має право затримати виконання. У такому разі кредитор 
вважається таким, що прострочив, з усіма наслідками, 
передбаченими в ст. 215 ЦК України.

Зарахування. З волі сторін зобов’язання припиняються 
шляхом зарахування зустрічної вимоги (статті 217 і 218 ЦК).

Зарахування— це такий спосіб припинення зобов’язання, 
при якому погашаються зустрічні однорідні вимоги, строк 
виконання яких настав або строк яких не зазначений чи визначений 
моментом витребування.

Здійснюється витребування за наявності трьох умов:
Перша умова: вимоги сторін мають бути зустрічні, тобто 

такі, які випливають з двох різних зобов’язань між двома осо
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бами, де кредитор одного зобов’язання є боржником іншого. Те 
саме повинно бути і з боржником.

Друга умова: вимоги мають бути однорідні, тобто в обох 
зобов’язаннях повинні бути речі одного роду. Можна зарахувати 
грошовий борг проти грошового, але не можна, наприклад, 
утримувати чужу річ за грошовий борг власника цієї речі. Частіше 
за все зарахуванням погашаються зустрічні грошові вимоги.

Третя умова: необхідно, щоб за обома вимогами настав 
уже строк виконання, оскільки не можна пред’явити до зара
хування вимоги за таким зобов’язанням, яке не підлягає 
виконанню. До зарахування може бути пред’явлена і вимога, 
строк якої не вказано або яка підлягає виконанню за першою 
вимогою кредитора.

Зарахування є односторонньою угодою, для нього 
достатньо заяви однієї сторони.

За наявності всіх вищенаведених умов згоди іншої 
сторони для зарахування не потрібно.

При цьому, якщо зустрічні вимоги рівні, то зобов’язання 
припиняється (повне зарахування), якщо нерівні, то одне із 
зобов’язань припиняється повністю, а в іншому зменшується 
обсяг вимог, але зобов’язання продовжує існувати (часткове 
зарахування).

Характер зобов’язань, їх мета, зміст та види при зараху
ванні не мають значення, але все ж таки не всі зустрічні однорідні 
зобов'язання, строк яких настав, можуть буги зараховані. 
Відповідно до ст. 218 ЦК України не допускається зарахування 
таких вимог:

1) за якими минув строк позовної давності;
2) про відшкодування шкоди, зумовленої ушкодженням 

здоров’я або заподіянням смерті;
3) про довічне утримання;
4) в інших випадках, передбачених законом.
Угода сторін. Відповідно до ст. 220 ЦК України

зобов’язання може припинятися угодою сторін. Вона може мати 
місце, коли сторони не приступили до виконання зобов’язання 
або виконали його частково.

Серед підстав припинення зобов’язань угодою сторін 
виділяють новацію, відступне, прощення боргу.
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Новація. Виходячи із змісту ч. І ст. 220 ЦК України, 
новація — це угода про заміну одного зобов’язання іншим між 
тими самими особами.

Пункт 2 ст. 652 проекту ЦК України уточнює, що сторони, 
укладаючи угоду про заміну первісного зобов’язання, що існувало 
між ними, іншим зобов’язанням, повинні передбачити заміну 
предмета чи способу виконання [2, с. 219].

Так, замість існуючого договору найму жилого будинку, 
власником якого є наймодавець, сторони укладають договір 
купівлі-продажу будинку. Боржник, який повинен сплатити певну 
суму грошей за куплений товар, зобов’язується сплатити цю суму 
на підставі договору позики.

На відміну від інших угод сторін, які мають наслідком 
припинення зобов’язань, зокрема від відступного, новація не при
пиняє правового зв’язку сторін, оскільки замість зобов’язання, 
дія якого припиняється, виникає узгоджене ними нове 
зобов’язання. Новація відрізняється від заміни виконання. 
Наприклад, постачальник за згодою покупця замість одних товарів 
поставляє інші, зміна строків і способів виконання.

В цих випадках первісне зобов’язання не притіняється, а 
змінюється і підлягає виконанню.

Юридичною підставою для зобов’язання, яке виникає при 
новації, є угода сторін про припинення первісного зобов’язання. 
Тому від дійсності останнього залежить дійсність нового. Якщо 
первісне зобов’язання визнається недійсним, то недійсним стає 
зобов’язання, яке його замінює.

У практиці використовується поняття гіролонгацій 
(продовження) договірних відносин учасників на новий строк, що 
також не визнається новацією.

Новацію характеризує те, що вона припиняє додаткові 
зобов’язання, якщо інше не передбачено законом або пого
дженням сторін.

Новація не допускається щодо аліментних зобов’язань, 
зобов’язань стосовно відшкодування заподіяної життю або 
здоров’ю фізичної особи шкоди, в інших випадках, передбачених 
законом. Проект ЦК України передбачає такі нові підстави 
припинення зобов’язань за.згодою сторін, як відступне та 
прощення боргу.
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Відступне (ст. 648 проекту ЦК) [2, с. 218]. За згодою 
сторін зобов язання може бути припинене наданням замість 
виконання відступного (сплатою грошей, переданням майна то ; і і 
[2, с. 218].

Надання відступного як спосіб припинення зобов’язання 
може мати місце як при виникненні зобов’язання, так і в процесі 
його виконання.

Оформляється відступне договором, в якому вказуються 
розмір відступного, порядок і строк його надання. Стосовно форми 
відступного діють загальні правила про форму угод. Форма 
надання відступного може бути різною: передача грошей, майна, 
виконання робіт, надання послуг та ін.

Розмір, строки і порядок надання відступного встановлю
ються угодою сторін.

Прощення боргу. Зобов’язання припиняється звільнен
ням кредитором боржника від його обов’язків, якщо це не по
рушує прав інших осіб щодо майна кредитора (ст. 653 проекту 
ЦК) [2, с. 219].

Таке формулювання допускає припинення зобов’язання 
одностороннім актом кредитора, який прощає борг. Боржник може 
заперечувати проти складення з нього боргу. Але в цьому випадку 
прощенню боргу він повинен протиставити належне виконання 
зобов’язання і таким способом припинити його. Але необхідність 
у прощенні боргу, як правило, виникає, коли виконання зобов’язання 
ускладнюється або коли він прострочив виконання, тобто в 
ситуаціях явної згоди боржника на припинення зобов’язання 
шляхом прощення боргу.

Враховуючи те, що для прощення боргу необхідна згода 
боржника, цей спосіб припинення зобов’язань іноді прирівнюють 
до договору дарування [3, с. 38].

За загальним правилом, не допускається одностороння 
відмова від виконання зобов’язання (ст. 162 ЦК).

Проте у деяких випадках, передбачених законом, зобов'я
зання може припинятися за волевиявленням однієї із сторін.

Право на одностороннє припинення зобов’язання, як пра
вило, зумовлене порушенням іншою стороною своїх обов’язків.

Так, зобов’язання за договором підряд) може припинятись 
у зв’язку з відмовою замовника від договору, якщо підрядчик не
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приступає своєчасно до виконання договору або виконує роботу 
так повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, а 
також коли підрядчик не усуне недоліки в роботі у встановлений 
замовником строк (ст. 347 ЦК). Підрядчик у свою чергу може 
відмовитись від договору, якщо замовник, незважаючи на 
своєчасне і обгрунтоване застереження з боку підрядчика, у 
відповідний строк не замінить недоброякісних або непридатних 
матеріалів, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або 
не усуне інших обставин, які загрожують міцності або придатності 
виконуваноїроботи(ст. 341 ЦК).

Статті 231 1234 ЦК України передбачають серед засобів 
захисту право покупця в разі, якщо продавець на порушення 
договору не передає покупцеві продану річ або якщо продана річ 
неналежної якості і ті недоліки не були застережені продавцем, 
вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.

Якщо покупець на порушення договору відмовиться 
прийняти куплену річ або заплатити за неї встановлену ціну, 
продавець може відмовитися від договору і вимагати відшко
дування збитків (ст. 232 ЦК). Враховуючи особисто-довірчий 
характер взаємовідносин сторін за договором доручення, ст. 392 
ЦК України передбачає можливість його припинення шляхом 
скасування договору довірителем і відмови повіреного, тобто на 
підставі односторонніх дій сторін цього договору.

Відповідно до ст. 350 ЦК України замовник за договором 
побутового замовлення може вимагати розірвання договору і 
відшкодування збитків у разі, якщо підрядчик допустив істотні 
відступи від умов договору або інші істотні недоліки в роботі.

Можливість односторонньоївідмови сторін від виконання 
договору поставки передбачена п. 24:Положення про поставки 
продукції виробничо-технічного призначення і п. 19 Положення 
про поставки товарів народного споживання.

Згідно з вказаним и норм ам и сторони можуть 
скористатися правом односторонньої відмови від виконання 
договору в таких випадках:

• при поставці продукції (товарів), якість якої не відповідає 
стандартам, технічним умовам, іншій документації;

• при оголошенні покупця банкрутом;
• при завищенні постачальником ціни на продукцію;
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• в інших випадках, передбачених законодавством
Покупець може також відмовитися від передбаченої 

договором продукції (повністю або частково) за умови, що він 
повністю відшкодує постачальникові збитки, спричинені такою 
відмовою. У разі розірвання договору сторона повинна 
попередити про це Іншу сторону не пізніше, ніж за один місяць.

До підстав припинення зобов'язань незалежно від волі 
сторін належать: неможливість виконання, збіг боржника і креди
тори в одній особі, смерть громадянина, який є боржником або 
кредитором, коли зобов’язання пов’язане з його особою, ліквідація 
юридичної особи — боржника чи кредитора.

Неможливість виконання зобов’язання. Закон не 
визначає поняття “неможливість виконання зобов’язання”. Під 
ним треба розуміти неможливість для боржника через різні 
причини здійснити передбачені зобов’язанням дї, спрямовані на 
його виконання.

Розрізняють випадкову і винну неможливість виконання.
При випадковій неможливості виконання зобов’язання 

припиняється, і боржник не несе відповідальності за його 
невиконання.

Випадкова неможливість може бути зумовлена як 
непереборною силою, так і будь-якою іншою обставиною, 
настання якої боржник не міг 1 не повинен був передбачити. Якщо 
жодна із сторін до виникнення неможливості виконання ще не 
встигла здійснити дії, пов’язані із зобов’язанням, воно 
припиняється.

Вже здійснене виконання у взаємному зобов’язанні збе
рігає силу за умови, що сторона, яка його виконала, отримала від 
іншого контрагента зустрічне задоволення, а те виконання, за яке 
вона зустрічного задоволення не отримала, їй повертається.

При винній неможливості виконання зобов’язання не 
припиняється, а лише змінюється, оскільки для винної сторони 
обов'язок виконання трансформується в обов’язок відшкодувати 
завдані контрагентові збитки, сплатити неустойку і т. д. Коли 
предмет зобов’язання визначений індивідуальними ознаками, 
його знищення спричинює неможливість виконання, і зобов’язання 
припиняється. Родові речі є речами замінними і доти, доки їх 
заміна для боржника можлива, зобов’язання продовжує існувати.
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Неможливість виконання може поширюватися на все 
зобов'язання або на окрему його частину. Вона може бути як 
постійною, так і тимчасовою. При постійній неможливості 
виконання зобов’язання припиняється, оскільки мета його 
недосяжна. При тимчасовій неможливості виконання зобо
в’язання не припиняється, тільки виконання переноситься до 
усунення перешкод. Неможливість виконання зумовлена певними 
об’єктивними обставинами, через які боржник не може здійснити 
виконання.

Але не у всіх випадках неможливість виконання зобов’я
зання може бути підставою його припинення.

Згідно з ст. 222 ЦК України зобов’язання припиняється 
неможливістю виконання, якщо вона спричинена обставинами, 
за які боржник не відповідає.

Однією з обставин, яка спричинює неможливість виконан
ня зобов’язання боржником і звільняє його від відповідальності, 
є винні дії кредитора, про що зазначено в ст. 210 ЦК України. За 
цієї’умови кредитор не має права вимагати повернення виконаного 
ним за зобов’язанням.

Іншою обставиною, яка виключає відповідальність борж
ника, є правомірне невиконання або неналежне виконання 
боржником зобов’язання. Воно може бути спричинене фізичною, 
юридичною або економічною неможливістю (загибель 
іпдивідуально-визначеноїречі, яка є предметом зобов’язання, 
хвороба артиста, стихійне лихо; видання державним органом акту, 
який призводить до неможливості виконання, наприклад заборона 
вивезення товару, вилучення речей, що є предметом 
зобов’язання, з цивільного обігу та ін.).

Відсутність вини боржника в невиконанні зобов’язання є 
також обставиною, що зумовлює неможливість виконання. В 
цьому випадку невиконання є протиправним, але відсутня вина 
боржника, тому зобов’язання припиняється.

У деяких передбачених законом випадках боржник несе 
відповідальність за випадкову неможливість виконання. 
Відповідно до ст. 213 ЦК України боржник, який прострочив 
виконання, відповідає перед кредитором за збитки, завдані 
простроченням, і за неможливість виконання, що випадково 
настала після прострочення. «
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Збіг боржника і кредитора в одній особі. Припинення 
зобов’язань у разі збігу боржника і кредитора в одній особі (ст 
219 ЦК) відбувається внаслідок правонаступництва, тобто 
переходу прав та ооов язків від боржника до кредитора і нав
паки. У відносинах між громадянами зобов’язання може 
припинитися за вказаною причиною, коли спадкоємець і 
спадкодавець були між собою в зобов’язальних правовідносинах. 
При правонасгупництві спадкоємець набуває прав та обов’язків 
спадкодавця і стає одночасно кредитором і боржником (боржник 
за договором позики стає спадкоємцем свого кредитора!).

Щодо організацій зобов’язання можуть припинятися 
збігом боржника і кредитора у зв’язку із злиттям юридичних осіб 
або приєднанням однієї юридичної особи до іншої за умови, якщо 
в зобов’язанні одна з них була кредитором, а інша—боржником.
В обох випадках зникає другий суб’єкт правовідносин, у зв’язку 
з чим вони припиняються.

Якщо згодом цей збіг припиняється, зобов’язання виникає 
знову (ч. 2 ст. 219 ЦК). Це правило застосовується у тих 
випадках, коли спадкування мало місце після оголошення 
громадянина померлим, а згодом судове рішення про оголошення 
громадянина померлим було скасоване судом у зв’язку з його 
явкою.

При поділі юридичної особи, яка виникла внаслідок злиття 
або приєднання, доля попередніх зобов’язань визначається заново 
за роздільним балансом.

Припинення зобов’язання смертю громадянина або 
ліквідацією юридичної особи. Як правило, смерть громадя
нина — кредитора чи боржника — не тягне за собою припи
нення зобов’язання, оскільки майнові права та обов’язки, які 
становлять його зміст, переходять у випадку смерті кредитора 
чи боржника до їх спадкоємців. Зобов’язання не припиняється, а 
внаслідок спадкового правонаступництва відбувається заміна осіб 
у зобов’язанні. Зобов’язання, виконання яких має особистий 
характер, не можуть бути предметом спадкування і 
припиняються смертю того учасника, з особою якого вони 
пов’язані. Відповідно до ч. 1 ст. 223 ЦК України зобов’язання 
припиняється смертю боржника, якщо виконання не може бути 
проведено без особистої участі боржника. Зобов’язання також
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припиняється смертю кредитора, якщо виконання проводиться 
особисто для кредитора.

Так, смерть автора призводить до припинення укладеного 
з ним договору літературного замовлення, смерть дитини тягне 
за собою припинення встановленого на її користь аліментного 
зобов’язання. Зобов’язання припиняється у разі смеріі особи, на 
користь якої стягувалося відшкодування шкоди, спричиненої 
ушкодженням здоров’я. Договір доручення припиняється не 
тільки смертю довірителя чи повіреного, а й визнанням будь- 
якого з них недієздатним, обмежено дієздатним чи безвісно 
відсутнім (п. З ст. 392 ЦК). Припинення юридичної особи також 
не завжди припиняє зобов’язання з її участю.

Оскільки реорганізація пов’язана з правонаступництвом, 
зобов’язання реорганізованої юридичної особи не припиняються.

Ліквідація виключає правонаступництво і є підставою для 
припинення зобов’язань.

Відповідно до частин 3 14 ст. 223 Ц К України 
зобов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи 
(боржника чи кредитора), крім випадків, коли законом або іншими 
правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юридичної 
особи покладається на іншу юридичну особу.

Згідно із Законом України “Про підприємства в Україні” 
(ст. 35) ліквідацію підприємства проводить ліквідаційна комісія, 
яку створює власник або уповноважений ним орган, а в разі 
банкрутства — арбітражний суд. При цьому встановлюються 
порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 
заявления претензій кредиторів, який не може бути менший двох 
місяців з моменту оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія 
виявляє кредиторів і визначає строк і порядок задоволення їхніх 
вимог.

Таким чином, більшість зобов’язань припиняється у 
зв’язку з їх виконанням.

Припиняються також зобов’язання, вимоги яких погашені 
без виконання (претензії, не задоволені за браком майна, невизнані 
ліквідаційною комісією; сг. 36 Закону Україїш “Про підприємства 
в Україні”).

Частина зобов’язань юридичної особи не припиняється. 
Наприклад, не припиняються зобов’язання за вимогами про
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відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я, заподіянні смерті 
громадянинові.

Відповідно до ч. 2 ст. 466 ЦК при ліквідації юридичної 
особи належні потерпілому платежі мають бути капіталізовані 
за правилами державного страхування і внесені його органом для 
виплати їх у розмірі і строки, зазначені у відповідному рішенні 
про відшкодування шкоди. В разі ліквідації юридичної особи 
позови про відшкодування шкоди, заподіяної ліквідованою 
юридичною особою, пов’язані з ушкодженням здоров'я чи 
смертю громадянина, пред’являються до вищестоящої організації 
або до організації, зазначеної в рішенні про ліквідацію юридичної 
особи (ч. З ст. 466 ЦК).
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The manners of the cessation of obligations.

Summary
The comparative characteristic of the manners of the cessation of 
obligations under the legislation of Ukraine and the project of the 
new civil code of Ukraine is given in the article.
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УПРАВЛІННЯ ДОВІРЧИМ ТОВАРИСТВОМ ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОВІРЧИХ ОПЕРАЦІЙ 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Аналіз інституту довірчої власності в тому вигляді, 
в якому він застосовується в системі англосаксонського 
права, дає підстави для висновку, що механізм регулювання 
довірчих відносин спирається на принцип “розщеплення” 
права власності на одне й те ж майно.

Український законодавець не сприйняв у повному обсязі 
ці ідеї і з метою усунення прогалин в регулюванні відносин 
довірчого характеру обрав специфічні підходи, передусім з метою 
їх використання в приватизаційних процесах. Спроба так званого 
“розщеплення” була здійснена шляхом відокремлення 
повноважень управліні ія майном у системі існуючої зобов’язальної 
консірукшрозпорядженпя майном. Для цього у Декрет Кабінету 
Мінсірів України від 17 вересня 1993р. “Про довірчі товариства” 
було закладено механізм управління майном довірителя, через 
специфічно утворюваний суб’єкт - довірену особу [1].

П оняття довірчого товари ства , особливості 
здійснення ним довірчих операцій врегульовані статтями 
вказаного Декрету Кабінету Міністрів підтверджують, що 
вирішення питань управління чужим майном було покладене 
на інститут представництва. Довірче товариство здійснює 
представницьку діяльність щодо майна довірителя за його 
рахунок та від його імені. Ці послуги складають предмет 
діяльності, їх довірче товариство надає довірителям майна, 
і ці послуги чітко визначені в Декреті як довірчі операції.

Довірче товариство як товариство з /додатковою 
відповідальністю є юридичною особою і відповідно до 
Закону України “Про господарські товари ства” має 
виконавчий орган: директора або дирекцію.

Разом з тим, як свідчить аналіз Декрету Кабінету 
Міністрів України “Про довірчі товариства”, для виконання
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основних своїх функцій довірчих операцій, довірче товариство не 
використовує діяльність виконавчого органу. Хоча установчими 
документами довірчого товариства він може створюватися, але 
цей орган призначений лише виконувати певні організаційні та 
фінансово-господарські функції, пов’язані з забезпеченням 
діяльності довірчого товариства: наприклад, оренди приміщення, 
забезпечення документарного обліку, тощо. Однак з таким 
суб’єктом, як довірена особа, виконавчий орган не вступає ні в 
майнові, ні в трудові, ні в будь-які інші відносини.

В статті 3 Декрету передбачається, що довірчі операції, 
які складають предмет діяльності довірчого товариства, від його 
імені здійснюють його засновники - довірені особи.

Виходячи із змісту Декрету щодо довіреної особи, можна 
зробити висновком, що це може бути будь-яка фізична або 
юридична особа.

Вартість майна, яке ця особа бере на обслуговування у 
довірителя майна, не повинна сумарно перевищувати частки цієї 
довіреної особи в статутному фонді довірчого товариства та 
відповідно її особистої додаткової відповідальності. Крім того, 
слід зазначити, що довірена особа повинна особисто виконувати 
свої обов’язки перед довірителем майна. Однак установчим 
договором про заснування та діяльність довірчого товариства 
може бути передбачена передача повноважень однієї довіреної 
особи іншому учаснику або третій особі за довіреністю на 
обмежений одним роком срок.

Аналіз літературних джерел, присвячених інституту 
представництва та агентському договору, засвідчує, що 
здійснення відповідної діяльності пов’язане із певними 
передумовами і ознаками, які характеризують агента, наприклад, 
наявньїстю необхідного рівня кваліфікації з ведення справ, 
п ов’язаних з наданням юридичних, консалтингових, 
маркетингових, управлінських, ріелтерських послуг по здійсненню 
корпоративних прав.

Наявність сертифікату, патенту або іншого виду дозволу 
дає право особі виступати агентом у відносинах між агентством, 
яке представляє агент, та принципалом, встановлює юридичну 
силу таких відносин, укладених на підставі аі ентського договору 
[2, с. 82].
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Як видно на прикладі діяльності агентства з нерухомості, 
діяльність, яку здійснює агентство, пов‘язана з ідеєю 
“розщеплення” повноваження розпорядження.

Власник майна є його володарем, користувачем та 
розпорядником. Як правило, люди вміють ефективно володіти та 
користуватися належними їм будинками. Але розпоряджатися 
ними в разі купівлі або продажу, при здійсненні інших дій, що мають 
юридичні наслідки, можуть, як показала світова практика, тільки 
фахівці. Тобто у разі, якщо у власника нерухомого майна виникне 
необхідність реалізувати його, він, будучи в повному обсязі 
дієздатним, може самостійно вчинити бажані дії'з належним йому 
майном. Цим самим для нього визначається перша складова 
функціїрозпорядження: можливість самостійно (безпосередньо) 
ним розпоряджатися.

Однак, щоб уникнути зайвих ризиків і реалізувати це майно 
найбільш ефективно, він може звернутись зі своєю проблемою 
до кваліф ікованих фахівців. Таким чином, проблема 
розпорядження майном, що є у власності однієї особи, починає 
вирішуватися іншою особою.

Але це не означає, що керівник агентства особисто має 
навички та індивідуальний досвід операцій з нерухомістю. Це не 
є його функцією, він зобов’язаний забезпечити організаційне та 
матеріальне обслуговування операцій з нерухомістю: оренду 
приміщень, підбір та найняття обслуговуючого персоналу, 
документарний обіг, тощо. Керівник агентства також здійснює 
певне розпорядження чужим майном не безпосередньо а 
опосередковано, через підбір агентів, спрямування їхньої 
діяльності в певне русло. Конкретну роботу по розпорядженню 
майном власника виконують професійно підготовлені агенти.

Аналіз наведеного прикладу показує, що розпорядження 
одним і тим же майном здійснили в відповідній мірі: власник, який 
вирішив реалізувати його, агентство, яке забезпечили цю 
операцію, та агент, який безпосередньо його реалізував. Потрійний 
розподіл повноваження не завжди є остаточним, оскільки для 
здійснення деяких операцій з окремим майном, нерідко потрібно 
право розпорядження розподіляти серед багатьох осіб, які в 
кінцевому рахунку здійснять відповідні дії з цим майном.

Наведений приклад операцій з нерухомістю підкреслює
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їх довірчий характер. Вирішення цих проблем через інститут 
представництва забезпечується шляхом розподілу повноважень 
між власником майна та особами, які можуть з юридичної та 
професійної точки зору ефективно його використати.

Аналіз специфіки діяльності довірчих товариств, 
започаткованої прийняттям Декрету “Про довірчі товариства'. 
підтверджує, що розробники цього акту ставили собі за мету 
також певним чином "розщепити ” функцію розпорядження, 
залишивши право вибору основної мети щодо отримання прибутку 
від майна за його власником, який може прийняти рішення про 
реалізацію майна, або про направлення його в цивільний оборот 
для отримання від цих дій дивідендів, ренти або інших зисків, 
або про обмін цього майна на більш ліквідне.

Декретом Кабінету Міністерств України “Про довірчі 
товариства” забезпечення здійснення волі власника було 
покладено на довірче товариство. Ця діяльність мала 
забезпечуватися завдяки функціонуванню відповідного інституту 
юридичної особи як суб’єкта довірчих правовідносин, який в разі 
заподіяння збитків майну довірителя приймав на себе 
відповідальність.

Основну роль у здійсненні управління майном довірителя 
Декретом було покладено на довірених осіб. З метою 
забезпечення здійснення ефективного управління, у тому числі 
приватизаційними коштами, Фонд Державного майна України 
своїм наказом №514 від 25.11.93 року затвердив Інструкцію про 
умови ліцензування представницької діяльності з 
приватизаційними паперами. Цією Інструкцією була передбачена 
обов’язкова умова для одержання довірчими товариствами 
відповідних ліцензій для здійснення операцій з приватизаційними 
цінними паперами наявність сертифікованих спеціалістів з вищою 
юридичною або економічною освітою.

На практиці були не з’ясовані завдання та роль довіреної 
особи в товаристві, а її відносини з довірителем майна носили і 
продовжують носити суто формальний характер.

Основну роль у товаристві відіграє виконавчий орган, хоча 
на нього законом і покладені інші функції, відмінні від довірчих 
операцій. Саме за погодженням з цим органом укладаються 
договори з довірителями майна. Цей орган дає вказівки довіреним
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особам і контролює їх діяльність. Фактично ідея наділення 
довіреної особи особливими повноваженнями з метою 
забезпечення селективного розпорядження майном (створення 
спеціального управляючого) залишилася тільки на папері.

Ідеологія здійснення довірчих операцій передбачає, що 
довірена особа представляє інтереси довірителя у відносинах з 
третіми особами. Довірена особа діє як представник довірителя.

Разом з тим є цікавим питання про забезпечення зв’язку 
між вимогами, які ставляться відповідними правовими актами з 
приводу одержання ліцензії на здійснення довірчими 
товариствами представницької діяльності з приватизаційними 
цінними паперами і вчинення відповідних довірчих операцій 
довіреною особою. Для проведення подібних операцій, як уже 
зазначалося, довірче товариство, як самостійна юридична особа, 
має одержати від Фонду державного майна України ліцензію.

Однак не можна не звернути увагу на те, що саме 
представницьку діяльність (відповідні довірчі операції) виконує 
не саме довірче товариство, а довірені особи, якими виступають 
його засновники: фізичні та юридичні особи.

Щодо цих довірених осіб ні Декрет Кабінету Міністрів 
України, ні інші нормативно-правові акти не ставлять жодних 
сертифікаційних вимог або спеціального ліцензування. Як бачимо, 
фактично ліцензуванню підлягає одна юридична особа, а 
відповідну діяльність, яка передбачає необхідність одержання 
ліцензії здійснюють інші особи.

Навряд чи такий підхід можна визнати обгрунтованим, 
особливо з врахуванням того, що сучасний стан правового 
регулювання довірчих операцій фактично не гарантує повноцінної 
майнової відповідальності довіреної особи за шкоду, яка може 
бути заподіяна майну довірителя, в тому числі і некваліфікованими 
діями довіреної особи.

Розробники проекту нового Цивільного кодексу України 
врахували окремі недоліки, які мал и місце в Декреті КМ України 
°Про довірчі товариства [1, с. 3 ,7].

Так, аналіз статей 1088 та 1096 проекту ЦК України 
свідчить про зміну підходів до статусу довіреної особи (в проекті 
-довірчий управитель).

Законом або договором.з довірителем майна (в проекті

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

88



УП РА В Л ІН Н Я ДО В ІРЧ И М  ТОВАРИСТВОМ  ТА ОСОБЛИВОСТІ 

  3Д ,Й С Н Е Н Н Я  Д О В ІРЧ И Х  О ПЕРАЦІЙ  ЗА ЗАКОН ОДАВСТВОМ  УКРАЇНИ

установником управління) можуть бути передбачені обмеження 
щодо вчинення довірчим управителем окремих дій з управління 
майном. Довірчим управителем може бути як фізична, так і 
юридична особа, що є суб’ктом підприємницької діяльності.

Аналіз положень Декрету Кабінету Міністрів України не 
дає підстав зробити однозначні висновки про те, чи є передбачені 
в ньому довірчі операції виключними для діяльності довірчих 
товариств. З огляду на практичну важливість цього питання його, 
на нашу думку, слід вирішити нормативно.

Враховуючи досвід цивілістів країн СНД, які для 
здійснення довірчих операцій застосовують різноманітні 
організаційно - правові форми, розробники нового проекту 
Цивільного кодексу України відійшли від схеми, передбаченої 
Декретом КМ України (довіритель майна, довірче товариство 
та довірена особа) і встановили нову схему відносин: 
установник управління, власник майна, довірчий управитель, а 
також-згідно до договору вигодонабувач.

Для довірчого управителя не встановлюються 
обмеження, пов’язані з організаційно-правовою формою його 
діяльності: навіть фізична особа зі статусом суб’єкта 
підприємництва може також здійснювати згідно проекту ЦК 
України довірче управління чужим майном.

Такий підхід до врегулювання інституту довірчого 
управління визначає лише принципові положення і потребує 
прийняття додаткових нормативно-правових актів, спрямованих 
на конкретизацію  порядку функціонування суб’єктів 
підприємництва, здійснюючих довірчі операції.

В цих актах законодавства можна буде врегулювати і 
важливі процедурні аспекти діяльності довірчих товариств 
відповідно до нових цивільно-правових інституцій і визначити 
особливості їх участі в приватизаційних та постприватизаційних 
процесах.
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Для успішного розвитку підприємництва особливого 
значення в сучасних умовах набуває встановлення та практична 
реалізація державних гарантій. Встановлюючи гарантії 
підприємницької діяльності, держава спирається перш за все на 
такі елементи, як закріплення стабільності відносин, що 
складаються серед підприємців, а також на забезпечення умов 
їх розвитку та захисту. Забезпечувана державою стабільність 
відносин підприємництва знаходить своє відображення у 
встановленні гарантій загальнорегулю ю чого характеру 
(макрорівень) і гарантій, що відносяться до окремого підприємця 
майнових гарантій [2, с. 198].

Для розвитку та охорони підприємницької діяльності 
держава використовує цілу систему юридичних гарантій. На дану 
проблему вже звертали увагу чимало вчених. До числа 
дискусійних проблем від носиться перш за все поняття юридичних 
гарантій та критерії їх класифікації'.

Наприклад, І.О.Ботклн розуміє під державними гарантіями 
підприємницької діяльності “закріплену в законодавчих та 
підзаконних нормативних актах систему мір, засобів та методів, 
які встановлюють саму можливість зайняття підприємницькою 
діяльністю... і таких, що забезпечуюють реалізаціїо суб’єктивних
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прав підприємців, а також їх охорону та захист” [4, с. 9].
Можна стверджувати, що під юридичними гарантіями 

підприємницької діяльності треба розуміти закріплені в 
законодавстві умови та засоби, що забезпечують підприємцям 
реальні можливості для охорони та безперешкодного здійснення 
цієї діяльності.

Всі юридичні гарантії підприємницької діяльності можна 
класифікувати за формою, в якій вони виражені зовні: права, що 
входять у зміст основних прав, свобод людини та громадянина, і 
самостійні права та юридичні обов’язки підприємців, які 
конкретизують відповідні конституційні права, свободи і обов'язки. 
За сферою дії юридичні гарантії, що забезпечують нормальні 
умови для реалізації підприємницької діяльності, можуть бути 
загальними, тобто поширюватися на всі види підприємницької 
діяльності чи спеціальними, покликаними захистити нормальне 
функціонування певного виду підприємницької діяльності.

За вираженими в правових гарантіях прийомами та 
способами правового регулювання підприємницьких відносин 
вони можуть бути сформульовані в формі дозволів та заборон.

В залежності від форми вираження та цільового 
призначення на думку Е.Г.Плієва [2, с.39] всі юридичні гарантії 
підприємницької діяльності можуть бути розділені на п’ять видів:

1) ті, що перешкоджають порушенню прав та свобод 
підприємців чи невиконання ними обов’язків, тобто 
такі, що мають превентивний характер;

2) такі, що сприяють реалізації прав, свобод та обов’язків 
підприємців;

3) відновлювальні, тобто такі, що сприяють відновленню 
порушеного права, свободи чи такі, що усувають 
перешкоди для реалізації обов’язків;

4) відшкодувальні, тобто такі, що забезпечують 
відшкодування шкоди, збитків, включаючи втрачену 
вигоду, спричинених в результаті порушення прав та 
свобод чи створення перешкод для виконання 
обов’язків;

5) гарантії-санкції, спрямовані на притягнення до 
відповідальності винних в порушенні законодавства 
про підприємництво, іншого законодавства, цивільно-
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правових договорів, угодта зобов’язань.
Відзначимо, що характер кожного з названих видів 

юридичних гарантій безпосередньо пов’язаний з формою та 
відображенням правових прийомів і способів регулювання 
підприємницьких відносин: чи дозволяти, чи забороняти.

Значення законодавства для свободи підприємницької 
діяльності полягає не тільки в тому, що ним визначаються межі 
свободи дій підприємців, алей в тому, що вона встановлює правові 
засоби та механізми для реалізації та захисту прав підприємців, 
тобто юридично гарантує свободу підприємців, робить її 
реальною.

Дуже важливою гарантією реалізації і захисту майнових 
прав підприємців є закріплений діючим законодавством принцип 
“дозволено все, що не заборонено законом”, який покликаний 
виключити неточності в питаннях законності або незаконності 
дій підприємця в сфері економіки. З цього слідує, що підприємцю 
дозволена будь-яка діяльність, не заборонена законом. Згаданий 
принцип знайшов закріплення у багатьох нормативних актах, що 
визначають правове становище тих чи інших видів підприємств, 
а також умов їх діяльності та перш за все в Конституції України 
[1, ст.42]. Зауважимо, що цей принцип визначає сутність 
підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки.

З реалізацією прав підприємця не варто змішувати 
реалізацію його обов’язків, адже стимули реалізації і тих, і інших 
-  інтереси підприємця, як об’єкта прав і як суб’єкта обов’язків -  
різні.

По відношенню до суб’єктивного права -  це інтерес, що 
формується економічними обставинами. Реалізація можливості, 
наданої підприємцю як управомоченій особі залежить від його 
волі. Підприємець самостійно обирає варіант своєї поведінки на 
ринку з метою задоволення свого інтереса і, перш за все, він сам 
вирішує чи реалізувати, чи не реалізувати надану йому законом 
можливість. Будь-яке суб’єктивне право має соціальну цінність 
лише постільки, поскільки його можна здійснити, тобто 
реалізувати ті можливості, які вони надають суб’єкту.

Однією із гарантій здійснення підприємцями своїх 
майнових прав є законність [1, ст.42].

Під законністю в підприємницьких відносинах слід
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розуміти забезпечену системою державних норм можливість 
вільно 1 наибаїльш ефективно здійснювати підприємницька 
діяльність, враховуючи при цьому законні інтереси держави 
суспільства, інших господарюючих суб’єктів, вимагаючи в свою 
чергу від них встановленої законом і договором поведінки, захисте 
порушених прав і відшкодування нанесених збитків [3, с.278].

Законність в умовах переходу до ринкових відносин має 
якісно інший зміст і значення, ніж в період адмінстративно- 
командноі системи в.економіці. В умовах існування плану від 
суб’єктів господарювання вимагалось перш за все безумовно 
виконання плану. Інтерес до виробництва підтримувався за 
рахунок госпрозрахункових заходів. Законодавець дуже детально 
регламентував (обмежував) самостійність цих суб’єктів і дуже 
обережно стимулював їх діяльність. Все це привело до створення 
величезної маси нормативно-правових актів в галузі економіки. 
Згідно цих норм можливим було тільки те, що прямо передбачено 
законом (чи іншою нормою). Дотримання законів в цих умовах 
стало перешкодою на шляху до ефективного господарювання. 
Ініціатива досить часто ставила працівника на межу 
правопорушення [9, с.216].

В ринкових умовах на перше місце виступає забезпечення 
господарюючим суб’єктам підприємницької свободи, можливості 
вести будь-яку господарську діяльність поза будь-яким 
директивно-розпорядчим впливом, вбирати будь-яку поведінку, 
яка не протирічить закону. Самі межі можливої поведінки стали 
ширшими за рахунок того, що на перше місце серед регулюючих 
вище згадані відносини вийшов закон. При цьому варто 
відзначили, що в період адміністративно-командного механізму 
в сфері економіки діяла досить мала кількість законів, а 
господарську діяльність визначали сотні тисяч підзаконних актів, 
спрямованих на обмеження свободи господарювання. На 
противагу тому періоду в наш час головне регулююче значення 
надано законам. Це пояснюється тим, що автономні суб’єкти 
(які діють на основі різноманітності форм власності та 
організаційно-правових форм, не можуть будувати свою 
діяльність в умовах нестабільного і малоефективного 
підзаконного регулювання. Ринкова діяльність кожного учасника 
підприємницького обігу повинна бути підкорена єдиним правилам,
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які в стані встановити тільки закон.
Свобода підприємницької діяльності забезпечується 

також системою норм, які відділяють господарюючих суб’єктів 
від незаконного втручання держави і державних органів. Вимоги 
законності в цьому напрямку забезпечуються можливістю 
захисту прав підприємців проти держави [2, с. 168].

В умовах переходу до ринку найважливішою вимогою 
законності стало узгодження публічних інтересів. Інтереси 
держави і суспільства у формуванні бюджета, забезпечення 
оборони і безпеки держави, соціально-культурного розвитку 
суспільства та з інших питань зробили необхідним створення цілої 
системи законів, що встановлюють єдині правила оподаткування 
природокористування, створення різних соціальних фондів та ін. 
А для цього в свою чергу необхідно встановлення єдиних правил 
регулювання фінансів підприємств, ведення бухгалтерського 
обліку та ін. Не варто, однак, абсолютизувати можливості 
ринкового регулювання та приватні інтереси і права. Варто 
говорити про узгодження публічних та приватних інтересів. Чітке 
обмеження державного впливу на підприємницьку діяльність та 
межі, які не повинен порушувати суб’єкт такої діяльності, є 
найбільш вагомими рисами законності перехідного періоду.

Зауважимо, що для втручання держави завжди повинна 
бути точна підстава. Без достатньої підстави таке втручання є 
незаконним. Щоб забезпечити під приємницьку діяльність згідно 
принципу дозволено все, що не заборонено законом, потрібно чітко 
вказати заборони, які не повинен порушувати підприємець. Всі ці 
заборон и  згадую ться не т ільки  в крим інальном у та 
адміністративному законодавстві, ці заборони містяться і в 
законодавстві, що регулює підприємницьку (господарську) 
діяльність і в інших галузях, з якими стикається суб’єкт, що 
здійснює підприємницьку діяльність (земельне, природоохоронне 
законодавство) [6, с.412].

З точки зору вимог закону інтереси підприємців 
охороняються всією системою права, тобто нормами різних 
галузей права: конституційного, адміністративного, трудового, 
кримінального, цивільного та ін. Правові норми різноманітних 
галузей права охороняють, тобто з точки зору законодавця 
забезпечують нормальне здійснення підприємницької діяльності.
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ЮРИДИЧНІ ГА РЛ НТ1Ї ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ В ПІДПРИЄМЦІВ
____________________________________________  ТА ЇХ ЗАХИСТ

Якщо ж діяльність підприємця неправомірно порушена чи виник, іа 
загроза посягання на права підприємця та його інтереси, то в 
такому випадку можуть бути застосовані конкретні правові засоби 
захисту. Завдяки цим засобам відбувається відновлення 
порушених прав та інтересів, а цим створюється можливість для 
продовження підприємницької діяльності, що для потерпілого 
підприємця і є головним. Згадана мета досягається 
застосуванням цивільно-правових способів захисту чи інших 
способів, але у поєднанні з цивільно-правовим [7, с.93; 8, с. 192].

Проаналізувавши зміст статей Цивільного Кодексу 
України можна сформулювати поняття способів захисту цивільних 
прав (а значить і майнових прав підприємців) наступним чином: 
під способами захисту цивільних прав розуміють такі, передбачені 
Цивільним Кодексом та іншими законами України правові засоби, 
застосування яких, засноване на визнанні права, приводить до 
відновлення того становища, яке існувало до порушення права, а 
також сприяє припиненню дій, які порушують право чи створюють 
перешкоди для його застосування.

В юридичній літературі способи захисту розмежовуються 
на матеріально-правові і процесуальні, а останні класифікуються 
ще й за різними критерями -  за метою захисту, характером 
процесуальної діяльності, видами владних актів, за 
юрисдикційними органами [5, с.316].

Серед науковців існує думка, що крім універсальних 
способів захисту існують ще й спеціальні способи захисту -  це 
віндикаційний та негаторний позови та ін. В залежності від 
характеру наслідків застосування універсальних способів захисту 
їх можна поділити на три групи:

■ способи захисту, застосування яких дозволяє 
підтвердити те право, яке захищається, чи припинити 
(змінити) зобов’язання;

■ способи, застосування яких дозволяє попередити чи 
перешкодити порушенню права;

■ способи, застосування яких має на меті відновити 
порушене право чи компенсувати втрати, зазнані у 
зв’язку з порушенням права.

Зауважимо, що різноманітні способи захисту цивільних 
прав передбачають певний порядок чи механізм їх реалізації.

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск Правознавство.

95



Пацурківський Ю .П.

Тому, на нашу думку, найбільш практичне значення має 
класифікація способів захисту в залежності від механізму 
реалізації'.

Механізм захисту прав -  це система способів захисту в 
дії', тобто процес застосування правових норм, який завершується 
визнанням права і відновленням становища, яке існувало до 
порушення права чи припиненням дій, які порушують право чи 
таких, що створюють загрозу для його порушення.

Наскільки різноманітні способи захисту цивільних прав 
(прав підприємців), настільки гнучким повинен бути механізм 
захисту. В окремих випадках специфіка способу захисту визначає 
вид механізму захисту, не допускаючи інших варіантів. Зокрема, 
акт державного органу чи органу місцевого самоврядування, що 
ітротирічить закону, не підлягає застосуванню при вирішенні спору.

Об’єктивно існуючі можливості реалізації способів 
захисту цивільних прав зводяться до наступних видів механізму 
захисту -  самозахист, врегулювання розбіжностей у несудовому 
порядку вирішення заяв і скарг органами виконавчої влади в 
порядку підпорядкування; надання захисту шляхом здійснення 
прокурорського нагляду, конституційний захист, розгляд судами 
загальної юрисдикції та арбітражними судами, розгляд 
економічних спорів, що мають цивільно-правову природу, 
третейськими судами.
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Ш Ж НАРОДШ  БАГАТОСТОРОННІ АКТИ В 
СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Традиційно джерелами трудового праваУкраїни вважали 
Конституцію України, Кодекс законів про працю України, 
законодавчі та підзаконні акти України, що регулюють трудові 
відносини, акти локального регулювання. Але зміни, що 
відбуваються в суспільстві, з неминучістю викликають появу 
нових джерел.

Ще до прийняття нової Конституції Законом України "Про 
дію міжнародних договорів на території України” від 10 грудня 
і 991 року [2, ст. 137] встановлювалось, що укладені і належним 
чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять 
невід’ємну частину національного законодавства України і
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застосовую ться у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства. Згідно ч. 1 ст. 9 КонституціїУкраїни 
чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України. Огже, вони стали самостійним джерелом 
права України і відіграють важливу роль у регулюванні трудових 
відносин. Більше того, законодавство встановлює пріоритет 
міжнародно-правових норм над національними. Згідно ч. 2 ст. 17 
Закону України “Про міжнародні договори України” від 22 грудня 
1993 року [3, ст. 45] якщо міжнародним договором України, 
укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші 
правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то 
застосовуються правила міжнародного договору України. Ця 
норма неодноразово повторюється в багатьох законодавчих актах 
України. Зокрема, ст. 8 і Кодексу законів про працю України 
визначила співвідношення міжнародних договорів про працю і 
законодавства України. Отже, якщо міжнародним договором або 
міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено 
інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про 
працю, то застосовуються правила міжнародного договору або 
міжнародної угоди.

До таких договорів з питань регулювання трудових 
відносин в першу чергу відносяться належним чином ратифіковані 
конвенції Міжнародної організації праці.

М іж народна організац ія праці -  це міжурядова 
спеціалізована міжнародна організація, що має за мету сприяти 
покращенню умов праці і життя трудящих [10, с. 212]. Вона була 
створена в 1919 році. Українська PCP стала членом Міжнародної 
організації' праці в 1954 році.

Один із основних напрямків діяльності Міжнародної 
організації праці -  нормотворчість, створення міжнародних 
трудових стандартів. Нормотворча діяльність Міжнародної 
організації праці полягає головним чином у прийнятті конвенцій і 
рекомендацій.

Після того як прийнята міжнародною конференцією праці 
(представницький орган Міжнародної організації праці, в якому 
кожна держава -  член організації представлена двома урядовими 
делегатами, одним делегатом від підприємців і одним від
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МІЖНАРОДНІ Б АГА ТОСТОРОННІ АКТИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО
- -     ПРАВА УКРАЇНИ

дудящих) конвенція ратифікована двома державами-членами 
Міжнародної організації праці, вона стає багатосторонньою 
міжнародною угодою і покладає зобов' язання на всі держави- 
члени Міжнародної організації праці, як ті, що ратифікували, так і 
ті, що не ратифікували конвенцію. У випадку ратифікації конвенції 
держава зобов язана прийняти законодавчі чи інші акти для 
проведення її в життя і регулярно подавати в Міжнародну 
організацію праці доповіді щодо вжитих заходів по застосуванню 
ратифікованої конвенції (сг. 22 Статуту Міжнародної організації 
праці). Якщо конвенція не ратифікована, держава-член 
Міжнародної організації праці все ж несе зобов’язання інформувати 
Міжнародну організацію праці про стан національного 
законодавства і практику його застосування по тематиці 
нератифікованоїконвенції і про заходи, які передбачається вжити 
для надання їй сили.

П. 8 ст. 19 Статуту Міжнародної організації праці 
застерігає, що прийняття державою-членом Міжнародної 
організації праці конвенції чи рекомендації' ні за яких умов не може 
змінювати на шкоду працівникам чинне в цій країні законодавство.

За своїм змістом конвенції Міжнародної організації праці 
прийнято класифікувати за такими групами:

1) акти про основні права і обов’язки людини у сфері 
праці;

2) акти про забезпечення зайнятості і захисту від 
безробіття;

3) акти, що регулюють умови праці;
4) акти по техніці безпеки і виробничій санітарії;
5) акти про підвищений правовий захист окремих 

категорій працівників;
6) акти про співробітництво організацій працівників 

роботодавців, держави, про мирне вирішення 
трудових конфліктів.

Особливості конвенцій Міжнародної організації’ праці в свій 
час породили дискусії в науці міжнародного права щодо природи 
міжнародних конвенцій про пращо. Початок їм поклав один з 
найвидатніших французьких вчених в галузі міжнародного права 
Ж.Ссель, який охарактеризував конвенції як “міжнародні закони  ̂
[11, с. 55, 182-185]. Але таке розуміння природи ковенщй
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Міжнародної організації праці не зустріло підтримки з боку 
багатьох спеціалістів. Наприклад, К.-А.Кольяр, також відомий 
міжнароднику своєму грунтовному дослідженні підкреслив, що 
тексти, які приймаються конференцією, не можна вважати 
міжнародними законодавчими актами [7, с. 459]. Іванов С.А., 
досліджуючи природу міжнародних конвенцій про працю, 
відзначив, що особливості, притаманні конвенціям Міжнародної 
організації праці, ‘ принципово не змінюють їх характеру як 
міжнародних договорів” [6, с. 42].

Невивликає сумнівів, що конвенції Міжнародної організації' 
праці є одним із видів міжнародних договорів. Це безпосередньо 
випливає із ч. 1 ст. 1 Закону України “Про міжнародні договори 
України”, де зазначається, що цей Закон застосовується до всіх 
міжнародних договорів України -  міждержавних, міжурядових і 
міжвідомчих, регульованих нормами міжнародного права, 
незалежно від їх форми і найменування (договір, угода, конвенція, 
пакт, протокол, обмін листами або нотами, інші форми і 
найменування міжнародних договорів).

Згідно ст.7 Закону України “Про правонаступництво 
України” від 12 вересня 1991 року [1, ст. 617] Україна є 
правонаступником прав і обов’язків за міжнародними договорами 
Союзу PCP, які не суперечать КонституціїУкраїни та інтересам 
республіки.

Набуття конвенціями Міжнародної організації праці 
характеру джерела трудового права, підкреслює С.А.Іванов, 
означає перш за все, що при розгляді трудового спору в суді 
працівники, як, втім, і роботодавці, мають право посилатися на 
них для захисту свого права, а суд зобов’язаний взяти їх до уваги 
[5, с. 73]. В свою чергу суддя має право посилатись на конвенцію, 
якщо закон або інший нормативний акт їй не відповідає або якщо 
норма, що міститься в конвенції, більш точна і визначена, ніж у 
законодавстві.

Конвенції Міжнародної організації праці як джерело 
трудового права України відіграють особливу роль в практиці 
правового регулювання праці і мають особливу правову силу, яка 
обумовлена тим, що застосування норм про працю, які в них 
містяться, може бути проконтрольовано не лише судом, а й 
безпосередньо Міжнародною організацією праці. Визнання
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конвенцій джерелом трудового права України викликає 
необхідність доведення їх до широкого кола трудящих мас 
оскільки від цього залежить їх практична ефективність.

Включаючи в наше законодавство норми міжнародного 
трудового права (конвенцій і рекомендацій Міжнародної організації 
праці), зазначає А.М.Курінний, слід забезпечити їх реальне 
виконання. Необхідно створити механізм, який гарантує 
незалежність державних органів і інспекцій, що здійснюють 
нагляд і контроль за станом охорони праці, від державних же 
підприємств, які нерідко вирішують більше проблем в регіоні, ніж 
органи влади і управління [8, с. 100].

Джерелом трудового права України є міжнародні договори 
і угоди, двосторонні чи багатосторонні, безпосередньо присвячені 
правовому регулюванню трудових відносин або такі, що містять 
окремі трудові норми.

Так, Україна уклала Угоди про працевлаштування і 
соціальний захист громадян з Молдовою 1993 р., Російською 
Федерацією 1993 р., Білоруссю 1995 р., Вірменією 1995 р., про 
взаємне працевлаштування працівників з Польщею 1994 р., 
П ротокол з Чехією 1997 р. В 1994 році між країнами 
Співдружності Незалежних Держав з участю України була 
підписана Угода про взаємне визнання прав на відшкодування 
шкоди, завданої працівникам каліцтвом, професійним 
захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, що пов’язане 
з виконанням ними трудових обов’язків.

Таких двосторонніх чи багатосторонніх угод Україною 
укладається багато. Джерела трудового права України 
міжнародного походження сприяють підвищенню захищеності 
працівників, покращенню умов праці. Як відзначають французькі 
юристи, розвиток трудового права немислимий, якщо він не 
відбувається паралельно в різних країнах [4, с. 42]. У зв’язку з 
цим одним з основних завдань розвитку трудового права України 
повинно стати узгодження трудового законодавства з 
міжнародними нормами про працю. Аналіз процесу узгодження 
норм конвенцій і рекомендацій про працю і норм 
внутрішньодержавного права, що здійснюється державами- 
членами Міжнародної організації праці при сприянні цієї 
міжнародної організації свідчить про наявність чотирьох окремих,
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але взаємопов’язаних компонентів, а саме: міжнародного 
правового і організаційного механізмів узгодження і 
внутрішньодержавного правового і організаційного механізмів 
узгодження. Необхідність створення такої структури 
обумовлюється, з одного боку, особливостями міжнародно- 
правових норм про працю (специфіка об’єкту регулювання, 
юридична сила, характер спільності приписів, регулятивні 
властивості і т.п.), а з іншого, — відмінностями позицій 
національного права і практики щодо реалізації приписів цих норм 
у внутрішньодержавній сфері. Забезпечення належної 
узгодженості норм про працю  м іж народного і 
внутрішньодержавного права -  запорука добросовісного 
дотримання міжнародних зобов’язань. Тому практика держав- 
членів Міжнародної організації праці виробила різні методи 
забезпечення реалізації міжнародних норм про працю у 
внутрішньодержавній сфері. До них відносяться: видання нових, 
зміна чи відміна чинних норм національного права; відсилання; 
рецензія; уніфікація; колективні договори та інші способи. На 
думку С.Г.Осики і В.А.Самовалова, не слід ставити питання про 
пріоритет будь-якого способу узгодження норм міжнародного і 
внутріїпньодержавного права над іншим способом. В залежності 
від об’єкту правового регулювання і його значення в 
міжнародному і внутрішньодержавному житті, від змісту даної 
міжнародно-правової норми, від особливостей національної 
системи права і навіть від вимог конкретного історичного 
моменту і т.п. може виявитись найкращим той чи інший спосіб 
узгодження норм двох систем права. Держави повинні мати в 
своєму арсеналі перераховані способи і користуватись ними у 
відповідності з потребами практики; не виділяючи в якості 
виключного і не відкидаючи в якості непридатного жодного з них 
[9, с. 45].

Специфіка розвитку міжнародного трудового права 
полягає в тому, що його норми створюються шляхом узгодження 
позицій різних держав. Жодна держава, незалежно від їївпливу в 
світі, не може самостійно створювати норми міжнародного 
трудового права. В процесі створення таких норм відбувається 
зіткнення різних точок зору, пошуки взаємоприйнятих рішень і 
компромісів. В міжнародних відносинах беруть участь держави
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з різним соціальним ладом, рівнем економічного розвитку, 
характером державної влади, класовою і національною 
структурою, історичними традиціями. Всі ці фактори в тій чи іншій 
мірі впливають не тільки на формування внутрішнього права, а й 
на розвиток міждержавних відносин. При цьому на процес 
створення принципів і норм міжнародного права, зокрема, 
трудового, безпосередній, а інколи й вирішальний вплив здійснює 
внутрішнє право держав. Учасники міжнародних відносин не 
можуть, як правило, узгоджувати і приймати такі норми, які б 
протирічили їх конституціям та іншим основоположним 
законодавчим актам, які закріплюють основні права і свободи 
громадян. Саме тому внутрішнє трудове право багато в чому 
визначає позицію держави на міждержавному рівні і відповідно 
розвиток міжнародного трудового права.

Визначаючи місце міжнародних багатосторонніх актів 
(угод, договорів, в тому числі конвенцій) з участю України в 
системі джерел трудового права України, слід зазначити 
наступне. Статтею 8 і КЗпП безпосередньо відведено місце 
міжнародному договору над законодавством України про працю, 
тобто Кодекс законів про працю України, закони, укази 
Президента України, постанови уряду і т.п. з питань регулювання 
трудових відносин займають в ієрархії джерел трудового права 
України нижчу сходинку за міжнародними договорами України 
про працю. Що стосується Конституції України, то ч. 2 ст. 9 
Основного Закону передбачено, що укладення міжнародних 
договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 
після внесення відповідних змін до Конституції України. Згідно 
п. 1 Перехідних положень Конституції України закони та інші 
нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, 
є чинними у частині, що не суперечить Конституції'України. Тому 
ратифіковані до 28 червня 1996 року міжнародні договори можуть 
діяти тільки в частині, що не суперечить Конституції. Отже, в 
ієрархії джерел трудового права України верховенство Конституції 
України є безперечним.
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ГАЛУЗЕВА НАЛЕЖНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ФІНАНСАМИ Ш ОЩ ВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

П оряд з державною владою, у відповідності з 
Конституцією України, “в Україні визнається і гарантується 
місцеве самоврядування”]!, с. 7]. Місцеве самоврядування в 
Україні, згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні ”,— це гарантоване державою право та реальна здатність 
територіальної громади — жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста 
— самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України [2, с. 2].

П ринципово новим є те, що органи місцевого 
самоврядування не входять в систему органів державної влади. 
Згідно Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
система місцевого самоврядування в Україні включає:

— територіальну громаду;
— сільську, селищну, міську раду;
— сільського, селищного, міського голову;
— виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
— районні та обласні ради, що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
— органи самоорганізації населення.
У містах з районним поділом за рішенням територіальної 

громади міста або міської ради відповідно до цього Закону 
можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради 
утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який 
одночасно є і головою її виконавчого комітету.[2, с. 5].

1 аким чином, органи місцевого самоврядування сьогодні 
не представляють державу. У відповідності з Конституцією 
України, вони мають власну матеріальну і фінансову основу,— 
нею є рухоме і нерухоме майно місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад
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сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні районних та обласних 
рад [1, с. 142].

Той же факт, що держава, згідно Конституції України, бере 
участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування 
та фінансово підтримує місцеве самоврядування, компенсує 
витрати органів місцевого самоврядування, які виникли внаслідок 
рішень органів державної влади [1 (С, 142)], на нашу думку, не є 
достатньою  підставою відносити фінанси місцевого 
самоврядування до предмету фінансового права.

Також не може розглядатись в якості такої підстави й 
конституційне положення про те, що “органам місцевого 
самоврядування можуть надаватися законом  окремі 
повноваження органів виконавчої влади” [1 (С. 143)] і що “держава 
фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок 
коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 
місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих 
загальнодержавних податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної власності”[1, с. 
143].

Як перший, так і другий випадок не змінюють ні 
економічної природи власне комунальних фінансів, ні їх правового 
статусу. Фінанси, передані державою у будь-якій формі в якості 
доходів бюджетів місцевого самоврядування у комунальну 
власність, за своєю економічною природою та правовим статусом 
перетворюються також у комунальні фінанси. Що ж стосується 
випадку наділення державою органів місцевого самоврядування 
окремими повноваженнями органів державноївиконавчої влади і 
фінансування нею здійснення цих повноважень у повному обсязі, 
то тут також ми маємо справу не з розширенням предмету 
фінансового права за рахунок фінансів місцевого самоврядування, 
а з класичним прикладом фінансової діяльності держави з 
допомогою такого специфічного методу.

Як вірно відзначає Кравченко В.І., “поняття “місцеві 
фінанси” виникло на противагу поняттю “державні фінанси” і 
відображає особливу самостійну сферу фінансової діяльності 
общин, комун, громад, муніципалітетів та інших органів місцевого 
самоврядування, регіонів, територій, які є суб'єктами федерацій
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або автономними адміністративно-територіальними одиницями 
[4, с. 5].

Потрібно зазначити, що фінанси органів місцевого 
самоврядування існують не у всіх країнах. Вони є лише там. де 
держава демократична і не бере функції управління на місцях у 
свої руки. У тоталітарних же державах навпаки, немає місця 
фінансам органів місцевого самоврядування, оскільки і 
самоврядування на місцях як такого в них не існує. У таких 
державах домінують лише державні фінанси.

Класичним прикладом останнього були Радянський Союз 
та Українська PCP як його складова частина, де, починаючи з 
кінця 20-х років і до кінця 80-х років фінанси місцевих органів 
влади не існували і не визнавались в принципі. Природньо, не 
проводилося і відповідних теоретичних досліджень. Окремі 
роботи, які в цей час були пов‘язані з аналізом місцевих фінансів, 
стосувалося практики західних розвинутих капіталістичних 
держав і країн, що розвиваються. Більше того, визначаючи факт 
існування фінансів органів місцевої влади лише в буржуазних 
державах і країнах “третього світу”, у радянській фінансовій 
літературі їх оцінювали негативно на догоду панівним ідеологічним 
постулатам правлячого режиму.

Якісно ситуація почала змінюватись на рубежі 80-х - 90- 
х років. Спочатку ще в СРСР, а після його краху уже в нових 
державах,що виникли на його уламках, визнається право 
існування інституту місцевого самоврядування. В молодій 
суверенній українській державі, як було показано вище, докорінно 
змінюється концепція держави та органів влади взагалі. На зміну 
радянській системі організації державної влади приходить 
концепція її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. На 
місцях замість місцевих Рад як органів державної влади 
утворюються органи місцевого самоврядування та місцеві органи 
виконавчої влади (місцеві державні адміністрації). У складі 
України виникає Автономна Республіка Крим. Всі ці зміни 
знайшли своє закріплення в новій конституції України та законах 
України, що, в свою чергу, стало правовою передумовою розвитку 
і зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування.

Практика становлення і розвитку фінансів органів 
місцевого самоврядування в Україні, як, до речі, і в інших
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пострадянських державах, вкрай суперечлива. Насамперед це 
зумовлено кризовим станом фінансів в даних країнах взагалі. 
Попри це дають про себе знати традиції попереднього періоду, 
намагання розв'язати фінансові проблеми за нових умов ст арими 
методами. В багатьох управлінських рішеннях органів державної 
влади все ще домінує намагання вирішувати всі проблеми з Києва, 
як у старі часи з Москви, вдаючись до так званих "неординарних” 
заходів. Останнє, зокрема, знаходить своє відображення у спробах 
реанімувати управління всім консолідованим бюджетом держави 
з єдиного центру, намагання розпоряджатись з Києва коштами 
місцевих бюджетів. І хоча, на перший погляд, мета цих заходів 
може виправдати засоби, до яких вдається держава, адже мова 
іде про погашення заборгованості по заробітній платі, проте в 
кінцевому підсумку стає очевидною недієвість старих підходів 
за нових умов. Той же борг по зарплаті не зменшується.

Об'єктивний процес демократизації суспільного життя, 
становлення громадянського суспільства в цілому з неминучістю 
призвів до того, що коло об'єктів, які фінансуються місцевими 
органами влади, за останні роки значно розширилось. В той же 
час не створено необхідної доходної бази для забезпечення 
достатнього фінансування цих об'єктів. Власна доходна база 
місцевих органів влади залишається вкрай вузькою.

Дуже виразно проявилась тенденція відставання процесів 
формування фінансів місцевих органів влади України від темпів 
розширення завдань і обов'язків цих органів. Внаслідок цього 
основна частина об'єктів фінансується місцевими органами 
влади несвоєчасно і не в повному обсязі. Великих масштабів 
набув прихований дефіцит місцевих бюджетів. За цих умов 
фінансові проблеми місцевих органів влади набули політичної 
гостроти. Вони стали причиною ускладнень стосунків між 
"центром” і регіонами, а також між окремими регіонами. 
Хронічний дефіцит фінансових ресурсів і нестабільність доходних 
джерел місцевих органів влади стали проблемою  
загальнодержавної ваги. І вже не стільки в площині теоретичній, 
хоч майже повна відсутність необхідних теоретичних розробок 
та відповідних досліджень дає про себе знати [4, с. 25], скільки в 
площині практичній.

Тим не менше фінанси місцевого самоврядування в
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Україні та й в інших пострадянських державах стали об'єктивною 
реальністю, яка за своєю природою та сугпо якісно відрізняється 
від державних фінансів

Звідси випливають надзвичайно важливі висновки щодо 
предмету фінансового права. По-перше, якщо виходити з наукових 
позицій в поглядах на предмет фінансового права, то необхідно 
визнати, що відносини з приводу утворення, розподілу і 
використання фінансів місцевого самоврядування не є предметом 
фінансового права згідно їх економічної природи і правового 
статусу. В протилежному випадку виникає необхідність 
розширити предмет цієї галузі права за рахунок віднесення до 
його сфери поряд з відносинами, що виникають в процесі 
фінансової діяльності держави, ще й відносин, що виникають у 
сфері фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Зокрема, саме таку позицію зайняла доктор юридичних 
наук, професор Хімічева Н.І., яка у підручнику з нормативного 
курсу “Фінансове право” підкреслює: “фінансове право - це 
сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, 
які виникають в процесі утворення, розподілу і використання 
грошових фондів (фінансових ресурсів) держави і органів 
місцевого самоврядування, необхідних для реалізації їх 
завдань”[13, с. 13]. Цю позицію поділяють і деякі загальні 
теоретики права, наприклад, Казьмін І.Ф. та Сирих В.М. [8, с. 
188], а також окремі молоді юристи-фінансисти [10, с. 8; 11, с. 
ї ї ] .

На наш погляд, відносини, що виникають в процесі 
фінансової діяльності органів місцевого самоврядування, 
об'єктивно не відносяться до предмету фінансового права. Адже, 
як було показано вище, фінансові фонди органів місцевого 
самоврядування відносяться до недержавної (комунальної) форми 
власності [1, с. 142].

Якщо ж все-таки суспільні відносини з приводу 
формування, розподілу і використання грошових коштів органів 
місцевого самоврядування відносити до предмету фінансового 
права, то немає ніяких підстав для того, щоб залишити за його 
межами і фінансові відносини суб‘єктів приватної форми власності. 
А це приводить до розмивання взагалі меж фінансового права як 
галузі права, до спроб охопити одаією формою якісно різнорідні їй
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зміст.
Окрім того, іцо подібні намагання хибні методологічно, 

вони ще й завдають великої практичної шкоди. Яскравими 
прикладами останнього можуть бути ще недавні намагання 
держави регулювати методами фінансового права відносини по 
формуванню, розподілу і використанню грошових фондів колгоспів 
чи зовсім свіжі випадки регулювання фінансово-правовими 
нормами діяльності комерційних банків та недержавних 
підприємств. У великій мірі саме наслідком цього є той факт, що 
упродовж усіх років своєї політичної незалежності Україна мала 
щорічний спад ВВП до 10 процентів [12, с. 4]. Це один з найгірших 
показників серед пострадянських держав.

Це сталося тому, що у всіх таких випадках рано чи пізно, 
явно чи скрито, але неодмінно виникає антагоністичне протиріччя 
між економічним змістом суспільних відносин та їх правовою 
формою. Зміст завжди “протестує” проти невідповідної форми 
та потребує собі адекватного оформлення.

По-друге, не дає підстав включати до предмету 
фінансового права фінанси місцевого самоврядування в Україні і 
суб'єктний склад органів, що формують, розподіляють і 
використовують комунальні фінанси. Вони, у відповідності з 
Конституцією України [1, с. 140] та Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” не належать до органів державної 
влади, а лише законно користуються “державною підтримкою” 
[2, с. 4].

Територіальні громади, органи та посадові особи 
місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм 
повноваження. Більше того, органи державної виконавчої влади, 
їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також 
вирішувати питання, віднесені Конституцією України та іншими 
законами України до повноважень органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих 
ім Радами повноважень та в інших випадках, передбачених 
законами.

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією 
питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, вона 
повинна повідомити про це відповідні органи та посадових осіб
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місцевого самоврядування [2, с. 71].
Органи та посадові особи місцевого самоврядування 

мають право звертатись 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.

Щодо відповідальності органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування перед державою, то вони несуть таку 
відповідальність у встановленому законом порядку у випадку 
порушення ними Конституції або законів України. З питань 
здійснення органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої 
влади вони підконтрольні відповідним органам виконавчоївлади 
[2, с. 77].

Таким чином, очевидні достатні підстави саме для 
висновку про те, що фінанси місцевого самоврядування ні за 
об’єктивним змістом, ні за суб’єктивним складом аж ніяк не 
належать і не можуть належати до державних фінансів і в силу 
цього регулюватись фінансовим правом. Нами повністю 
поділяється думка цілого ряду вчених про те, що вони об’єктивно 
належать до предмету муніципального права [5; 6; 7; 9; 14], яке 
інтенсивно формується нині й виростає в окрему галузь не лише 
в країнах західної цивілізації, але й в Україні.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ЯК 
СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ 

ФІНАНСОВОГО ПРАВА

На даний час ні в кого не викликає сумніву той факт, що 
фінансове право є самостійною галуззю права. Як і будь-яка інша 
галузь права, фінансове право складається з певного масиву 
правових норм, які регулюють суспільні відносини в сфері 
фінансової діяльності держави. При цьому об'єднання фінансово- 
правових норм не є простим, хаотичним їх нагромадженням, а 
певним чином, логічно вибудована сукупність норм права, між 
якими існує тісний зв’язок, єдність та узгодженість. Внаслідок 
цього фінансове право розглядається як цілісна і самостійна галузь 
права.

Система фінансового права включає загальноприйняту 
“тріаду” елементів, що послідовно входять до її складу: фінансово- 
правова норма, фінансово-правовий інститут, галузь фінансового 
права. Разом з тим можна вважати вирішеним питання про 
існування в системі фінансового права структурного елемента 
більшого за фінансово-правовий інститут. Суперечності 
виникають лише з приводу назви такої структурної одиниці.

Одні вчені пропонують використовувати термін 
“підгалузь” [5; 13; 16]. Однак, як переконливо доводить 
Бесчеревних В.В., термін “підгалузь права” стосовно системи 
фінансового права не можна визнати успішним, оскільки він 
виражає тенденцію до відокремлення, виділення в окрему галузь, 
хоч об’єктивних передумов для цього не існує. В той же час, 
автор пропонує для позначення більш великих структурних 
підрозділів, ніж правовий інститут застосовувати поняття “розділ” 
та “‘підрозділ” [4, с. 33]. Певним чином таку ж думку поділяє і 
Ципкін С.Д., який для характеристики системи особливої частини 
фінансового права як сукупності правових інститутів, що склалися 
об’єктивно, використовує такі структурні елеменети як норма, 
правовий інститут, розділ галузі, галузь. При цьому, у зв’язку з 
недостатньою  визначеністю  відкидаються терміни
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“суперінсгитут”, “великий інститут”, “великий розділ”, “підгалузь” 
[19. с. 24]. Не погоджується з використанням терміну ‘‘підгалузь” 
і Худяков О.І. Поділяючи думку Бесчеревних В.В., він зазначає, 
що даний термін і в змістовному значенні неточно відображає 
існуюче співвідношення таких правових утворень як підгалузь 
та галузь права [18, с. 207]. Погоджуючись із висловленими вище 
думками та аргументами, ми виходимо з того, що система 
фінансового права включає чотири структурних елементи: норма 
права, правовий інститут, розділ галузі, галузь.

Слід відзначити, що при дослідженні системи фінансового 
права ключове значення має проблема фінансово-правового 
інституту. Саме він є “первинним структурним підрозділом галузі 
права, перша і найважливіша сходинка у формуванні галузі, де 
правові норми групуються не випадково, а за їх юридичним 
змістом, обумовленим змістом конкретних суспільних відносин” 
[21, с. 66].

До цього часу в фінансово-правовій науці немає чіткоїуяви 
проте, що слід розуміти під інститутами фінансового права. Про 
це свідчить той факт, що до них відносяться різноманітні правові 
утворення: бюджетне право [6, с. 50], управління фінансами [17, 
с. 64], доходи державного бюджету [14, с. 106], податкове право 
[З, с. 135] та ін.

Дана ситуація є відображенням того, що і в загальній 
теорії права поняття правового інституту остаточно не з’ясовано. 
В абсолютній більшості в загальному вигляді під правовим 
інститутом розуміється певна група (сукупність) правових норм, 
яка є структурним підрозділом галузі права і регулює певну групу 
суспільних відносин в межах предмету даної галузі права.

Однак, таке визначення не зовсім відповідає результатам 
досліджень, проведених юридичною наукою. Справа в тому, що 
загальна теорія права визнає існування загальних та спеціальних 
правових інститутів [2, с. 114; 7, с. 49; 11, с. 55]. Спеціальні правові 
інститути представляють собою сукупність правових норм, які 
регулюють окремі види однорідних суспільних відносин. Однак, 
система права, в нашому випадку система фінансового права, 
містить норми, які регламентують лише окремі елементи 
відповідної групи суспільних відносин, не торкаючись інших їх 
елементів. Разом з тим, “складність багатосторонність самих
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елементів суспільних відносин вимагають нерідко детального 
регулювання і окремих сторін цих елементів, тому в системі права 
достатня кількість і таких норм, які регламентують лише окремі 
сторони, ознаки, риси цих елементів” [20, с. 51]. Саме такі норми 
на підставі певних критеріїв об’єднуються в загальний правовий 
інститут, що регулює не окремий вид однорідних суспільних 
відносин, а деякі подібні сторони всіх відносин даного роду 
незалежно від їх видової приналежності. Враховуючи це, 
традиційне визначення правового інституту є правильним лише 
стосовно спеціальних правових інститутів, оскільки загальні 
інститути права залишаються за його межами. Тому, на нашу 
думку, під правовим інститутом слід розуміти сукупність правових 
норм, що регулюють певний вид однорідних суспільних відносин 
або окремі сторони, елементи суспільних відносин, ознаки та риси 
цих елементів, незалежно від їх видової приналежності.

Сказане вище в повній мірі стосується і фінансового 
права. Так, наприклад, поряд з інститутами державних доходів 
та державних видатків, які належать до спеціальних і норми яких 
регулюють окремі види суспільних відносин, що виникають в 
процесі фінансової діяльності, в системі фінансового права 
виділяють інститут фінансового контролю, який охоплює всю 
фінансову діяльність, проводиться при здійсненні різноманітних 
видів такої діяльності, регульованих нормами, що належать до 
різних фінансово-правових інститутів. Саме у зв’язку з цим 
інститут фінансового контролю є загальним.

В своїй сукупності загальні та спеціальні фінансово- 
правові інститути складають систему фінансового права, 
відповідно її загальну та особливу частини. Виникає питання: за 
якими критеріями можна виділити інститути в системі 
фінансового права?

Як зазначає Алексєєв С.С., “на формування правових 
інститутів, на їх диференціацію та інтеграцію впливає ряд 
системоутворюючих факторів. В принципі стосовно до кожного 
правового інституту може бути встановлений той головний 
системоутворюючий фактор, який обумовив відокремлення 
даного комплексу нормативних приписів. Частіше всього - це 
особливості даного різновиду суспільних відносин, тобто 
особливості предмету правового регулювання” [1, с. 136].
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Окремими авторами відстоюється думка про присутність 
суб’єктивного в системі права, зокрема, мети .правового 
регулювання. Так, Лаптев В.В., Шахматов В.П. зазначають: 
“Якщо право є інструментом управління суспільними відносинами, 
то система права повинна відповідати як характеру суспільних 
відносин (предмету регулювання), так і завданням, цілям їх 
розвитку” [9, с. 27]. Оскільки правовий інститут є структурним 
елементом системи права, то він також повинен відповідати тим 
вимогам, що ставляться до системи права. Однак, правове 
регулювання є цілеспрямованим впливом на поведінку людей та 
суспільні відносини, який ставить за мету їх впорядкування та 
поступовий розвиток. Здійснюється такий вплив за допомогою 
правових засобів, основним з яких (але не єдиним) виступають 
правові норми. І в першу чергу, саме норми права забезпечують 
правове регулювання суспільних відносин, на основі чого і 
досягається мета такого регулювання. Тому початково будь-яка 
норма права передбачає мету - впорядкування певних суспільних 
відносин. У зв’язку з цим, на нашу думку, недоцільно виділяти 
мету правового регулювання як підставу побудови системи права.

Більш категоричніша в питаннях побудови системи права, 
виділення її елементів Тіунова Л.Б. Відкидаючи загальноприйняті 
критерії виділення окремих галузей права (предмет та метод 
правового регулювання), вона в якості критерію обгрунтування 
самостійності галузей права виділяє об’єктивно відокремлені 
сфери людської діяльності. Зокрема, зазначається, що галузі 
права - це структурні утворення права, автономні області норм, 
що склалися об’єктивно історично, в основі яких лежать 
об’єктивно відокремлені в процесі ррзвитку суспільства певні 
сфери соціальної діяльності (диференціація діяльності, суспільного 
життя як матеріального, так і духовного) [15, с. 94]. З такою 
позицією автора нам важко погодитися, хоча б тому, що будь-які 
види соціальної діяльності реалізуються в певних відносинах, 
переважна частина яких є суспільними, і будучи врегульованими 
нормами певної галузі права, становлять її предмет.

Звичайно, правові норми, що утворюють систему права 
можна класифікувати, об’єднувати, виділяти за різними 
критеріями. Така класифікація; здійснювана з певною метою, є 
допустимою і, більше того, корисною для з’ясування окремих
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сторін, проявів права. Але вона ніколи не дасть змоги з’ясувати 
сутність такого явища як система права. Тому ми цілком 
погоджуємося з тим, що основним критерієм виділення 
структурних елементів системи права служить предмет 
правового регулювання. Разом з тим. предметна ознака це не 
єдина підстава виділення правових інститутів, оскільки певна їх 
частина виділяється за функціональною ознакою, що зумовлює 
існування, як вже зазначалося, загальних та спеціальних правових 
інститутів. У зв’язку з цим, “реальні різновиди правових інститутів 
можуть бути з належною точністю встановлені лише тоді, коли 
при їх розгляді почергово вводяться класифікаційні підстави з 
врахуванням дії різноманітних системоутворюючих факторів. 
Лише при такому підході можливо виявити дійсну картину реально 
існуючих правових інститутів, кожен з яких займає чітко 
визначене місце в системі галузі права” [1, с. 136].

Стосовно інститутів фінансового права (спеціальних) слід 
відзначити, що їх предметом може бути лише певною мірою 
самостійна частина галузевого предмету правового регулювання, 
що об’єднується за певною ознакою, яка є істотною для даної 
сукупності фінансових відносин. Такою істотною ознакою 
виступає зміст фінансових відносин, який залежить від 
особливостей формування і використання фондів грошових коштів, 
різної ролі цих відносин в процесі суспільного витворення. Різні 
правові форми та методи, що використовуються при формуванні 
та використанні грошових фондів, зумовлюють групування 
фінансових відносин у фінансові інститути, які становлять ланки 
фінансової системи. У зв’язку з цим головна роль у формуванні 
особливої частини фінансового права належить фінансовим 
відносинам, що утворюють відповідні ланки фінансової системи.

Таким чином, наявність відносно самостійноїза своїм 
змістом групи фінансових відносин, об’єднаних у фінансовий 
інститут, що об’єктивно вимагали б відокремленого правового 
регулювання і служить матеріальною передумовою формування 
фінансово-правового інституту.

В фінансово-правовій літературі неодноразово 
вказувалось на тісний зв’язок фінансової системи з системою 
фінансового права, визначеність структурних елементів останньої 
структурою системи фінансів. Висловлювалась думка, що
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кількість правових інститутів і їх видів точно відповідає кількості 
та видам економічних інститутів” [18, с. 205].

Безумовно, фінансова система має визначальний вплив 
на систему фінансового права, оскільки предметом фінансового 
права і є фінансові відносини, які складають фінансову систему. 
Однак, взаємозв’язок фінансової системи і системи фінансового 
права не знімає проблеми побудови останньої. Відповідність між 
кількістю ланок фінансової системи та кількістю правових 
інститутів стає перепоною для виділення, наприклад, таких 
інститутів фінансового права як державні доходи, видатки, 
грошовий обіг, які не мають власних ланок фінансової системи, 
що могли б стати об’єктом регулювання згаданих правових 
інститутів.

Крім цього, останнім часом спостерігається тенденція 
спрямована на виведення певних груп фінансових відносин з сфери 
регулювання фінансового права. Зокрема, мова йде про спроби 
представників фінансової науки обгрунтувати виділення таких 
ланок фінансової системи як фінанси домогосподарств, 
фінансовий ринок та ін. Разом з тим, збільшення грошових фондів 
недержавних суб’єктів, які не входять до складу державних 
фінансів, зумовлюють необхідність держави здійснювати правове 
регулювання діяльності таких суб’єктів не фінансово-правовими 
методами, які завжди переслідували мету підпорядкування такої 
діяльності фінансовим інтересам держави, а цивільно-правовими, 
які забезпечують захист їх прав та інтересів як товаровиробників 
[12, с. 37-38]. Звідси випливає, що фінансові відносини 
регулюються не лише фінансово-правовими нормами, а й 
нормами інших галузей права, в першу чергу, цивільного. Тому 
ми не можемо погодитись з тим, що фінансова система є 
сукупність фінансових відносин, врегульованих лише нормами 
фінансового права, оскільки це веде до звуження обсягу поняття 
"фінансова система”, порівняно з тим, що дається фінансовою 
наукою.

Враховуючи сказане, ми вважаємо, що абсолютизація 
фінансово! системи як єдиного критерію виділення інститутів 
фінансового права є недопустимою. В одному випадку ланка 
фінансової системи дійсно є підставою виділення окремого 
інституту фінансового права (наприклад, державний кредит), а в
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іншому - лише як початкова підстава виділення великої суклтшостї 
фінансово-правових норм, які належать до різних фінансово- 
правових інститутів. Тобто, в першому випадку ланка фінансової 
системи опосередковує фінансово-правовий інститут, а в іншом\
- розділ фінансового права. У зв’язку з цим можна привести думк\ 
Піскотіна М.І., який вважав, що “предмет правового регулювання 
є наскрізною, профілюючою підставою поділу права на всіх його 
рівнях. Змінюються лише доповнюючі її критерії. В даному 
випадку такими повинні бути найбільш істотні якісні особливості 
окремих інститутів і норм, їх специфіка, яка відокремлює один 
від одного та об’єднує в окремі стійкі групи" [13, с. 56].

При поділі системи права на галузі такою істотною, 
якісною особливістю виступає юридична ознака - метод 
правового регулювання. Алезагальногалузевий метод правового 
регулювання, хоча і набуває певних особливостей при 
застосуванні до певного виду суспільних відносин, все ж 
обумовлений характером регульованих відносин, які становлять 
предмет галузі. Тому при подальшій диференціації права 
“доводиться користуватися іншими менш визначеними 
ознаками" [13, с. 57].

В юридичній літературі з цього приводу висловлюються 
різні думки. Зокрема, Алексєєв С.С. ознаками правового 
інституту називає однорідність фактичного змісту, юридична 
єдність (комплексність) норм, що утворюють інститут права та 
його законодавчу відокремленість [1, с. 140]. Погоджуючись з 
Алексєєвим С.С., Гойдман В.І. в якості ознаки правового 
інституту додатково виділяє повноту регульованих ним відносин 
[10, с. 169].

Розглядаючи інститут права як підсистему галузі права, 
Керімов Д.А. зазначає, що правовий інститут має характеристики, 
притаманні системі галузі права, і в якості ознак виділяє 
об’єктивну відокремленість і органічну єдність компонентів, 
специфічність методу, відносну самостійність, сталість і 
автономність функціонування [8, с. 300].

Як бачимо, різні автори гю-різному визначають сукупність 
ознак, які охарактеризували б правовий інститут. Не вдаючись 
в полеміку, зазначимо, що, на нашу думку, загальна теорія права 
може виділити лише загальні ознаки інституту права. Ці ознаки
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лежать в основі характеристики галузевих правових інститутів, 
але їх сукупність може змінюватись стосовно правових інститутів 
конкретних галузей права. Іншими словами, при характеристиці 
галузевих правових інститутів можливе використання додаткових 
ознак, які можуть бути притаманні правовим інститутам однієї 
галузі права і в той же час несприйнятними для характеристики 
правових інститутів іншої галузі. Для фінансово-правових 
інститутів такими ознаками можуть бути характер фінансових 
відносин, об'єкт регулювання, особливості в завданнях 
регулювання та ін.

Список літератури

1. Алексеев С.С. Проблемы теории права / Курс в 2-х
томах, Т. 1. - Свердловск, 1972. - 588 с.

2. Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: 
Юридическая литература, 1975. - 264 с,

3. Бекерская Д. А. Некоторые теоретические аспекты 
института налогового права. //Проблеми фінансового права. 
Міжнародна наукова конференція. Випуск 2. - Чернівці: Рута, 1996. 
-С. 129-138.

4. Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в 
области бюджета. - М.: Юридическая литература, 1976. - 214 с.

5. Ермакова Т.С. О системе советского финансового 
права // Правоведение. - 1975. - №2. - С. 51 -60.

6. Иванов Б.Н. О системе советского финансового 
права. //Труды ВЮ ЗИ.-Т. IX. - М., 1967. - С. 42-68.

7. Иоффе О.С. Структурны,е подразделения системы 
права.//УчёныезапискиВНИИСЗ,вып. 14.-М ., 1968.-С. 45- 
54.

8. Керимов Д.А. Философские проблемы права. - М.: 
Мысль, 1972.-372 с.

9. Лаптев В.В., Шахматов В.П. Цель правового 
регулирования и система права. - М.: Наука, 1985. - 176 с.

10. Общая теория права и государства: Учебник / Под 
ред. В.В. Лазарева. - М.: Юристъ, 1996. - 428 с.

11. Осипов Ю.К. Понятие институтов гражданского 
процессуального права. //Правоведение. - 1973.- № 1. - С. 52-

Науковш  вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

120



Ф ІН А Н С О В О -П Р А В О В И Й  ІН С Т И Т У Т  Я К  С Т РУ КТУРН И Й  ЕЛЕМЕНТ  

_________________ С И С Т Е М И  ФІНА Н СОВОГО П Р 4 В А_________________

60.
12. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової 

діяльності держави: проблеми методології. -Чернівці ЧДУ 199"
- 246 с.

13. Пискотин М.И. Советское бюджетное право. - М.: 
Юридическая литература, 1971. - 242 с.

14. Сидорова Н. Правове регулювання доходів та 
видатків державного бюджету. //Проблеми фінансового права. 
М іжнародна наукова конференція. Випуск 2. - Чернівці: Рута, 1996 
-С. 103-109.

15. Тиунова Л .Б . Системные связи правовой 
действительности: методология и теория. - СПб.: Издательство 
С.-Петербургского университета, 1991. - 256 с.

16. Финансово-правовые отношения: Учебное пособие. 
-Ленинград: Ленингр. ун-т, 1985.-41 с.

17. Худяков А.И. К соотношению понятий ‘‘финансовая 
деятельность” и “управление финансами”. // Правоведение. - 
1985. С. 64-70.

18. Худяков А.И. Основы теории финансового права. - 
Алматы: Жеті жаргы, 1995. - 326 с.

19. Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их 
роль в совершенствовании финансовой деятельности Советского 
государства. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. - 189 с.

20. Черданцев А.Ф. Системность норм права. // 
Сборник учёных трудов. Вып. 12. - Свердловск, 1970. - С. 49-66.

21. Якушев B.C. О понятии правового института. // 
Правоведение. - 1970. - № 6. - С. 62-72.

Vyshnovetskiy V. М.
Financial-and-legal institute as the structural element of the system

of financial law.
Summary

In the article there are investigated some aspects of such debatable 
question of the common theory of law as fmancial-and-legai institute, 
its place in the common system of financial law is cleared up.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВО ДЕРЖАВИ НА 
ОДЕРЖАННЯ ДОХОДІВ

Україна як самостійна і незалежна держава наділена всією 
повнотою суверенної влади, яку може здійснити через свої 
суверенні права. Правовий статус держави, її органів законодавчої 
і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування 
обов’язково включає в себе право на власну фінансову базу у 
вигляді бюджету.

Визначальну роль для організації бюджету держави має 
фактор забезпеченості його доходними джерелами. Від величини 
цих доходів та їх стабільності залежить об’єм Державного 
бюджету, і, безумовно, ступінь задоволення коштами різних 
потреб. Адже кошти зосереджуються в бюджеті для того, щоб 
їх витрачати, і це ще раз підкреслює те, що бюджет завжди 
складається з доходів, мобілізованих державою через сукупність 
податків та зборів, і з розподілу цих доходів через видатки на 
різноманітні потреби. Тому основними чинниками будь-якого 
бюджету є доходи і видатки.

Визначення доходних джерел, а також видів видатків та 
їх розподілу не відбувається хаотично. Цей процес, по-перше, 
суворо регламентується законодавством, а, по-друге, є формою 
реалізацй'Україною своїх бюджетних матеріальних прав, оскільки 
доходи і видатки бюджету мають матеріальний характер.

На конституційному рівні встановлено, що держава прагне 
до збалансованості бюджету України [1, ст. 95]. Така 
конституційна вимога повинна бути покладена в основу розподілу 
доходів і видатків бюджету на території держави і розробки нового 
Закону про бюджетну систему.

Тому, виходячи із вгацевикладеного, важливе значення для 
характеристики бюджетно-правового статусу держави мають 
наступній' повноваження:

право на визначення доходних джерел, які надходять у 
Державний бюджет;

право на розподіл доходів між різними ланками бюджетної
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системи;
право на визначення видаткової частини Державного 

бюджету;
право на розподіл видатків між ланками бюджетної 

системи.
Детальніше зупинимось на дослідженні змісту бюджетних 

повноважень України, що пов’язані з надходженням грошових 
коштів в основний централізований державний фонд.

Ка думку багатьох науковців, загальне поняття доходів 
повинно обов’язково враховувати два положення:

по-перше, похідний характер доходів бюджету від всіх 
державних доходів;

по-друге, призначення самого бюджету, взаємозв’язок 
його доходів і видатків [13].

Державні доходи представляють собою різні грошові 
ресурси, які у процесі розподілу та перерозподілу національного 
доходу надходять державі та використовуються нею для 
здійснення своїх завдань і функцій.

У фінансово-правовій літературі висловлюється слушна 
думка, що не можна ототожнювати поняття державних доходів і 
фінансових ресурсів держави. Якщо державні доходи - це кошти, 
що надходять до держави і переходять у її власність без будь- 
яких умов і обов’язків по відношенню до інших осіб, то фінансові 
ресурси держави - поняття більш широке [11, с. 213].

Зауважимо, що не всі державні доходи є доходами 
державного бюджету. До останніх належать лише ті з них, які 
зосереджуються в загальнодержавному централізованому фонді. 
Централізація цієї частини доходів держави визначається 
призначенням бюджету - забезпечити функції, які здійснюють 
органи державної законодавчої та виконавчої влади України, 
Автономної Республіки Крим та місцеві ради.

Організація доходів бюджету заснована на правових 
актах держави. Правові основи доходів Державного бюджету 
закріплені в Конституції України; новій редакції Закону “Про 
бюджетну систему України” від 29 червня 1995 року; у щорічних 
законах про Державний бюджет, які встановлюють основні 
показники бюджету на поточний рік та регулюють бюджетні 
відносини; та щорічних бюджетних резолюціях Верховної Ради

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

123



Г  орун О. В,

"Про основні напрямки бюджетної політики”.
Доходи бюджету утворюються за рахунок надходжень 

від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, 
установлених законодавством України [2, с. 10]. Наприклад, у 
1997 році за рахунок податків сформовано 65,3% доходної частини 
бюджету, в тому числі за рахунок прямих - 33,1% і за рахунок 
непрямих - 32,2% [9, с. 27-28]. На 1999 р. встанеовлено доходів 
до Державного бюджету України у сумі 23 895 260,8 тис. гр., із 
яких податкові надходження становлять 15 989 266,9 тис. гр. [6, 
ст. 3].

Виходячи із зазначеної норми Закону, а також на основі 
ст. 92 Конституції України, держава в особі законодавчого органу 
реалізує повноваження на визначення доходних джерел бюджету 
та на їх розподіл між різними ланками бюджетної системи.

Існує багато видів доходів Державного бюджету, які 
можна класифікувати за різними ознаками [13, с. 38; 11, с. 135- 
137,214-216].

Одним із істотних критеріїв розмежуванняя доходів є 
порядок та умови їх зарахування в бюджет. На основі цього 
розрізняють закріплені і регулюючі доходи.

Закріплені - це доходи, які постійнодію чими 
законодавчими актами віднесені у доходну частину певного рівня 
бюджетної системи повністю у розмірі територіального 
надходження або твердо фіксованому розмірі (нормативі), що 
встановлюється на довгий строк.

Бюджетне законодавство Російської Ф едерації 
передбачає, що цей довготривалий період не може бути меншим, 
як 5 років [12, с. 112-113].

Значення закріплених доходів досить суттєве, бо саме їх 
наявність свідчить про самостійність бюджету, його дійсність.

У сучасних умовах питання про закріплення доходів 
особливо для бюджетів нижчестоящих рівнів залишаються 
досить болючими й актуальними. Як свідчить практика, доходів, 
закріплених за республіканським бюджетом Автономної 
Республіки Крим та місцевими бюджетами усіх рівнів, для 
фінансування витрат, пов’язаних*з виконанням планів соціального 
та економічного розвитку на відповідних територіях, не вистачає.
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У разі, кояи вичерпано можливості збалансування доходів і 
видатків місцевих бюджетів і при цьому не забезпечується 
покриття видатків, необхідних для здійснення органами місцевого 
самоврядування наданих їм законом повноважень та 
забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних 
соціальних потреб, держава забезпечує збалансування місцевих 
бюджетів шляхом передачі необхідних коштів до відповідних 
місцевих бюджетів.

Йдеться про регулюючі доходи. Регулюючі доходи - це 
доходи, надходження яких у нижчестоящі бюджети визначаються 
щорічно Верховною Радою України або представницьким 
органом місцевого самоврядування вищого рівня при 
затвердженні своїх актів про бюджет. Саме цим регулюючі доходи 
відрізняються від закріплених.

З метою надання коштів із загальнодержавних доходних 
джерел, що закріплені за бюджетами вищих рівнів, бюджетам 
нижчестоящих рівнів з метою збалансування їх на рівні, 
необхідному для виконання планів економічного і соціального 
розвитку на певній території, застосовується бюджетне 
регулю вання. О станнє є матеріальним бюджетним 
повноваженням держави. Згідно із Законом України “Про 
бюджетну систему України” у бюджетній практиці України 
використовуються такі методи бюджетного регулювання:

І) метод процентних відрахувань від територіальних 
надходжень загальнодержавних податків і зборів за нормативами, 
що встановлюються щорічно радою вищого рівня в своєму акті 
про бюджет на наступний рік (законі чи рішенні про бюджет). Ці 
нормативи можуть бути єдиними дня бюджетів певного рівня 
або диференційованими в залежності від об’єму закріплених 
доходів і запланованих видатків. Відповідно до Закону України 
“Про Державниий бюджет на 1998 рік” законодавцем не було 
передбачено традиційних процентних відрахувань від 
загальнодержавних податків і зборів у місцеві бюджети. Але 
такий метод бюджетного регулювання знову відновленно 
Законом України “Про Державний бюджет на 1999 р.” [6, ст. 6].

2) дотації;'
3) субвенції. В Законі “Про бюджетну систему України 

зазначено, що порядок і умови надання й використання дотацій і
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субвенцій затверджуються Верховного Радою України. Хоча на 
сьогодні немає розробленого фінансового механізму і правових 
основ надання дотацій і субвенцій.

Важливо, що з 1997 року в У країні фактично 
використовується ще один метод бюджетного регулювання - 
вилучення державою надлишків місцевого бюджету в разі, коли 
доходи від закріплених за місцевими бюджетами 
загальнодержавних податків і зборів перевищують мінімальний 
розмір місцевих бюджетів9. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли 
органи місцевого самоврядування не мають стимулу до 
збільшення місцевих доходів. Надання такого повноваження 
державі по відношенню до місцевих бюджетів не відповідає нормі 
Конституції, згідно з якою матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів, інші 
кошти тощо [1, ст. 142].

Не зупиняючись на детальній характеристиці закріплених 
та регулюючих доходів, вважаємо за доцільне виділити декілька 
проблематичних аспектів з даної тематики.

Держава намагається наділити всіх суб’єктів бюджетно- 
правових відносин таким обсягом доходів, яких би вистачало для 
виконання кожним з них функцій, які закріплені за ними 
Конституцією та іншими актами, що встановлюють повноваження 
органів державної влади і органів місцевого самоврядування, що, 
в свою чергу, повинно забезпечити єдність фінансово-бюджетної 
політики і фінансову стабільність, що надзвичайно необхідно для 
України сьогодні.

Вирішальну роль, безумовно, відіграють закріплені 
доходи, як основа кожного бюджету. Адже, маючи на 
довгостроковій основі бюджетні доходи, певний суб’єкт може 
відчути свою самостійність. Однак, тільки виключно Державний 
бюджет України складають закріплені доходи. Статею 11 Закону 
України ‘‘Про бюджетну систему України” передбачені доходи, 
які складають Державний бюджет. Це виключно закріплені 
доходи.

Прослідкуємо еволюцію формування доходної частини 
Державного бюджету протягом останніх 4-х років, порівнявши 
закони про Державний бюджет України на 1996,1997,1998,1999 
роки.
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Цілком справедливим є зауваження, що на сьогоднішній 
день в процесі бюджетного планування не можливо не 
враховувати особливості України (наприклад, спеціалізація 
виробництва, Гфиродно-кліматичні чинники тощо). Законом від 
29 червня 1995 р. визнано, що ця “українська особливість" 
реалізовуватиметься шляхом встановлення для регіонів різних 
відсотків відрахувань від таких загальнодержавних податків, як 
податок на додану вартість і акцизний збір [10, с. 20].

Так, у 1996р. податок на додану вартість у повному обсязі 
залишався в бюджетах дотаційних областей, а в бюджетах 
Полтавської і Запорізької областей і м. Києва залишалося 20%, 
Донецької— 23,4%. Що стосується акцизного збору, то тільки 
до бюджетів Автономної Республіки Крим і м. Севастополя він 
передавався у 100-відсотковому розмірі, а для всіх інших регіонів 
держави встановлено однаковий розмір у 20% [3, ст. 46].

У 1997 році до Державного бюджету в повному обсязі 
зараховувалися надходження податку на додану вартість і 50% 
акцизного збору, що надходять на відповідній території, крім 
акцизного збору ввезених на територію України підакцизних 
товарів [4].

Відповідно до Закону '‘Про Державний бюджет України 
на 1998 рік” в повному обсязі до Державного бюджету 
зараховувались і податок на додану вартість, і акцизний збір [5]. 
На 1999 рік до доходів Державного бюжету знову зараховуються 
у повному обсязі йі два податки [6, ст. 2].

Як бачимо, акцизний збір та податок на додану вартість 
із важливих регулюючих доходів республіканського бюджету 
А втономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя переросли у виключно закріплені за Державним 
бюджетом України.

З одного боку, податок на додану вартість був і 
залишається одним із основних доходних джерел Державного 
бюджету України. Його обсяг на 1998 рік передбачено майже в 
8,8 млрд. грн., або 8,7% до валового внутрішнього продукту. У 
1998 році планувалось отримати понад 1,3 млрд. грн. акцизного 
збору, зокрема від товарів вітчизняного виробництва - понад 1 
млрд., а від імпортного - 300 млн. грн. [5, ст. 6] А, з другого, - 
хіба можна говорити про зростання самостійності органів
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місцевого самоврядування, а також активізацію їх діяльності? 
Звичайно ж, ні. Тільки міцна і стабільна доходна база місцевих 
бюджетів дає змогу вільніше використовувати кошти на 
фінансування пріоритетних заходів органів місцевого 
самоврядування і створює передумови для зацікавлення органів 
місцевого самоврядування максимізацією власних чи закріплених 
доходів через діяльність із сприяння розвитку прибуткових 
підприємств [14, с. 22]. З іншого боку, з таким темпом і 
характером змін у бюджетному законодавстві не може йти мова 
про стабільність фінансової політики в державі. Звісно, що норми 
Закону про Державний бюджет мають періодичний характер і 
ними щорічно визначаються відрахування до бюджетів 
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя, але ж є постійнодіючий Закон “Про бюджетну 
систему України”, який мав би передбачити перелік закріплених 
доходів за кожною ланкою бюджетної системи. Це дуже важливо. 
Адже часті і здебільшого необгрунтовані зміни підривають 
фінансову політику в державі.

На сьогодні даний закон є дуже недосконалим і 
суперечить нормам Конституції, а також існує цілий ряд 
неузгодженосгей з іншими нормативно-правовими актами.

Ось, зокрема, статті 12,13,14 та 15 Закону України “Про 
бюджетну систему України” містять переліки закріплених доходів 
за різними рівнями бюджетної системи. Але Закон був прийнятий 
до Конституції України. Статтею 143 Конституції України 
встановлено, що обласні і районні бюджети формуються з коштів 
Державного бюджету для їх відповідного розподілу між 
територіальними громадами та з коштів, залучених на договірних 
засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально- 
економічних і культурних програм. Ь  змісту статті 143 Конституції 
України видно, що власних доходів в обласних і районних 
бюджетах немає. Тоді постає питання: чи взагалі доцільне 
існування районних і обласних бюджетів?

У цьому плані існує ще одна проблема. На сьогодні не 
розроблений, по-перше, механізм делегування повноважень 
органам місцевого самоврядування, а, по-друге, - механізм 
мобілізації коштів в обласні і районні бюджети. Такі об’єктивні 
обставини приводять до того, що конституційне положення,
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закріплене у ст. 143 Конституції України реально не втілюється в 
життя. Це вимагає відповідних нормативно-правових актів, які б 
врегулювали на законодавчому рівні суспільні відносини, що 
виникають з вказаної проблеми, і таким чином гарантували б. з 
одного боку, дотримання правових норм, а, з другого. - 
забезпечили б обласні та районні бюджети необхідними коштами.

Досить вагомим доходним джерелом був і залишається 
прибутковий податок з громадян. Згідно із ст.6 Закону України 
“Про Державний бюджет на 1996 рік5’ було визначено відсотки 
відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів 
регіонів. Оскільки прибутковий податок із громадян, не був 
визначений законом як джерело доходів Державного бюджету, 
то він логічно повинен концентруватися в бюджетах регіонів.

Така ду мка була врахована при складанні Державного 
бюджету на 1997 і 1998 роки. Прибутковий податок з громадян 
був сталим і твердим доходом, що закріплений за місцевими 
бюджетами і в повному обсязі зараховувався до них. У 1998 році 
до бюджету мало надійти прибуткового податку з громадян на 
суму понад 3,5 млрд. грн., що на 68 млн. грн. більше, ніж у 1997 
році [9,с. 31]. Закон України “Про Державний бюджет України 
на 1999 р .” у складі доходів Державного бюджету передбачає 
частину прибуткового податку з громадян і планується зібрати 1 
168 850 тис. грн. [6, ст. 2, 3,6].

Згідно із законодавчими актами до доходної частини 
Державного бюджету включаються кошти цільових державних 
фондів. Відповідно до Закону України “Про систему 
оподаткування” від 15 січня 1998 року державні цільові фонди - 
це фонди, які створені на основі законів України і формуються за 
рахунок (визначених законами України) податків і зборів 
(обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм 
власності та фізичних осіб.

Державні цільові фонди включаються до Державного 
бюджету України, крім Пенсійного фонду України та фонду 
соціального страхування України [7, ст. 2].

Як бачимо, на відміну від Закону України “Про систему 
оподаткування” в редакції Закону від 18 лютого 1997 року з 
Державного бюджету виключається ще й Фонд соціального 
страхування в Україні.
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Цікаво, що до 1997 року Пенсійний фонд включався в 
Державний бюджет, а фонд соціального страхування був 
позабюджетний [3, ст. 3]. У 1997 році Закон України “Про 
Державний бюджет України на 1997 рік” Фонд соціального 
страхування було включено в Державний бюджет, а Пенсійний 
фонд виділено як державний позабюджетний. А в 1998 та 1999 
роках серед доходів Державного бюжету не виділено надходжень 
ні до Пенсійного фонду, ні до Фонду соціального страхування, за 
винятком збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття. Це ще один приклад швидкозмінності і нестабільності 
фінансового законодавства, що, безумовно, підриває фінансову 
політику держави в цілому.

Отже, з одного боку, наділення України бюджетною 
компетенцією забезпечує здійснення нею фінансової політики, а, 
з другого, - наявність у державі міцної і стабільної фінансово- 
економічної бази, сприяє формуванню реального державного 
суверенітету і його реалізації. Виключне значення в цьому мають 
такі бюджетні повноваження держави як право на доходи і право 
на видатки.
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То the question about the states right for the reception of incomes.

Summary
In the article there are investigated some problematical questions of 
the implementation by the state of one of its principal authorities, the 
right for the reception of incomes.
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Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, Чернівці
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ЗА ПОДАТКОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Питання податкових правопорушень та відповідальності 
за їх вчинення не нові. Вони вже тривалий час вивчаються як 
зарубіжними, так і вітчизняними юристами-фінансистами і чимало 
з них проаналізовані, на нашу думку, задовільно, достатньо для
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Серед цих питань насамперед слід назвати такі, як поняття та 
види податкових правопорушень, загальні умови притягнення до 
відповідальності за податкові правопорушення, форми вини при 
здійсненні податкового правопорушеня, обставини, що 
пом’якшують чи посилюють відповідальність за вчинення 
податкового правопорушення, податкові санкції та деякі інші.

Із праць зарубіжних дослідників цих питань насамперед 
слід назвати роботи В.І.Гуреєва[8], Г.А.Гаджієва і 
С.Г.Пепеляєва[6], Р.Л.Дернберга[9], О.В.Мещерякової[12], 
Г.В.Петрової[14], Н.І.Хімічевої[20], В.В.Гриценко[7] та ін. З 
українських же юристів-фінансистів найвагоміших результатів 
досяг на цьому поприщі, на нашу думку, М.П.Кучерявенко[11], 
а також деякі інші дослідники[16].

Водночас продовжують залишатися гостродискусійними 
ще чимало питань цієї проблеми. Зокрема, до них належить 
питання суті та меж податкової деліктоздатності фізичних осіб. 
Окремі аспекти його у чисто постановочному плані розглядалися 
лише професорами М.В.Карасьовою[10, стор. 91-93] та 
П.С.Пацурківським[13, стор. 194-202].В даній статті ми спробуємо 
дослідити його значно глибше з врахуванням новітніх 
напрацювань вітчизняного та зарубіжних законодавців.

Проблема податкової правосуб’єктності та 
деліктоздатності юридичних осіб у вітчизняній теорії і практиці, 
на нашу 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 мала місце у теорії і практиці 
податкової правосуб’єктності та деліктоздатності фізичних осіб. 
Вони в умовах тоталітарної держави взагалі не розглядалися як 
суб”єкти політичної системи суспільства, повноправні учасники 
його правовідносин у всіх галузях права. Податки ж з фізичних 
осіб тоді стягувалися переважно опосередковано і в загальній 
масі податкових платежів їм не належала провідна роль. В 
сучасних же умовах фізичні особи стали активними учасниками 
податкових правовідносин. Це пов’язано з різким зростанням
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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. До речі, і проект Податкового кодексу України 
успадкував той же самий старий підхід до цих питань, не зрушив 
їх вперед ні на йоту [15, ст. 14002].

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

Податкова правоздатність фізичної особи 
характеризується в основному через 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 України 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 ’[1, ст.67].

В податковому законодавстві зміст податкової

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТА ННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ЗА ПОДА ТКОВІПРАВОПОРУШЕННЯ
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правоздатності фізичної особи розкривається в Законі- України 
“Про систему оподаткування”!?, стор.27-33] та в Законі України 
"Про прибутковий податок з громадян України, іноземних 
громадянта осіб без громадянства^, стор.141-157].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 податків. 
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 менш все активніше вчені виступають за те, 
щоб і в податковий процес, і в систему податкової відповідальності 
активніше впроваджувались елементи рівності суб’єктів даних 
правовідносин[22, Р.78]. 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 
коректування.

Податкова, як і будь-яка інша, правоздатність фізичної 
особи втрачає сенс, якщо вона не може бути реалізована. 
Реалізація ж правоздатності, як відомо, здійснюється за 
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
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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 років[2. ст.15]. В проекті нового Цивільного 
кодексу У країни запропоновано понизити межу неповної цивільної 
дієздатності особи до 14 років. 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 
підприємця^ 9, стор.40,41]. Проте в податковому законодавстві 
питання про дієздатність фізичної особи як уже зазначалося вище, 
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 трудової[21, стор.195]. 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’єкти оподаткування. У зв’язку з цим вік, з якого може 
реально наступати податкова дієздатність фізичної особи, 
похідний від віку настання цивільної і трудової дієздатності.

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

У відповідності зі статтею 188 Кодексу законів про праідо
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України особи, що досягай 15 років, за згодою одного із батьків 
чи особи, що його замінює, а в окремих випадках - і .особи, що 
досягай 14 років, можуть бути прийняті на роботу. У відповідності 
зі статтею 13 Цивільного кодексу України неповнолітні у віці від 
і 5 до 18 років здійснюють угоди за письмової згоди своїх законних 
представників - родичів чи осіб, що їх замінюють. Водночас вони 
вправі самостійно, без згоди вищезазначених осіб: 1) 
розпоряджатись своїм заробітком, стипендією чи іншими 
доходами; 2) набувати та здійснювати авторські права на 
результати своєї інтелектуальної діяльності; 3) у відповідності із 
законом робити внески в кредитні заклади та розпоряджатися 
ними; 4) здійснювати дрібні побутові угоди та інші угоди, 
передбачені законодавством України.

Звідси випливає, що з 14 років фізичні особи в результаті 
власної трудової дальності 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 ррків ?

В цивільному і трудовому праві неповна (часткова) 
дієздатність фізичної особи проявляється в тому, що на здійснення 
нею тих або інших угод 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 в і д н о с р ш и
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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 
у 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 цих осіб. Тим більше, 
що в інших країнах вже є набутий позитивний досвід вирішення 
аналогічних проблем. Наприклад, в Естонії законодавець, 
враховуючи, що неповна цивільна і трудова дієздатність фізичних 
осіб за чинним законодавством наступає з 15 років, в Законі “Про 
прибутковий податок з приватної особи” від 11 жовтня 1990 року 
встановив, що доходи фізичних осіб у віці до 15 років 
декларуються родичами (усиновителями) чи опікунами у складі 
своїх доходів, а фізичні особи у віці від 15 до 18 років декларують 
власні доходи самостійно[18]. Російський законодавець 
передбачив настання повноїподаткової відповідальності фізичної 
особи з шістнадцятирічного віку[5, стор.92].

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
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реалізації податкової дієздатності для неповнолітнього також 
можуть наступити негативні наслідки, зумовлені в першу чергу 
складністю податкового законодавства, значною к’олізійністю 
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 висту пали 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 т.д.

Таким чином, є достатні підстави для однозначного 
визначення моменту настання податкової дієздатності фізичної 
особи, а саме - це виповнення їй 14 років. Тому в податковому 
законодавстві необхідно закріпити як саме поняття “податкова 
дієздатність”, так і вік, з якого вона наступає. На нашу думку, 
немає жодних підстав визнати обгрунтованою висловлену в 
літературі думку про те, що податкова дієздатність фізичних 
осіб повинна наступати з досягненням ними 18 років[8, стор. 13].

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 тупікові ситуації в різних 
галузях законодавства. Теоретично ймовірна і практично 
багаторазово підтверджувалась навіть така ситуація, що фізичні 
особи у віці від 14 років, будучи деліктоздатними за цивільним, 
трудовим і кримінальним правом, виявляються податково- 
неделіктоздатними. 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 
дієздатнісгь фізичної особи, яка повинна наступати з 14 років, 
передбачає і її здатність нести персональну відповідальність за 
порушення податкового законодавства.

Загальновідомо, що до фізичних осіб - платників податків 
санкції за порушення податкового законодавства можуть бути
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вжиті лише в порядку цивільного судочинства. Звідси очевидно, 
що цивільно-процесуальна дієздатність осіб у справах, що 
виникають з податкових правовідносин, повинна наступати 
також з 14 років. Існує й інший аргумент на користь цього 
висновку. Так, у відповідності із Законом України “Про 
прибутковий податок з громадян України, іноземних 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 суд[3, стор.32].

Зміст цивільно-процесуальної правоздатності фізичної 
особи також 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 гой 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 досягли 14-літнього віку, мають 
право особисто захищати в суді свої права і законні інтереси”.

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

У зв’язку з відзначеним, на нашу думку, податкова
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правосуб єктність малолітніх, що виникає з реалізаціях цивільної 
правосуб’єктності, характеризується тим, що малолітні володіють 
податковою правоздатністю, яку здійснюють від їх імені інші 
особи. Таким чином, в податковому праві можлива ситуація, за 
якої податкова правоздатність однієї особи доповнюється 
дієздатністю іншої особи. Інакше кажучи, елементи податкової 
правосуб’єктності розподіляються між малолітнім як суб’єктом 
податкового права і його родичами, усиновителями чи опікуном. 
Поза сумнівом, що правовий режим податкової правосуб єктності 
малолітніх громадян також повинен знайти закріплення в 
законодавстві.
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У системі управління наукою важливе місце займає 
питання вдосконалення форм і методів використання джерел 
фінансування заходів по впровадженню досягнень науки і техніки.
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Провідну роль уданому процесі відігріє Державний інноваційний 
фонд. Його створено на вимогу Закону України “Про основи 
державної політики у сфері науки і науково-технічної 
діяльності”[1(с.2і)] після прийняття Постанови Кабінету 
Міністрів від 18.02.92р. [2(с.53) ] як спеціальний позабюджетний 
фонд коштів.

Основне завдання Держіннофонду -  організовувати 
надання гарантій для виконання фінансових зобов’язань 
виконавців інноваційних проектів шляхом укладання договорів 
страхування фінансових ризиків, застави, поруки тощо. [ 3 (с.40)]

Держіннофонд є юридичною особою, що має самостійний 
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображанням 
Державного Герба України і своїм найменуванням .[4 (с.41)]

Держіннофонд має такі фінансово-правові повноваження,
як:

■ розпорядження коштами, що призначені для 
фінансування інноваційної діяльності, та здійснення 
контролю за їх використанням;

■ виступати замовником робіт, пов’язаних з 
виконанням покладених на Держіннофонд завдань та 
реалізацією інноваційних проектів;

■ здійснювати повноваження власника інтелектуальної 
та промислової власності, створеної в процесі 
реалізації інноваційних проектів;

■ здійснювати реінвестиції в підприємства після 
реалізації інноваційних проектів;

■ використовувати контрактну форму реалізації 
інноваційних проектів;

■ формувати в установленому порядку у складі своїх 
коштів цільові фонди (без утворення юридичної 
особи) для фінансування інноваційної діяльності за 
окремими напрямками її реалізації.

Держіннофонд має регіональні відділення в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які діють 
на підставі положень, що затверджуються Держіннофондом. 
Окрім того, д ля забезпечення виконання завдань своєї діяльності 
Держіннофонд має право створювати державні підприємства, 
інноваційні структури та центри (сг.З Положення 370).
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ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО
_______________  ФОНДУ

На сьогодні у зв’язку з постійно зростаючим дефіцитом 
державного бюджету намітилась тенденція до формування 
цільових державних фондів не як самостійних позабюджетних 
фондів, а як цільових фондів у складі державного бюджету.

Після впорядкування питання про формування цільових 
позабюджетних фондів, яке було проведено на підставі Постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.09.96 р. “Про ліквідацію 
галузевих цільових фондів” в Україні зараз існують два види 
цільових фондів:

1) цільові бюджетні фонди, до яких належить і 
Державний інноваційний фонд

2) державні і місцеві позабюджетні фонди.
Види цільових фондів, особливо бюджетних цільових, 

постійно змінюються. Так, до 1995 р. Держіннофонд не включався 
до державного бюджету, а був позабюджетним.

Цільові бюджетні фонди розрізняються між собою за 
деякими параметрами, що дає змогу їх краще охарактеризувати. 
Так, за цільовим призначенням фонди поділяють на економічні 
та соціальні. [5 (с. 198)] Держіннофонд, поряд з Фондом розвитку 
паливно-енергетичного комплексу, відносять саме до 
економічних. За способами утворення цільові державні 
(бюджетні) фонди поділяють на 2 види: ті, кошти яких включені 
в бюджети, і ті, що мають своє управління, одним з яких є й 
Держіннофонд. За юридичною природою цільові фонди 
поділяються на ті, які створюються за законами, як, наприклад. 
Пенсійний фонд, який створено за Законом України “Про пенсійне 
забезпечення”, і ті, які створюються в силу вимог законів, до 
яких відноситься і Держіннофонд.

До складу доходів і видатків державного бюджету 
Держіннофонд як цільовий бюджетний фонд було включено для 
покращення оперативності та ефективності використання 
результатів наук науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт (НДДКР) оскільки, кошти які вносять до бюджету платники, 
мають цільове призначення.

Після створення Міннауки і, беручи до у«аги Рішення 
Рада з питань науки іяауково-технічної політики при Президенті 
України [6 (с.55)] (підтримане Прем’єр-міністром і Верховною 
Радою України) Держіннофонд було підпорядковано Указом
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Президента № 1132/96 від 29.11.96 р. Міністерству у справах науки 
і технологій, яке, в свою чергу [7 (с.ЗО], і до сьогодні контролює 
ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, що 
виділяються державою на розвиток науки і технологій. Окрім 
Міннауки Державний інноваційний фонд підзвітний також Комісії 
Кабінету Міністрів України з питань науково-технічного розвитку 
.[8 (с.59)]

Джерелами формування цільових бюджетних фондів є, 
як правило, спеціальні позики, кошти бюджету7, цільові державні 
позики і тощо. Держіннофонд не є виключенням із загального 
правила. Основним дж ерелом формування кош тів 
Держіннофонду є збір до Держіннофонду.

Але наш законодавець не робить різниці між податковими 
і іншими обов’язковими платежами. Статтею 2 Закону України 
“Про систему оподаткування” від 2.02.94р. встановлено, що під 
податком, збором, іншим обов’язковим платежем до бюджетів і 
внеском до державних цільових фондів розуміється обов’язковий 
внесок до бюджету відповідного рівня, або державного цільового 
фонду, здійснюваний платниками в порядку і на умовах, що 
визначаються законадавчими актами України.

Проте їх розрізнення як схожих, але різних інструментів 
вбачається як необхідне, оскільки ці платежі мають різний 
характер. Слід відзначити, що в цілому в діючому законодавстві 
ще немає достатньої чіткості у розмежуванні згаданих платежів, 
що проявляється і у вирішенні конкретних питань щодо віднесення 
того чи іншого платежу до податку чи збору. Збір же являє собою 
цілеспрямований платіж, адресність якого, як правило, визначена 
у його назві.

Д осить довгий час п ідприєм ства і орган ізац ії 
відраховували до фонду кошти у розмірі 1% обсягу реалізації 
продукції (робіт, послуг), за винятком податку на додану вартість 
і акцизного збору. [9 (с.60)] Причому до Держіннофонду в 
обов’язковому порядку відраховувалось ЗО відсотків, які, до речі, 
не вважались обов’язковими до прийняття Закону України “Про 
систему оподаткуван ня” , [10 (с .27)], а 70 відсотків 
перераховувались до спеціального фонду позабюджетних коштів, 
що утворювався в міністерствах, відомствах, концернах, 
корпораціях та інших формуваннях. В окремих випадках, за
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письмовим погодженням з ними, підприємства і організації могли 
залишати у своєму розпорядженні кошти по відрахуваннях у 
частині, належній галузевому позабюджетному фонду. Так само 
підприємства і організації, піідзвітність яких не визначена, 
залишали у своєму розпорядженні вказані кошти (70%) і повинні 
були їх використати без зміни їх цільового призначення: для 
фінансування НДЦКР, заходів щодо освоєння нових технологій, 
виробництва нових видів продукції і не могли спрямовувати їх 
на капітальні вкладення. Дані кошти, не використані протягом 
року, не вилучались податковими адміністраціями до державного 
бюджету, а повинні були бути використані за цільовим 
призначенням. На практиці ці кошти зависали, не 
використувувались за призначенням, а прокручувались на рахунку.
В свою чергу галузеві інноваційні фонди через брак коштів 
неспроможні були здійснювати покладені перед ними завдання.

Виходячи з даних обставин встановлено, [11 (с. 15)] що 
всі суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм 
власності сплачують до Держіннофонду збір в розмірі 1 відсотку 
від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) або валового доходу 
у торгівельній, посередницькій, постачальницько-збутовій, 
банківській та страховій сферах діяльності, зменшеного на суму 
податку на додану вартість та акцизного збору.

Таким чином, з 1 січня 1998 р. відрахування до 
Держіннофонду в розмірі одного відсотка є обов’язковими для 
усіх суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм 
власності.

Перерахування обов’язкових внесків до Держіннофонду 
проводиться не пізніше 15 числа місяця, слідуючого за звітним, 
згідно з пунктом 5 Порядку формування і використання 
спеціального фонду позабюджетних коштів цільового 
призначення. [ 12 (с.34) ]

За несвоєчасну сплату обов’язкових внесків до 
Держіннофонду стягується пеня у розмірі 0,3 відсотки за кожний 
день прострочення, включаючи день сплати. [13 (с. 16) ]

З 1995 року кошти збору до Держіннофонду відносяться 
до доходної частини державного бюджету.

Але існує проблема, на яку варта зверну ти увагу. У 1995- 
1997 роках сума коштів, зібраних до Держіннофонду, що була

ПРА ВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ІННОВА ЦІЙ НОГО
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віднесена до доходів державного бюджету, відповідала сумі, що 
спрямовувалась до Держіннофонду у видатках держбюджету 
окремим рядком, але у 1995 та 1996 роках з Держіннофонду 
Мінфіном було вилучено 50 відсотків так званих “вільних коштів1’, 
частина яких вже була надана підприємствам та організаціям, і 
тому насильно у них вилучалась податковими адміністраціями. 
Дані суми зобов’язувались повернути, [14 (с.41)] що, звичайно, 
нездійснено і до сьогодні. Таким чином, Держіннофонд не у змозі 
був профінансувати навіть ті інноваційні проекти, які були 
рекомендовані урядом, і, звичайно, був припинений конкурс 
інвестиційних проектів. [15 (с.З)]

У 1997 році кошти Держіннофонду були включені до 
складу доходів і видатків держбюджету без зміни їх цільового 
призначення, [16 (с. 13)] внаслідок чого вилучення їх на інші цілі 
стало неможливе з правової точки зору. Тому не піддається 
розумінню наступний крок законодавців, які у Законі України “Про 
державний бюджет на 1998 рік” до Держіннофонду спрямували 
лише приблизно ЗО відсотків коштів, що були до нього зібрані, і 
не зазначили при цьому необхідності їх цільового застосування. 
До речі, лише ЗО відсотків наданих коштів залишається 
Державному інноваційному фонду, а 70 надаються його 
регіональним відділенням.

Окрім вищеназваного збору кошти Держіннофонду 
можуть поповнюватися ще за рахунок частини коштів, що 
виділяються державою для підтримки науково-технічної 
діяльності, [17 (с.40)] а також коштів, одержуваних від повернення 
позик, інвестиційних вкладів, лізінгових платежів і надходжень 
від сумісної діяльностів з виконавцям^ інноваційних проектів, та 
добровільних внесків юридичних та фізичних осіб. [18 (с.37)]

Але добровільні внески юридичних осіб і громадян, [19 
(с.5)] є недостатньо вагомим джерелом надходжень, не 
дивлячись на те, що дані суми звільняються від оподаткування 
.[ 20 ( с.29) ]

Кошти Держіннофонду зберігаються на окремих рахунках 
в установах банків, уповноважених Кабінетом Міністрів 
здійснювати касове обслуговування коштів державного бюджету. 
Таке право отримав “Брокбізнесбанк”. [21 (с.73)] У зв’язку з 
цим Головному управлінню Держказначейства було наказано
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укласти з ним відповідну угоду, яка повинна передбачати, що в 
межах фактичних надходжень кошти Держіннофонду 
спрямовуються на окремий рахунок у “Брокбізнесбанку’'. Кошти 
Держіннофонду використовуються лише за призначенням і 
вилученню не підлягають.

3 1996 року Держіннофонд увійшов до складу державного 
бюджету через Державне казначейство, що поставило ггід загрозу 
саме існування установи. Оскільки, для здійснення фінансування 
видатків Держіннофонд подає Головному управлінню Державного 
казначейства затверджений в установленому порядку кошторис 
витрат, узгоджений з Мінфіном. Порядок отримання коштів по 
затверджених кошторисах розкрито в 138 п.5.

Фінансування видатків апарату Держіннофонду та його 
регіональних відділень здійснюється за рахунок коштів фонду, хоч 
структуру центрального апарату затверджує Міннауки, а 
кошторис доходів і видатків Мінфін за погодженням з Міннауки.

Звітність по використанню коштів відповідних фондів -  
Держіннофонду чи його регіональних відділень -  фонди подають 
до Головного управління Держказначейства по формі №2-мдб 
до 8 числа місяця наступного за звітним.

Як підсумок випливає питання: чи слід було 
перетворювати Держіннофонд з позабюджетного на бюджетний? 
Якщо і слід, то лише з точки зору наповнюваності бюджету. Але 
залишаючи його позабюджетним, уряд був би у більш вигідному 
положенні (і з якогось боку виграла б наука), оскільки існування 
Держінофонду і інших позабюджетних фондів має декілька 
переваг:

1)вони незалежні від стану загальнодержавного бюджету 
і виконують свою цільову роль і при його дефіциті, що гарантує 
виконання деяких важливих завдань регулювання економіки;

2)вони дозволяють маніпулювати показниками бюджету, 
а саме утримувати частину або весь його дефіцит у спецфондах. 
Неодноразово їх кошти використовували не за призначенням, після 
чого уряд проголошував про ліквідацію дефіциту бюджету;

3)позабюджетні фонди не підзвітні парламенту, у 
результаті вони дають додаткові можливості для маневрів 
виконавчої влади, що робить її більш незалежною від партійних 
ігор.
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На що ж спрямовуються кошти Держіннофонду? На 
початку своєї діяльності даний фонд надавав підприємствам усіх 
форм власності довгострокові безпроцентні позики під реальні 
перспективні проекти, термін виконання яких не перевищував 1,5 
року. При цьому перевага надавалась тим проектам і пропозиціям, 
в результаті здійснення яких передбачався випуск 
імпортозаміщуючої продукції й експортних товарів у межах 
пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки.

В останні рік-два можна споглядати суттєві зміни у його 
діяльності. Якщо у період 1992-1996 років Держіннофонд 
переважно орієнтувався на підтримку малих і середніх проектів, 
а схема звернення до його ресурсів була відносно простою і 
дешевою, то починаючи з 1997 року, акценти змістилися на 
користь “великих7’, в основному трирічних, перспективних 
проектів у межах державних пріоритетів. Оскільки, відповідно 
до статті 7 пункту 14.1 Закону України “Про внесення змін до 
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” 
прибуток від реалізації інноваційного продукту, заявленого при 
реєстрації в інноваційних центрах, що створені відповідно до 
закону, оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки. 
Дана пільга діє лише три роки після державної реєстрації продукції 
як інноваційної.

Кожна заявка, оформлена у вигляді техніко-економічного 
обгрунтування (бізнес-плану), проходить найсуворіший відбір у 
Центрі експертизи Держіннофонду, де проводять патентні, 
науково-технічні, технічні і фінансово-економічні обстеження. 
Державна експертиза включає в себе також аудит підприємств і 
оцінку інтелектуальної власності позичальників інноваційних 
коштів.

Обов’язкова умова -  застава' майна -  відвернула від 
конкурсів навеликі науково-технічні фірми. Змінився і порядок 
прийняття рішень у цій системі. Якщо раніше регіональні 
відділення Держіннофонду мали право самостійно приймати 
рішення про видачу інноваційних кредитів, то сьогодні ці права 
повністю сконцентровані у Києві, а за обласними відділеннями 
фактично залишені лише функції по оформленню заяв та 
супроводженню прийнятих проектів. [22(с. 16)]

Введення застави як гарантії повернення інвестицій
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ставить структури фонду у скрутне положення (як центральні 
так і регіональні), оскільки у зв’язку з цим виникає багато 
труднощів (створення комісій, оцінка, тощо) і бажання 
повернутись до випробуваної системи гарантів.

Бюджетне фінансування науково-технічної сфери рік за 
роком неухильно зменшується, залишається низьким рівень 
впровадження у виробництво результатів досліджень і розробок, 
наука перестає бути суспільно визнаною пріоритетною сферою 
діяльності держави. Її становище погіршене ще й тим, що 
наказом №175 Держіннофонду нерекомендовано при підготовці 
інноваційних проектів до кошторису доходів і видатків включати 
витрати на НДДКР, і, власне, саме їх проведення. Такі дії він 
пояснює спрямованістю на впровадження вже створених та 
випробуваних технологій та процесів, хоч у статті 24 пунктах 1,2 
Занону України “Про основи державної політики у сфері наукової 
діяльності” вказано, що Держіннофонд створюється для 
фінансування та матеріально-технічної підтримки заходів щодо 
забезпечення розвитку (тобто вдосконалення -  автор) і 
використання досягнень науки і техніки.

На відміну від Держіннофонду російський державний 
Фонд співдії розвитку малих форм підприємств в науково- 
технічній сфері, який має аналогічні завдання та функції, навпаки 
дає детальні рекомендації щодо фінансування НДДКР, не 
обходячи увагою можливість їх додаткового проведення.

Основним недоліком здійснюваної інтелектуальної 
політики залишається її переважна спрямованість на управління 
“процесом”, а не “кінцевими результатами” технологічних змін. 
Тому при вдосконаленні інноваційної політики є дуже важливим 
створення стимулюючого економіко-правового середовшца саме 
тим суб’єктам циклу “наука-техніка-виробництво”, які 
забезпечують позитивні кінцеві результати своєї діяльності. [23 
(с.53)]

Інвестування технічних інновацій неможливе без 
зростання обсягів НДДКР, пов’язаних з адаптуванням новітньої 
технології до конкретних умов виробництва, де вони 
впроваджуються.

Для сприяння з боку держави розширенню обсягів 
використання результатів державних науково-технічних та
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інноваційних програм на міжгалузевому та міжнародному рівнях 
доцільно створити загально-національну мережу центрів з оцінки 
та передачі технологій, які у своїй діяльності повинні спиратися 
на регіональні інноваційні центри та комерційні центри технічного 
розвитку.

Показовим у даному плані є досвід США, де за традицією 
основна частина досліджень фінансується з федеральних фондів, 
а їх результати доводяться до відома потенційних користувачів і 
надаються у їх користування безкоштовно. Внаслідок цього 
продуктивність виробництва стрімко зростає, особливо у 
сільскому господарстві. [ 25 (с.58)] Завдяки концентрації значного 
науково-дослідного потенціалу у державному секторі науки СІЛА 
мають змогу ефективно, і, головне, рівномірно розвивати всі 
галузі.

Віддача від науково-технічних досліджень може бути 
повною лише у тому випадку, коли ніхто не буде позбавлений 
можливості користуватися результатами досліджень через їх ціну.

Тому виникає необхідність створення трансферу 
технологій-системи організаційно-функціональних механізмів 
дифузії інновацій, що забезпечувало б експертизу і доведення 
досліджень і розробок до стану, в якому вони були б сприйнятними 
для виробництва та споживача науково-технічних інновацій. 
Органічними елементами цих механізмів повинні стати центри 
технологічного розвитку, регіональни інноваційні центри, центри 
узагальнення та розповсюдження технічного та інноваційного 
досвіду та центри науково-технічноі та економічної інформації.

Значним кроком вперед в системі заходів вдосконалення 
державного регулювання інноваційної діяльності стало прийняття 
Указу Президента України № 1147/97 від 13.10.97р., відповідно до 
якого Міннауки разом з Міноборони, Мінпромполітики, 
Держслужбою експортного контролю  та державним 
підприємством “Укрспецекспорт” наказано розробити пропозиції 
щодо механізму здійснення та забезпечення централізованого 
державного регулювання трансферу технологій.

Окрім того нещодавно в Україні запроваджено механізм 
передачі Міністерством у справах науки та технологій до 
Держіннофонду завершених науково-технічних проектів з метою 
їх впровадження за рахунок коштів Держіннофонду. Міннауки
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проводить відбір та державну науково-технічну експертизу 
завершених неуково-технічних розробок, що виконані відповідно 
до національних, державних, галузевих (багатогалузевих) та 
інших програм з метою визначення їх актуальності, наукової 
новизни, технічного рівня реалізації проекту та доцільності 
передачі до Держіннофонду (Положення Міннауки №246 від 
04.09.97р.)

Досвід функціонування різних інноваційних формувань, 
особливо у сфері НДДКР, підтверджує правильність тези про 
особливу, а в деяких випадках і вирішальну роль фінансової 
складової у сумарному інноваційному потенціалі.

Очікувати, що приватні фірми, які ще самі не стали на 
ноги, візьмуть на себе усі капітальні витрата на НДДКР,—марна 
трата часу. Тому держава ще довго буде основним джерелом 
фінансування наукових досліджень. І якщо це вже неминуче, 
потрібно з розумом використовувати усі кошти, які держава взмозі 
спрямувати на наукову діяльність. У тому числі повинні бути й 
кошти Держіннофонду, які при належній господарській діяльності 
повинні примножуватись.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАПИ

Із виходом України на міжнародний ринок стало важливим 
питання правового регулювання взаємних відносин резидентів 
України з іноземними юридичними та фізичними особами. В цих 
умовах перед підприємцями постає питання, коли і в яких
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випадках на нерезидентів розповсюджуються закони України, а 
коли - закони країни походження нерезидента.

Перш за все необхідно виділити поняття '‘нерезидент” у 
національному законодавстві. У відповідності з п. 1 Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання 
та валютного контролю” від 19 лютого 1993 року № 15-93 до 
нерезидентів відносяться:

- фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, 
особи без громадянства), які мають постійне місце проживання 
за межами України, в тому числі й ті, що тимчасово перебувають 
на території України;

-юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, 
що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва 
тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й 
діють у відповідності до законодавства іноземної держави, у тому 
числі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності 
за участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької 
діяльності України;

- розташовані на територіїУкраїни іноземні дипломатичні, 
консульські, торговельні та інші офіційні представництва, 
міжнародні організаціїта їх філії, що користуються імунітетом і 
дипломатичними привілеями, а також представництва інших 
організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності 
на підставі законів України [10].

Крім того, визначення поняття “нерезидент” наводиться 
також у Законі України “Про внесення змін та доповнень до 
Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
22.05.1997 року № 283/97-ВР, але визначення в цьому Законі не 
включає у поняття “нерезиденти; фізичних осіб [5]. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, положення цього Закону 
розповсюджується тільки на юридичних осіб, по-друге, 
податковим законодавством України регламентується питання 
оподаткування фізичних осіб (у тому числі й нерезидентів) 
безпосередньо Декретом Кабінету Міністрів України “Про 
прибутковий податок громадян” від 26 грудня 1992 року № 13- 
92, стаття 1 якого відносить до платників податку на прибуток в 
Україні громадян України, іноземних гцомадян та осіб без 
громадянства, які проживають або не проживають на території

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

154



ДЕЯКІ ПИТА ННЯ ВИЗНА ЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТА ТУ СУ ІНОЗЕМНИХ
ІНВЕСТОРІВ В УКРА ЇНІ

України (останнє відноситься до фізичних осіб-нерезидентів) [9].
Нерезиденти у відповідності до ст. 1 Закону України "Про 

режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 року № 93/ 
96-ВР можуть одночасно бути й іноземними інвесторами, 
причому поняття “іноземний інвестор” співвідноситься із 
поняттям “нерезидент” як частина одного цілого. Іншими 
словами, всі іноземні інвестори є нерезидентами, але не всі 
нерезиденти є іноземними інвесторами, так як вони стають ними 
тільки у випадку здійснення інвестицій на території України [і 1].

Як було зазначено вище, перед нерезидентами, які 
здійснюють підприємницьку діяльність на території України, 
постає проблема застосування закону тієї чи іншої держави. Це 
питання вирішує спеціальна група правових норм, які мають назву 
колізійні норми. Такі норми не мають приписів, які б 
встановлювали права та обов’язки учасників цих правовідносин. 
Вони тільки вказують, в якому випадку і право якої країни повинно 
застосовуватись.

Колізійна норма складається з двох частин. В першій, 
яка називається об’ємом, зазначається вид правовідносин, які 
регулюються даною нормою. Це можуть бути відносини, які 
стосуються угод, права власності на рухоме чи нерухоме майно, 
виконання зобов’язань за договором та ін. Друга частина 
(прив’язка) вказує, право якої країни застосовується до 
зазначеного об’єму правовідносин. Наприклад, в одному випадку 
приорітет віддається закону за місцем укладення угоди, в іншому 
-закону місцезнаходження майна.

Колізійні норми мають міжнародний характер, так як вони 
вирішують протиріччя між законами різних держав. Але необхідно 
пам’ятати про те, що протиріччя норм існують і в середині 
українського законодавства, у випадку коли мають місце 
розбіжності двох або більше формально діючих нормативних 
актів, які було укладено по одному й тому ж питанню. Зазначена 
проблема вирішується не шляхом створення колізійних норм, а 
за допомогою внесення змін та доповнень до відповідних 
нормативних актів, або шляхом вибору того нормативного акту, 
який повинен застосовуватись у конкретному випадку.

Міжнародні колізійні норми можуть входити як до складу 
внутрішнього законодавства (зокрема, розділ VIII Цивільного
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кодексу Української PCP від 18 липня 1963 року № 1540-06) [2], 
так і до складу міжнародних договорів України, які у відповідності 
з ч. 1 ст. 9 Конституції України є частиною національного 
законодавства (за умови їх ратифікації) [1]. Питання суперечності 
норм права різних держав вирішуються шляхом укладення 
двосторонніх Угод про правову допомогу. Такі Угоди Україна 
підписала з Литвою, Молдовою, Польщею, Китаєм. Крім того, 
Україна є одним з правонаступників СРСР. На її території діють 
Угоди про правову допомогу, підписані СРСР з Італією, 
Угорщиною, Кореєю, Іраком, Албанією, Румунією, Болгарією, 
Фінляндією та іншими країнами. Однак основні положення 
зазначених Угод практично повністю повторюють зміст 
українських колізійних норм.

Розглядаючи питання про правовий статус нерезидентів 
в Україні, необхідно зазначити, що, здійснюючи діяльність на 
території України, тобто ставши іноземним інвестором, 
нерезиденти, хоча і зберігають правовий зв’язок із країною свого 
походження, повністю підпадають під внутрішнє законодавство 
України. В свою чергу до законодавства відносяться інвестиційні 
закони, а також положення валю тного, податкового, 
законодавства про працю, які регулюють правовідносини з 
іноземними інвесторами. Сюди ж включаються міжнародні угоди 
України, прикладом яких є двосторонні Угоди про взаємний захист 
інвестицій, а також Угоди про уникнення подвійного 
оподаткування.

Основним нормативним актом, який регулює питання 
іноземних Інвестицій на території України, є Закон України “Про 
режим іноземного інвестування”, який зупинив дію Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про режим іноземного інвестування” 
від 20 травня 1993 року № 55-93. Закон визначає поняття “іїюземні 
інвестори”, “іноземні інвестицїГ, закріплює 10 % розмір іноземної 
інвестиції, необхідний для отримання юридичною особою статусу 
підприємства з іноземними інвестиціями, визначає основні види 
державних гарантій захисту іноземного капіталу на території 
У країни, а також основних положень, необхідних для державної 
реєстрації іноземної інвестиції, порядок сплати митних зборів, 
оподаткування та інше [4].

Держава, яка приймає інвестиції, визначає умови та 
порядок здійснення інвестицій в країну, тобто встановлює 
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правовий режим інвестиційної діяльності. Іноземному інвесторV. 
на підставі ст. 7 Закону України "Про режим іноземного 
інвестування”, на Україні забезпечується національний режим 
існування, тобто режим, аналогічний режиму майна, майнових 
прав та інвестиційної діяльності юридичних та фізичних осіб - 
резидентів У країни, за винятками, які передбачені 
законодавством України. Так, наприклад, у відповідності до 
Закону України "‘Про страхування”, іноземні інвестори обмежені 
у можливості здійснення страхової діяльності [6]. У сфері 
майнових прав суттєвим виключенням з національного режиму є 
відсутність у іноземних громадян та осіб без громадянства права 
купувати у власність земельні ділянки (ст. 6 Земельного кодексу 
України від 18 грудня 1990 року (в редакції Закону України від 13 
березня 1992 року № 21896-ХІІ) [3] та п. З ст. 11 Закону України 
“Про власність” від 7 лютого 1991 року за № 697-ХІІ) [7].

Особливістю інвестиційного законодавства є те, що його 
нормативні акти регламентують відносини між іноземним 
інвестором та державою без застосування “колізійних” норм. 
Єдиним винятком є питання заснування та ліквідації іноземного 
інвестора, які визначаються правом країни, до якої належить 
іноземний інвестор.Приналежність останнього до тієї чи іншої 
країни, у відповідності до українських колізійних норм, 
визначається місцем створення юридичної особи (ч. 2 ст. 567 
Цивільного кодексу), громадянством іноземного інвестора, якщо 
це фізична особа (ч. 1 ст. 566 Цивільного кодексу), місцем 
постійного проживання - для особи без громадянства (ч. 2 ст. 
566 Цивільного кодексу).

На сьогодні Україна підписала більше 40 міжнародних 
угод з питань взаємного сприяння та захисту іноземних інвестицій, 
в тому числі із Великобританією, Данією, Канадою, Фінляндією, 
Польщею, Болгарією, Чехією, В’єтнамом, Китаєм, із деякими 
країнами членами СНД. Однак, жодна з них не має колізійних 
норм та регулює спірні питання, встановлюючи тим самим 
загальні для України та конкретної держави норми права. Останні 
мають, загалом, взаємні обов’язки сторін стосовно сприяння 
іноземному інвестуванню, а також гарантії захисту від змін у 
законодавстві країн-учасниць конкретної угода, від націоналізації, 
конфіскації та реквізиції іноземної власності. Зазначені випадки
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доп уск аю ться  у виключних ситуаціях, із обов’язковим 
відшкодуванням завданих збитків.

У 1965 році була прийнята конвенція про порядок 
вирішення інвестиційних спорів між державами які приймають 
інвестиції та нерезидентами, згідно з якою такі спори передаються 
на розгляд у міжнародний арбітраж, створений виключно для 
вирішення таких спорів. Це в свою чергу забезпечує об’єктивне 
вирішення спору. Конвенції мають деякі колізійні норми, які 
стосуються застосування права тієї чи іншої держави для 
вирішення спору (стаття 42). На жаль, Україна не ратифікувала 
дану Конвенцію. Між тим, із збільшенням обсягу іноземних 
інвестицій в економіку України необхідність у врегулюванні цього 
питання стає дедалі зримішою.

Необхідно зазначити, що основні права, свободи і 
обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства окремо 
зафіксовані у Законі України “Про правовий статус іноземців” 
від 4 лютого 1994року за № 3929-ХІІ [8]. Цей Закон, а також ч. 
1 ст. 26 КонституціїУкраїни, передбачає як національний режим 
для іноземців в Україні, так і виключення з нього.

Суттєвим є розмежування між самими нерезидентами 
та створюваними ними або за їх участю в Україні суб’єктами 
підприємницької діяльності. Це може бути підприємство із 
частковою участю іноземного інвестора, яке створюється спільно 
з українськими юридичними та фізичними особами, або вже 
існуюче підприємство із часткою, набутою іноземним інвестором, 
або підприємство, яке повністю належить іноземному інвестору, 
які створені або набуті ними на території України, або створені 
філії та інші самостійні підрозд іли іноземних юридичних осіб, або 
самі іноземні інвестори, як фізичні особи - суб’єкти 
підприємницької діяльності на території України. Всі зазначені 
юридичні та фізичні особи у відповідності із гі. 5 ст. 1 Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання 
і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року є резидентами 
України, що визначає регулювання їх діяльності виключно 
українським законодавством [10].

Необхідно також зазначити, що іноземні інвестиції, в якій 
би формі вони не були здійснені, завжди зберігають правовий 
зв язок з інвестором, який здійснював їх реалізацію, що
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ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ

проявляється у випадку переказу за межі України прибутків, 
доходів, які іноземний інвестор отримав внаслідок здійснення 
іноземного інвестування.

Необхідно також пам’ятати про те, що спільна діяльність 
з іноземним суб’єктом господарювання може здійснюватись і 
без створення юридичної особи. В цьому випадку укладається 
угода про спільну діяльність (виробнича кооперація, спільне 
виробництво і т.і.). Як одна з форм існування іноземних інвесторів 
це передбачено ст. З Закону України “Про режим іноземного 
інвестування” та регулюється ст. 38 Цивільного кодексу України, 
а також іншими нормативними актами України.

Спільна діяльність на підставі такої угоди повністю 
визначається законодавством України лише в тому випадку, коли 
вона здійснюється безпосередньо на території України або на її 
території створені результати такої діяльності. Хоча сторони угоди 
можуть самі визначити, право якої країни і в яких випадках буде 
застосовуватись при врегулюванні вказаних взаємовідносин (ч.
11 ст. 6 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”).

Основні проблеми застосування норм права тіd  чи іншої 
країни виникають не тільки у питаннях здійснення іноземних 
інвестицій нерезидентами, а й у випадку виходу господарюючого 
суб ‘єкта, резидента України, на міжнародний ринок, встановлення 
ним комерційних зв’язків з нерезидентами на міжнародному рівні. 
Іншими словами, проблеми застосування права конкретної 
держави виникають під час взаємодії нерезидентів з українськими 
резидентами як суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Закони України регламентують найбільш суттєві 
положення застосування до конкретного випадку права 
конкретної держави. Зокрема, право власності на майно, 
визначається право країни де знаходиться це майно (ч. 1 ст. 569- 
3 Цивільного кодексу). Що стосується права власності на майно, 
яке ще не потрапило на територію України, у відповідності із 
зовнішньоекономічними угодами резидентів , то у цьому випадку 
застосовується закон країни, до якої повинно надійти це майно. 
Але сторони можуть самостійно визначити, закон якої країни у 
даному випадку необхідно застосовувати (ч. З ст. 569 Цивільного 
кодексу України). Питання виникнення права власносгі на майно 
за зовнішньоекономічними угодами регулюється законом країни
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підписання угоди. Але Сторони можуть визначити в умовах угоди, 
право я к о ї  країни буде застосовуватись (ч. 2 ст. 569 Цивільного 
кодексу України). На підставі ч. 1 ст. 569 Цивільного кодексу 
України, а також ч. 8 ст. 6 Закону У країни “П ро 
зовнішньоекономічну діяльність” права та обов’язки сторін за 
зовнішньоекономічними угодами визначаються законами країни, 
де вони були підписані, а також держави, право якої буде 
застосовуватись у даному випадку.

Існує принцип застосування закону місця виконання 
зобов’язань за договором, якому відповідає ч. 1 ст. 6 Закону 
України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, яка передбачає, 
що за договорами про виробниче співробітництво, спеціалізації 
та кооперації, виконання будівельно-монтажних робіт повинно 
застосовуватись право країни в якій здійснюється зазначена 
діяльність, або де створюються передбачені договором 
результати такої діяльності, якщо інше не передбачено договором.

У випадку відсутності домовленості між контрагентами 
щодо права, яке буде застосовуватись до договору, законом чітко, 
в залежності від виду договору, визначається сторона, закон 
країни, місцезнаходження якоївикористовується у даній ситуації.

Вирішення питання про відповідальність за завдані збитки 
(матеріальний або моральний аспект) здійснюється за законами 
країни, на території якої вони були завдані, з тією різницею, що 
винною і потерпілою стороною при завданні шкоди за межами 
країни будуть українські громадяни або юридичні особи (ч. 2 ст. 
569-4 Цивільного кодексу України).

На завершення необхідно зазначити, що існування 
правових норм, які містять у собі колізійні правила у більшості 
випадках допомагає контрагентам-' уникати необхідності 
вирішувати неузгоджені питання у судовому порядку.
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ДЕЯКІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Утворення банківської системи, здатної ефективно 
обслуговувати потреби держави з ринковим типом економіки, 
потребує відповідної правової регламентації її діяльності. 
Банківське законодавство України на цей час перебуває в стадії 
формування і характеризується нестабільністю. Для його 
вдосконалення необхідна розробка ряду теоретичних проблем, у 
тому числі, пов’язаних з інститутом банківського кредитування.
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Правове регулювання банківського кредитування 
неодноразово ставало предметом дослідження вчених-юристів. 
Дискусія з приводу галузевої належності цього інституту і 
співвідношення різних правових методів, що застосовуються для 
регулювання кредитних відносин, почалася ще в 50-60 рр. 
Банківському кредитуванню було присвячено низку праць 
радянських юристів, у яких обгрунтовувались різні підходи до 
його правового регулювання. Багато з порушених тоді питань 
зараз набули особливої актуальності й вимагають нового 
розгляду у зв’язку з корінними змінами в нашому суспільстві й 
банківською реформою, що була проведена на початку 90-х рр. у 
державах колишнього СРСР. Тому в літературі останніх років 
часто звертається увага на проблему юридичної природи 
кредитних правовідносин і на необхідність її розв’язання з 
урахуванням нових економічних і правових умов. Однак вказана 
проблема нині ще недостатньо розроблена.

У багатьох дослідженнях обґрунтовуються різні погляди 
на кредитний договір чи на окремі його види. При цьому одні 
вважають, що це самостійний цивільно-правовий договір [6, с. 
77] або різновид договору позики [3, с. 342; 5, с. 180]. Деякі з цих 
авторів стверджують, що кредитні відносини є цивільно- 
правовими і не належать до сфери регулювання фінансового права 
[10, с. 111; 15, с. 212]. Інші вважають, що це особливий 
самостійний договір, що регулюється декількома галузями права 
(фінансовим, адміністративним і цивільним правом) [4, с. 53-55]. 
Ряд авторів звертає увагу на те, що кредитні правовідносини не 
вичерпуються договірними [8, с. 67-86; 9, с. 35-44].

Серед більшості дослідників,.які стверджують, що 
відносини з кредитування регулюються декількома галузями 
права, відокремлюються ті, хто обґрунтовує необхідність їх 
розмежування за відповідними галузями [8, с. 67-86], і ті, хто 
вважають їх нерозривними, а будь-яку спробу розмежування - 
помилковою [9, с. 36].

Нарешті, існує погляд, згідно з яким банківське 
кредитування регулюється адміністративним і цивільним правом, 
але не входить до предмета фінансового права [7, с. 29-30].

Таким чином, можна виділити такі дискусійні питання з 
проблеми, що розглядається:
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1. Якими галузями права регулюються кредитні 
правовідносини?

2. Чи охоплюються вони повністю договором 
кредитування?

3. Чи можна розмежувати кредитні відносини, що 
регулюються різними галузями права?

У даній статті ми зробимо спробу довести, що банківське 
кредитування входить до предмету регулювання не тільки 
цивільного, але й фінансового права, обгрунтувати необхідність 
размежування відповідних правових інститутів і виділити деякі 
фінансово-правові аспекти та особливості кредитних відносин з 
метою визначення фінансово-правової сфери їх регулювання.

Фінансове право визначається як сукупність правових 
норм, що регулюють відносини в галузі мобілізації, розподілу і 
використання централізованих і децентралізованих фондів коштів 
з метою забезпечення виконання завдань і функцій держави.

Відповідно до сг. 4 Закону України “Про банки і банківську 
діяльність” Україна формує і використовує власні кредитні 
ресурси, які складаються з коштів банків, залишків коштів на 
банківських рахунках підприємств, установ і організацій, вкладів 
громадян, коштів у міжбанківських розрахунках, інших грошових 
ресурсів. Регулювання і здійснення банківського кредитування 
покликано забезпечити виконання наступних суспільно важливих 
функцій:

Перерозподільна і стимулююча функції. Згідно із ч.З 
п. 1 Положення Національного банку України “Про кредитування” 
банківська система шляхом надання кредитів організовує і 
обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію 
і перерозподіл у ті сфери виробництва і обігу, де виникає дефіцит 
капіталу. При цьому позичковий капітал розподіляється за 
напрямами, які забезпечують отримання більш високого 
прибутку або яким надається перевага.відповідно до 
загальнонаціональних програм розвитку економіки. Кредит 
прискорює формування джерел капіталу для розширення 
виробництва і розвитку продуктивних сил. Таким чином, він 
виконує і стимулюючу функцію. Обидві ці функції активно 
використовуються державою в регулюванні виробничих пропорцій

ДЕЯКІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ А СПЕКТИ
БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВ 4 ННЯ____________________________-
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та управлінні сукупним грошовим капіталом [13, с. 29].
Емісійна функція. Випускаючи в обіг гроші, надаючи 

за допомогою кредитів засоби платежу економічним агентам, 
банки частково виконують функцію, яку держава завжди 
розглядала як “привілей правителя”, а саме, емісію грошей. 
Сучасні держави прагнуть, контролюючи обсяг грошової маси 
(прямо чи за допомогою центрального банку), отримати у своє 
розпорядження контроль над суттєвими повноваженнями в 
економічній діяльності. Кредитна емісія здійснюється тільки 
через банківську систему [2, с. 9].

Контрольна функція кредиту полягає в тому, що в 
процесі кредитного перерозподілу коштів забезпечується 
банківський контроль за діяльністю позичальника. Можливість 
такого контролю виходить із самої природи кредиту. Крім того, 
виходячи з величезної ролі банків у фінансовій системі держави, 
їх комерційна діяльність пропонує майже “універсальний” вплив 
для грошово-політичного контролю загальногосподарського 
обігу фінансування [17, р. 52].

Таким чином, регулювання банківського кредитування є 
однією з форм здійснення господарсько-організаторської функції 
держави і спрямовано на вирішення таких державних завдань як 
забезпечення безперервності й безперебійності 
відтворювального процесу, підтримка стабільності грошової 
одиниці, економічне зростання в країні.

Виходячи з вищесказаного, банківське кредитування з 
юридичного погляду можна визначити як врегульовані нормами 
права відносини з приводу розподілу і використання мобілізованих 
банками кредитних ресурсів і зробити висновок, що за 
предметною ознакою воно належите до сфери регулювання 
фінансового права.

Однак кредитні правовідносини направлені не тільки на 
забезпечення виконання завдань і функцій держави, а й на 
забезпечення власних комерційних інтересів їх суб’єктів, у силу 
чого вони регулюються нормами як публічного, так і приватного 
права. Необхідно відзначити, що державні й приватні інтереси 
тут тісно взаємопов’язані. Наприклад, контроль за цільовим 
використанням кредитних ресурсів є і публічним, і власним 
інтересом банку як підприємницької структури.
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Тому для розмежування фінансово-правових і цивільно- 
правових аспектів банківського кредитування, на наш погляд 
необхідно застосовувати поряд із предметним критерієм критерій 
методу відповідних галузей права.

Основним фінансово-правовим методом регулювання є 
метод державно-владних приписів. Його застосування в 
досліджуваній сфері обгрунтовано публічним характером 
відносин із банківського кредитування. Ця публічність 
проявляється у виконанні за допомогою банківського кредиту 
вищеназваних завдань і функцій держави. Крім того, при 
здійсненні кредитування банки використовують в основному 
залучені ресурси. Відповідно до гі. 10 Положення Національного 
банку України “Про кредитування” основними джерелами 
формування кредитних ресурсів, зокрема, є залишки на 
розрахункових і поточних (валютних) рахунках, залучені кошти 
юридичних і фізичних осіб на депозитні рахунки до запитання та 
строкові, міжбанківські кредити і кошти, отримані від випуску 
цінних паперів. У зв’язку з цим невдале проведення кредитної 
політики і банкрутство будь-якого банку знижує довіру до всієї 
банківської системи, впливає на суспільство в цілому. Втрата 
довіри суспільства до банківської системи призводить до таких 
макроекономічних наслідків, як вилучення грошей із банків, 
скорочення грошової пропозиції та економічної д іяльності, розвал 
системи платежів, великі й непередбачені зобов’язання уряду, 
економічна нестабільність та інфляція в державі. Тому жодна 
держава не відмовляється від всеохоплюючого контролю за 
діяльністю кредитних установ, вбачаючи в ньому своєрідний 
публічний інтерес, який полягає у створенні умов для нормального 
здійснення цивільного обігу [5, с. 9].

Публічність визначає особливий вольовий характер 
кредитних відносин, який полягає в тому, що держава своєю 
владою визначає рамки, у межах яких суб’єкти вступають у 
взаємовідносини між собою з приводу кредитування. Таким 
чином, навіть вступаючи у приватно-правові відносини, сторони 
обмежені владними приписами держави, які задані та 
обгрунтовані вже самою специфікою .діяльності банку.

Зазначене не виключає підприємницького характеру 
вказаної діяльності, й самостійності, ініціативності й
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спрямованості на отримання прибутку. Для успіху в проведенні 
кредитної політики в державі з ринковим типом економіки ді умови 
не менш важливі, ніж сувора регламентація і контроль. Вважаємо, 
що держава при регулюванні банківського кредитування повинна 
чітко визначати межі публічно-правового впливу. У цих межах 
сторони кредитного договору мают бути вільними у виборі форми 
і міри своєї поведінки, а відносини між ними урегульовані нормами 
приватного (цивільного) права, що предбачають диспозитивність 
і певну свободу вибору. Так, відомі французькі теоретики 
банківського права Гавалда К. і Стуффле Ж. у своїх працях 
обґрунтовують втручання держави в банківську діяльність, але 
в той же час відзначають, що необхідно уникнути того положення, 
коли банки є лише “службовим інструментом держави” [2, с. 
241-242].

У нашому законодавстві також встановлено, що банки є 
економічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих 
та розпорядчих органів держави в рішеннях, пов’язаних з їх 
оперативною діяльністю. Тому, для того щоб уникнути 
необгрунтованого обмеження свободи, законних прав та інтересів 
суб’єктів кредитних відносин і разом із тим забезпечити виконання 
завдань і функцій держави, необхідно чітке визначення 
повноважень державних органів і вимог щодо здійснення 
кредитної діял ьності, а також суворе розмежування державою 
сфер публічно-правового і приватно-правового регулювання 
кредитних відносин.

Відповідне розмежування потрібне і в теорії права, перш 
за все для розв’язання питань системи і структури права, 
визначення галузевої належності правових інститутів. На наш 
погляд, банківський кредите інститутом фінансового права, норми 
якого методом державно-владних приписів встановлюють певні 
вимоги, обмеження і вказівки щодо здійснення кредитної 
діяльності, а також визначають повноваження державних органів 
із проведення кредитної політики і контролю за комерційной 
діяльністю суб’єктів кредитних відносин. У межах, встановлених 
фінансовим правом, сторони кредитної угоди вільні у виборі форми 
і міри своєї поведінки. Тому договір кредитування є інститутом 
цивільного права, норми' якого,-регулюють відносини між 
кредитодавцем і кредитоодержувачем на засадах їх формальної
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юридичної рівносп, диспозитивності, ініціативності й визначеної 
свободи вибору в цих відносинах.

Той факт, що фінансово-правова регламентація кредитної 
діяльності обмежує свободу обох сторін договору, на нашу думку, 
не виключає цивільно-правову сутність відносин між ними 
Ніякими адміністративними, позадоговірними контрольними 
повноваженнями відносно одержувача позики комерційний банк 
у даний час не наділений. Тому, вважаємо, що не можна 
погодитись з поглядом, згідно з яким кредитний договір - це 
особливий самостійний договір, що регулюється декількома 
галузями права, або специфічна форма взаємовідносин банку і 
одержувача позики [4, с. 53; 16, с. 228].

Взаємодія норм різних галузей права, а також регулювання 
кредитних відносин комплексними нормативними актами служить 
обгрунтуванням думки про їх неподільність, неможливість і 
помилковість усіляких спроб їх розмежування [9, с. 36; 11, с. 5- 
6]. Однак навіть при значній диференціації правових інститутів, 
об’єктивний взаємозв’язок, оснований на фундаментальних 
ознаках галузі права (предметі й методі правового регулювання), 
створює єдність і узгодженість регламентації суспільних відносин, 
визначеною галуззю права [12, с. 200]. Тому “цивільно-правові і 
фінансово-правові кредитні відносини можуть являти собою 
переплетення, але не сплав’’ [8, с. 84-85]. їх розмежування 
можливе та необхідне як у законодавстві і теорії права, так і в 
практиці правозастосувальної роботи з юридичної кваліфікації 
справ, тлумачення правових норм, застосування права при 
прогалинах у законодавстві, при виборі засобів юридичної техніки 
тощо.

Більш конкретне виділення фінансово-правових аспектів 
і особливостей банківського кредитування можливе при аналізі 
складу кредитних правовідносин. У процесі здійснення банками 
кредитної діяльності виникають не тільки відносини між 
кредитодавцем і кредитоодержувачем, але і відносини між 
уповноваженими органами держави і суб’єктами, виконуючими 
кредитні операції. Останні є фінансово-правовими і спрямовані 
на забезпечення виконання державно-владних приписів, 
регламентуючих дану діяльність.

Законодавством установлені спеціальні правила допуску
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і монополія банків на здійснення кредитних операцій-Оскільки 
інші господарюючі суб’єкти мають право укладати угоди, 
зовнішньо схожі з кредитними операціями банків, то виникає 
проблема юридичного розмежування банківських і небанківських 
угод. Виходячи із зарубіжного досвіду, банківський кредит 
відрізняється регулярністю здійснення, комерційною метою 
(наданням грошових позик у вигляді промислу), а також 
професійним і особисто-довірчим характером діяльності [2, с. 
31-32].

Банківське кредитування - це відносини щодо розподілу і 
використання кредитних ресурсів, основну частину яких 
складають залучені банком грошові кошти. Професійне і регулярне 
здійснення господарської діяльності, спрямованої на комерційне 
використання тимчасово вільних залучених грошових коштів, є 
головною специфічною особливістю і відмінною рисою 
банківського кредиту. Саме ця особливість, на нашу думку, 
викликає необхідність встановлення окремих правил допуску і 
спеціальної фінансово-правової регламентації банківської 
діяльності. Тому видається за доцільне дозволити іншим 
юридичним особам нерегулярно і за власний рахунок проводити 
кредитування один одного.

Держава імперативно приписує всім юридичним особам 
зберігати їх кошти в банках і суворо регламентує джерела та 
порядок мобілізації грошей у банківську систему (регулювання 
умов відкриття рахунків, прийому вкладів, проведення 
розрахунків, касових операцій тощо). Отже було б 
необгрунтованим, встановивши такі обов’язки для всіх 
господарюючих суб’єктів, фактично Владно зобов’язавши їх 
надавати свої кошти банкам, дозволити останнім повністю і 
необмежено на свій розсуд розпоряджатися цими коштами 
шляхом здійснення кредитування та інших активних операцій. 
Таким чином, між активними і пасивними операціями банків існує 
тісний взаємозв’язок. Так, професор О. Н. Горбунова вважає, 
що оскільки через систему банків гроші спочатку акумулюються, 
збираються в державі, а потім уже витрачаються, то банківський 
кредит може розглядатися одночасно і як інститут доходів, і як 
інститут видатків у державі [14, с. 32].

Кредитні правовідносини не завжди виникають виключно
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на договірній основі. Як юридичні факти їх виникнення можуть 
виступати й адміністративні акти, такі як рішення Верховної Ради 
або уряду про надання визначеним галузям кредитних ліній 
цільового призначення. У таких випадках комерційні банки вже 
не вільні у виборі позичальників, а регулювання рівня відсоткових 
ставок та більшості інших умов кредитування здійснюється, як 
правило, адміністративними (фінансово-правовими) методами.

Фінансове право встановлює частину обов’язків суб’єктів 
кредитних правовідносин шляхом державно-владних приписів, 
виражених у вигляді певних обмежень, заборон й імперативних 
вказівок щодо проведення кредитної діяльності.

Ці приписи стосуються процедури здійснення 
кредитування, порядку надання і погашення кредиту, сплати 
відсотків, обов’язків банків із контролю за позичальниками тощо. 
Серед них можна виділити загальні, що стосуються всіх 
кредитних операцій, і спеціальні, що регулюють окремі види і 
напрямки кредитування. Фінансово-правове регулювання 
переважає у відносинах щодо мобілізації, розподілу і використання 
централізованих кредитних ресурсів, особливо при цільовому 
кредитуванні й кредитуванні за рахунок бюджетних коштів.

Разом із тим децентралізовані кредитні ресурси, створені 
комерційними банками в процесі їх діяльності, також значною 
мірою підлягають публічно-правовій регламентації. Ця 
особливість виділяє банківський кредит серед інших інститутів 
фінансового права, норми якого, за загальним правилом, 
регулюють тільки державні фінанси.

Необхідно відзначити, що в практиці нормотворчої 
діяльності в Україні, на жаль, нерідкі випадки видання фінансово- 
правових приписів, які не відповідають закону. Так, наприклад, 
мав місце факт, коли Національний банк України телеграмою 
тимчасово заборонив усім комерційним банкам здійснювати їх 
основну функцію - кредитування, а їх клієнтам наказав негайно 
повернути одержані позики. Це ще раз підкреслює необхідність 
встановлення чітких меж публічно-правового впливу на діяльність 
суб’єктів кредитних правовідносин, визначення виключного 
переліку повноважень державних органів, причому, на рівні законів, 
а не підзаконних актів. У цей же час банківська діяльність 
регулюється, в основному, нормативними актами Національного
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банку. Вважаємо також, що має сенс передбачити в законодавстві 
можливість визнання судом недійсними нормативних актів 
Національного банку України за позовами комерційних банків.

Фінансово-правові приписи у сфері кредитування 
адресовані в основному банкам. Вплив на інших суб’єктів 
частіше носить непрямий характер і реалізується в процесі 
здійснення банківського нагляду за позичальниками. Як вже 
вказувалось, на відміну від дореформених банків сучасні 
комерційні банки не є органами державного управління і мають 
тільки цивільно-правові контрольні повноваження відносно 
кредитоодержувачів. Тому порядок їх встановлення, здійснення 
і застосування санкцій до позичальників визначаються цивільним 
законодавством і багато в чому збігається з іншими договірними 
відносинами (наприклад, з контролем за цільовим використанням 
об’єкта оренди). Зокрема, Вищий арбітражний суд дав 
роз’яснення, що у комерційних банків і навіть у Національного 
банку України відсутні правові підстави для стягнення 
заборгованості за кредитними договорами у безспірному порядку 
за виконавчими написами державних нотаріальних контор [1, с. 
60].

Однак проведення дієвого контролю за виконанням 
позичальниками умов кредитних договорів і застосування до них 
у необхідних випадках заходів відповідальності є не тільки правом, 
як це має місце у більшості інших договорів, але й фінансово- 
правовим обов’язком банку. За невиконання чи неналежне 
виконання цих обов’язков до нього можуть бути застосовані 
санкції'та інші заходи впливу з боку Національного банку, про що 
зазначено в п. 53 Положення Національного банку України “Про 
кредитування”. Таким чином, регламентуючи діяльність однієї 
сторони кредитного договору, держава впливає на відносини між 
двома сторонами. У низці випадків, наприклад, при визнанні 
кредитного договору недійсним або застосуванні санкцій за 
порушення правил банківської монополії, державні органи 
здійснюють прямий вплив уже не тільки на банки.

Іншою особливістю фінансово-правових приписів є те, що 
значна їх частина спрямована не на регулювання окремих 
кредитних угод, а на встановлення загальних правил проведення 
банками кредитної політики. Так, найбільш загальні вимоги, що

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

170



застосовуються до всіх комерційних банків і до всіх видів їх 
діяльності (у тому числі до кредитної), викладено у вигляді 
економічних нормативів. Перелік цих нормативів встановлений 
у ст. 51 Закону України “Про банки і банківську діяльність", а 
порядок їх розрахунку, співвідношення і розміри, що вимагаються, 
визначаються нормативними актами Національного банк\ 
України (за винятком мінімального розміру статутного фонду, 
вказаного в даній статті Закону).

Виконання комерційними банками фінансово-правових 
норм при здійсненні кредитування контролюється службою 
банківського нагляду Національного банку України. У разі 
порушення комерційними банками законодавства і економічних 
нормативів Національний банк має право застосовувати до них 
санкції та інші заходи впливу, передбачені сг. 48 Закону України 
“Про банки і банківську діяльність’5. Положенням “Про 
застосування Національним банком України санкцій за порушення 
банківського законодавства” та Інструкцією Національного банку 
України “Про порядок регулювання та аналіз діяльності 
комерційних банків”.

Вищевказані особливості правового регулювання 
кредитних відносин спрямовано на встановлення необхідного для 
виконання завдань і функцій держави порядку розподілу і 
використання грошових фондів (кредитних ресурсів). Дотримання 
цього порядку контролюється державними органами і 
забезпечується можливістю застосування спеціальних заходів 
державного примусу. Це дає підстави зробити висновок, що існує 
окремий фінансово-правовий інститут банківського кредитування, 
який хоч і пов’язаний із цивільно-правовим інститутом кредитного 
договору, але не зливається з ним.

Таким чином, банківське кредитування як інститут 
фінансового права -це сукупність правових норм, які методом 
владних приписів встановлюють порядок розподілу і 
використання мобілізованих банками централізованих і 
децентралізованих кредитних ресурсів із метою забезпечення 
виконання завдань і функцій держави.

Виходячи з величезної ролі банківського кредиту для 
розвитку ринкової економіки, необхідності його застосування для 
виконання основних функцій держави, вирішення питань правового

ДЕЯК /  ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
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регулювання банківського кредитування й удосконалення 
банківського законодавства в даний час є особливо актуальним 
та важливим завданням.
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Ochkurenko S. V. 
Some financial and legal aspects of bank creation of crediting.

Summary
In the article it is spoken, that bank creation of crediting is the subject 
not only for civil, but financial law, the necessity of delimitation of the 
relevant legal institutes is substantiated and some fmancial-and-legal 
aspects and the peculiarities of the credit relations with the boundary 
of the definitions of the fmancial-and-legal sphere of their regulation 
are distinguished.
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ПРО МЕЖІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ І ПРАВИЛЬНИМ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ

Всяка діяльність повинна бути конкретною та 
цілеспрямованою. У зв’язку з цим досить актуальним і важливим 
для теорії і практики, особливо в останні роки, постало питання 
про межі нагляду за додержанням і правильним застосуванням 
законів.

Питання про межі прокурорського нагляду є одним з 
найменш розроблених питань теорії прокурорського нагляду, хоч 
ряд дослідників робили і продовжують робити спроби вирішити 
цю проблему. [ 9, с. 54-56; 11, с. 50-51; 12, с. 5-11; 8, с. 2з-25:14,
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с. 50-51]
У найбільш загальній формі під “межею” стосовно 

прокурорського нагляду розуміють рубіж, за який прокурор не 
вправі виходити. І орієнтиром при встановленні цього рубежу, як 
правильно відзначив А.Д .Берензон, є компетенція прокуратури. 
В цьому розумінні межі нагляду є одним з найважливіших 
аспектів компетенції прокурорів при його здійсненні [ 5, с. 47]. 
В.Д.Ломовский правильно підкреслив, що поняття межі нагляду 
знаходяться серед основних понять науки прокурорского нагляду. 
[17, с.29]

Це поняття досить багатогранне і багатоаспектне, тому 
автор не претендує на вичерпну повноту розгляду усіх аспектів 
меж прокурорського нагляду.

Вважається, що в концепції'реорганізації прокурорського 
нагляду питання про уточнення його меж повинне зайняти 
центральне місце. Причому основна мета досліджень, що 
проводяться з даного питання, полягає не в тому, щоб досягти 
звуження меж прокурорського нагляду, як вважають деякі вчені 
[7, с. 71], а в їх уточненні [4, с. 78]. Суть питання полягає в тому, 
щоб знайти відповіді на такі питання: що може і повинен робити 
прокурор; чого він не вправі робити в процесі здійснення 
загального нагляду; що можуть і повинні робити іїшіі органи для 
зміцнення законності?

На думку С.А.Ємельянова, “межі дії прокурорського 
нагляду можна окреслити через розкриття понять його предмета 
і об’єкта, які є найважливішими категоріями, що визначають 
сферу прокурорського нагляду [10, с. 14]. Поряд з цим, на його 
думку, межі прокурорського нагляду визначаються і колом 
правових засобів, якими користується прокурор для усунення 
порушень законності, та обставин, що сприяють здійсненню 
правопорушень [10, с. 17].

Погоджуючись в принципі з цією точкою зору, вважаємо, 
однак, за необхідне відзначити, що правильне визначення меж 
прокурорськогого нагляду можливе лише у випадку, коли 
наглядова діяльність прокуратури буде розглядатися і 
досліджуватися не відокремлено, а у тісному зв’язку з діяльністю 
органів влади, управління, підприємств, установ, організацій, 
посадових осіб та громадян, з якими прокурор вступає в наглядові
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правовідосини. Питання про межі прокурорського нагляду тому і 
набуло важливого теоретичного і практичного значення, що від 
правильного його вирішення залежить, по-перше, обгрунтованість 
і законність заходів, здійснюваних прокуратурою по відношенню 
до інших учасників прокурорсько-наглядових правовідносин, і, по- 
друге, чітке розмежування компетенції прокуратури, з одного 
боку, та інших органів держави, що здійснюють у тій чи іншій 
формі соціальний контроль (органи влади, управління, відомчого 
чи позавідомчого контролю).

Згідно п. 9 Перехідних положень Конституції України 
функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів 
прокурори повинні здійснювати у суворих межах наданої їм 
компетенції, не допускаючи необгрунтованого втручання у сферу 
діяльності інших органів. Для того, щоб правильно організувати 
роботу по загальному нагляду і посилено її здійснювати, поряд з 
іншими питаннями необхідно знати, що і кож  слід перевіряти, які 
дії і правовідносини повинні знаходитись у полі зору прокурора з 
тим, щоб можна було своєчасно виявити і потім усунути 
порушення законів [18, с. 119]. Або, інакше кажучи, прокурори 
повинні знати, в яких межах їм слід здійснювати загальний 
нагляд.

У такому розумінні межі нагляду за додержанням і 
застосуванням включають у себе такі елементи:

1 .Коло об'єктів нагляду. Вказані об’єкти визначені в ст. 1 
Закону України “Про прокуратуру’. Це -  Кабінет Міністрів 
України, міністерства, державні комітети, відомства, інші органи 
державного та господарського управління і контролю. Уряд 
Республіки Крим, місцеві ради народних депутатів, їх виконавчі і 
розпорядчі органи (нині -  і місцева державна адміністрація), 
військові частини, політичні партії, громадські організації (рухи), 
підприємства, установи і організації незалежно від форм власності. 
підпорядкованості, посадові особи, а також громадяни. 
Врегульована законом діяльність вказаних структур, їх посадових 
осіб, а також громадян входить до сфери загального нагляду 
прокуратури.

Необхідно мати на увазі, що згідно п.4 ч. 1 ст.6 Закону 
України “Про прокуратуру” її органи “вживають заходів до 
усунення порушень закону, від кого б вони не виходили . Тому у

ПРОМЕЖ І ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕР Ж А ННЯМ 1
ПРАБИЛЬНИМ ЗА СТОГУВАННЯМ ЗАКОНІВ
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ст. 10 Закону закріплено спеціальну процедуру реагування 
Генерального прокурора у зв’язку з виданням протиправних актів 
Президентом України, який в принципі не відноситься до 
піднаглядних прокуратурі суб’єктів. У подібних випадках 
Г е н е р а л ь н и й  прокурор України в передбаченому законом порядку 
звертається з поданням до Конституційного суду.

2. Коло нормативних актів, нагляд за додержанням і 
правильним застосуванням яких здійснюють Генеральний 
прокурор і підлеглі йому п р о к у р о р и . До них належать закони, 
прийняті Верховною Радою України.

3. Перелік і характер повноважень прокуратури щодо 
виявлення, усунення та попередження порушень законності в 
господарській діяльності. Здійснюючи нагляд за додержанням і 
правильним застосуванням законів, прокурор, в свою чергу, 
повинен суворо керуватися принципом законності у своїй 
діяльності (п.2 ч. 1 ст.6 Закону), використовувати повноваження, 
які йому надані законом, в точній відповідності з їх призначенням. 
(ст.20 Закону).

Для більш послідовного провадження в життя принципу 
законності у діяльності прокуратури необхідно створити 
юридичний механізм, що врегульовував би процесуальний бік 
нагляду, який не підлягає розширеному тлумаченню: перелік 
приводів та підстав до прокурорської перевірки, права та 
обов’язки осіб, що мають відношення до її проведення [15, с. 
21].

4. Характер впливу, що здійснюється прокуратурою при 
здійсненні нагляду на діяльність органів, посадових осіб і 
громадян, на яких розповсюджується наглядова компетенція. 
Дії прокурора при здійсненні нагляду не носять владно- 
розпорядчого характеру, однак розрізняються за ступенем 
владності. В одних випадках його вимоги безумовно є 
обов’язковими до виконання (пов’язані з виявленням порушень 
закону , а також приписи про усунення порушень). В інших вимоги 
прокурора про усунення правопорушень, причин порушень і 
обставин, що їм сприяють, хоч і є обов’язковими для органу чи 
посадової особи, яким вони адресовані, однак адресат вправі 
обрати зручну для себе форму реалізації цієї вимоги.

Необхідно відзначити, що межі нагляду за додержанням
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і застосуванням законів на сьогодні надзвичайно широкі. У 
перехідний час, тобто у час формування правової держави, вони 
значно зміняться. Це пов’язано з тим, іцо суспільні відносини 
почнуть регулюватись переважно законами; розшириться 
самостійність органів управління, підприємств, трудових 
колективів.

Правильне визначення меж прокурорського нагляду за 
додержанням і правильним застосуванням законів в значній мірі 
залежить від чіткого розмежування компетенції прокуратури, з 
одного боку, і органів управління і контролю, із іншого.

Вважаємо, що таке розмежування повинне здійснюватись 
з урахуванням направленості нагляду і контролю. Завдання 
прокурора -  нагляд за дотриманням органами, посадовими 
особами та громадянами вимог законодавчих актів, включаючи 
відповідність закону актів, що видаються відповідними органами 
і організаціями; а представників органів управління і контролю -  
контроль за виконанням підзаконних нормативних актів, інструкцій 
та положень, а також індивідуальних актів господарського 
управління. Ці пріоритети повинні враховуватись у керівництві 
діяльністю підлеглих прокурорів і знаходити відображення у 
наказах та вказівках, що видаються вищестоячими органами.

При вирішенні питань, пов’язаних з обмеженням меж 
нагляду за додержанням і застосуванням законів, прокуратурі 
необхідно уникати тих помилок, які були допущені в її діяльності, 
починаючи з 20-х років.

Новизна і складність діяльності органів прокуратури по 
загальному нагляду нерідко призводила до використання 
помилкових методів у роботі. На перших етапах розвитку 
загального нагляду прокурори на місцях нерідко приймали на себе 
здійснення контрольних функцій у галузі господарської діяльності, 
проводили, наприклад, суцільні перевірки балансів і договорів. 
Прокурори брали участь у простеженні діяльності господарських 
і інших організацій, у засіданнях цих організацій [3 с. 15].

Прокурори то захоплювались проведенням ревізій, 
підміняючи інші органи, то витрачали масу часу на безплідні 
обстеження з метою відшукання злочину, то вимагали від 
губвиконкомів, повітових виконкомів і різних організацій до себе 
на перегляд усі постанови, рішення, накази і інструкції, що ними

П Р О  М Е Ж І П Р О К У Р О Р С Ь К О Г О  Н А ГЛ Я ДУ  ЗА Д О Д Е Р Ж А Н Н Я М  /
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виносились. Д оходило до то, що деякі особливо ретельні 
помічники прокурорів здійснювали обстеження ... ггологових
будинків [1,с. 41].

У таких умовах керівництвом органів прокуратури 
вживались заходи для направлення наглядової діяльності у 
потрібне русло, щоб "звузити межі загального нагляду лише 
основними об’єктами і ніяким чином не допускати розпилення 
по другорядних... ” [6, с. 78-79]. Але успіху вони не мали. Органи 
прокуратури продовжували виконувати невластиві їм функції.

Практика прокурорських “обстежень” підприємств і 
організацій, різних “рейдів” і “походів”, що поєднувала в собі 
елементи діяльності господарських і контролюючих органів, 
склалась під впливом невірних поглядів на загальний нагляд.

П рокурори республік, що входили до складу 
республіканських наркоматів юстиції', далеко не завжди вчиняли, 
і фактично не завжди могли вчиняти відповідний опір прагненням 
місцевих органів влади впливати на прокурорів. У результаті 
прокурорськими кадрами на місцях, і особливо в районах, стали 
розпоряджатися не наркомюсти та прокурори республік, а місцеві 
виконкоми. Природно, що при такій залежності у питаннях 
призначення на посаду, а також переміщення та звільнення з неї, 
склалась залежність і в самій прокурорській роботі і притому, 
головним чином, у галузі загального нагляду [ 2, с. 14].

Різкий крок у бік неприродного для прокуратури 
керівництва господарською діяльністю стався на Україні на 
початку 30-х років. Циркуляром НКЮ республіки від 13.02.32 р. 
“Про структуру і функції обласних органів НКЮ ” галузі 
прокурорського нагляду були визначені не за функціональною, а 
за виробничою ознакою, тобто у відповідності з важливими 
галузями державного та господарського будівництва. Обласні 
прокуратури стали включати в себе шість груп: 1) виробництва, 
праці і забезпечення; 2) сільского господарства; 3) комунального 
господарства; 4) соціально-побутову; 5) радянського будівництва; 
6) нагляду за органами ДПУ [16, с. 57]. І хоч через декілька 
місяців ця структура була переглянута, “обстежувальний” ухил 
в діяльності прокуратури проявлявся в тій чи іншій мірі на протязі 
десятиріч.

Неприродні для прокуратури напрямки діяльності
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фігурують як у багатьох наказах та вказівках Прокуратури СРСР. 
виданих в 1980-1990 роках, так і у завданнях, які зобов’язували 
прокурорів вирішувати спеціальні питання, що знаходились у 
віданні контролюючих органів.

В умовах економічної реформи стає очевидним, що 
питаннями зміцнення законності у діяльності господарських 
організацій зобов’язані займатись в першу чергу органи 
управління, відповідні керівники і інші посадові та матеріально- 
відповідальні особи, ревізійні та інші служби, контролюючі органи.

Завдання прокурора — використовувати надані йому 
повноваження з тим, щоб покликати контролюючі органи та їх 
посадових осіб у повній мірі та на законних підставах виконувати 
обов’язки по додержанню законів України у доручених їм сферах 
управління та господарювання. При цьому втручання прокурора 
може отримати свій вираз опосередковано (наприклад, при 
реалізації вимоги про призначення ревізії), чи безпосередньо.

Підставами для безпосереднього втручання прокурора, 
на нашу думку, необхідно вважати: а)бездіяльність відповідних 
контролюючих органів, яка призвела до несприятливого 
становища з виконанням законів на піднаглядних об’єктах, що 
вимагає прийняття заходів прокурорського реагування щодо 
господарських керівників та представників органів позавідомчого 
контролю; б)ігнорування керівниками підприємств та організацій 
приписів контролюючих органів, яке потребує прийняття 
відповідних заходів прокурорського впливу (цивільно-правових, 
кримінально правових та ін.); в)протиправну діяльність 
міністерств та інших органів державного управління, що обмежує 
права суб’єктів господарського обороту; г)незаконну 
нормотворчість місцевих Рад народних депутатів, їх виконавчих 
та розпорядчих органів, яка ущемлює права підприємств, 
організацій та громадян.

Таким чином, можна зробити висновок, що втручання 
прокурора повинно носити екстраординарний характер і 
відповідати змісту нагляду за додержанням і правильним 
застосуваням законів. '

Межі нагляду, що здійснюється прокурорськими 
працівниками, вужчі меж контролю органів управління, яким 
надані значні повноваження щодо виявлення, усунення та
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попередження не тільки порушень закону, а й усякого роду 
недоліків та упущень у діяльності підприємств, установ та 
організацій.

Здійснюючи нагляд за додержанням та правильним 
застосуванням законів, прокурор слідкує за законністю дій і 
виявляє бездіяльність відповідних посадових осіб, що полягають 
у невиконанні ними своїх обов’язків. Надані прокурору специфічні 
повноваження, що складають виключну прерогативу органу 
державного нагляду, дають можливість виконати покладений на 
нього двоєдиний обов’язок, використовуючи увесь комплекс 
наданих законом правових засобів. При цьому важливо правильно 
зорієнтувати наглядову роботу не тільки на розслідування 
конкретних правопорушень, алей на узагальнення сукупності 
фактів порушень і належне реагування на недодержання законів 
органами управління.

Вважається, що обмеження меж нагляду за 
додержанням і застосуванням законів може бути здійснене 
шляхом виключення з його сфери законодавства, порушення якого 
розглядається у встановленому державою судовому та 
арбітражному порядку.

Здійснюючи нагляд за додержанням і правильним 
застосуванням законів, прокурор повинен слідкувати затим, щоб 
органи управління та посадові особи вчиняли дії, дозволені 
законом, а також утримувались від вчинення заборонених.

Необхідність виключення виконання законодавства, 
порушення якого розглядається у судовому чи арбітражному 
порядку, з меж загальнонаглядової діяльності прокурорів 
пояснюється тим, що безпосереднє реагування прокурора 
(внесення протестів, внесення подань’, оголошення застережень 
і т.п.) на подібні правопорушення при здійсненні загального нагляду 
порушує встановлений законодавцем порядок вирішення 
майнових спорів між підприємствами та іншими учасниками 
господарського обороту. Прокурор у таких випадках виконує 
обов’язки арбітражного суду чи інших державних органів, що 
уповноважені вирішувати подібні спори, і таким чином, виконує 
невластиві прокурорському нагляду функції.

Вважається, що безпосереднє відношення до визначення 
меж прокурорського нагляду за додержанням законів у
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господарській діяльності має вирішення в теорії та практиці 
питання про те, що ж являє собою так зване "втручання у 
господарську діяльність”, у категоричній формі заборонене 
прокурорам відповідно ч. 1 ст.19 Закону “Про прокуратуру”.

На наш погляд, правильну відповідь на це питання можна 
отримати лише шляхом співставлення цієї норми з положенням, 
що міститься у п.2 ст.27 Закону “Про підприємства”, відповідно 
до якого державні органи і посадові особи можуть втручатись у 
діяльність органів, підприємств, установ та організацій, лише 
виходячи із своєї компетенції. Мабуть, немає підстав виключати 
прокуратуру з числа державних органів та посадових осіб, про 
які йде мова у даній статті. Та й чи буде реальним взагалі 
здійснення контролю за діяльністю, в яку той, хто здійснює нагляд, 
не вправі втручатись?

Вважаємо, що автори закону “Про прокуратуру” обрали 
явно невдале формулювання. Буквальне трактування вимоги 
невтручання до господарської діяльності може підштовхнути 
прокурорів з однієї'крайності, коли вони, суворо кажучи, займатись 
не своєю справою, в іншу, яка може отримати свій прояв в 
бездієвому ставленні до економічних правопорушень у 
господарській діяльності з посиланням на те, що закон забороняє 
в цю діяльність втручатись.

На наш погляд, приймаючи заходи для виявлення та 
усунення правопорушень у галузі господарської діяльності, 
прокурор безумовно втручається у господарську діяльність 
постільки, поскільки в ній спостерігаються відхилення від діючого 
законодавства. Вчиняючи так, він діє у межах своєї компетенції 
у точній відповідності з вимогою, що міститься в ст.27 Закону 
про підприємства. І таке його втручання (інший термін знайти 
навряд чи можливо) є правомірним.

Зазначене можна проілюструвати на прикладі нагляду за 
законністю правових актів, які, будучи видані господарськими 
керівниками та органами управління з питань виробничої 
діяльності, являють собою не що інше, як управлінські рішення, 
що набули визначеної організаційно-юридичної форми. Даючи 
їм юридичну оцінку і вимагаючи відміни актів, що протирічать 
законодавству, прокурор, безумовно, втручається у 
господарсько-оперативну діяльність, однак робить цена цілком

Я Ю  М ЕЖ І ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І
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законних підставах, реалізуючи свою наглядову функцію і 
відповідне повноваження, що закріплене п. 1 ст.20. Закону про 
прокуратуру.

Якщо ж прокурор втручається у господарську діяльність, 
що здійснюється у рамках закону, починає “командувати” 
виробниками, висуває вимоги, спрямовані на більш доцільне, з 
його точки зору, проведення тих чи інших господарських заходів, 
то він виходить за межі своєї компетенції, вчиняє неправомірно. 
Таке втручання не тільки незаконне і, як правило, марне, але і 
здатне спричинити суттєву шкоду господарській діяльності 
підприємств та організацій.

Прикро, що наказ Генерального прокурора України №3 
(п.1.6) обмежився простим повторенням норми закону про 
неприпустимість втручання прокурорів у господарську діяльность, 
хоч вона потребує серйозного науково-практичного коментаря. 
Це, на наш погляд, доцільно зробити в одному з найближчих 
узагальнень практики прокурорського нагляду.

У відповідності з п.2 сг.27 Закону про підприємства шкода, 
спричинена підприємству, включаючи очікуваний і не отриманий 
прибуток, нанесена підприємству у результаті виконання вказівок 
державних та інших органів чи посадових осіб, що порушили права 
підприємства, підлягає відшкодуванню за їх рахунок. Виникає 
питання, чи належать до числа цих вказівок вимоги прокурора, з 
якими він звертається до піднаглядних органів та посадових осіб? 
Якщо виходити з того, що термін “вказівка” носить 
узагальнюючий характер, а гак воно і є, то відповідь повинна 
бути ствердною. У діяльності прокуратури така ситуація може 
виникнути, наприклад, при необгрунтованому використанні 
прокурорами приписів, що підлягають безумовному виконанню, 
на відміну від протестів та подань.

Зважаючи на те, що підприємницькі формування будуть 
набувати досвіду, повністю зрозуміють свою силу і можливості, 
вони, як передбачається, позбудуться від “ніяковіння” у 
взаємовідносинах з прокуратурою та будуть у необхідних 
випадках виносити у встановленому порядку питання про 
відшкодування їм збитків у результаті перевищення прокурорами 
своєї компетенції.

При здійсненні нагляду за додержанням законів у
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господарській діяльності може виникнути питання про межі так 
званої комерційної таємниці (п.2 ст.ЗО Закону про підприємства). 
Відповідно до закону перелік та обсяг відомостей, що складають 
комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається 
керівниками підприємств. Відомості, які не можуть складати 
комерційної таємниці, визначаються урядом держави. 
Вважається, що включення тих чи інших відомостей 
адміністрацією підприємства до кола, тих що містять комерційну 
таємницю, не може бути перешкодою для вилучення їх 
прокурором, однак розголошення цих відомостей та спричинення 
у зв’язку з цим збитків підприємству може бути підставою для 
подання претензії про відшкодування завданої шкоди.
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Summary

In the article it is given the general characteristic of the limits of
prosecutors supervision for the abidance of laws according to the
current legislation of Ukraine.
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Чернівецький державний університет імЮ.Федьковича, Чернівці

Ю РИДИЧНА ПРИРОДА ІНСТИТУТУ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кримінальне переслідування осіб, що вчинили злочини, є 
однією з форм реалізації кримінально-правової політики держави, 
спрямованої на зміцнення режиму законності і підтримання 
правопорядку в ній. Здійснюючи функцію переслідування 
порушників кримінального закону, держава в особі її компетентних 
органів забезпечує правову охорону від злочинних посягань як 
суб’єктивних прав, свобод і законних інтересів членів суспільства, 
так і набутих історичним досвідом соціальних цінностей, існуючого 
в суспільстві порядку відносин.

Вектор дії кримінального переслідування, що завжди 
безпосередньо спрямований на самого правопорушника, є 
фактором об’єктивного впливу на його свідомість, поведінку, 
власне, на всю його життєву ситуацію в цілому, оскільки 
примусово залучає особу, яка перетнула межу закону, в орбіту 
кримінально-правових та кримінально-процесуальних відносин, 
чим вносить в істотні життєві обставини особи значні обмеження 
і створює для неї певний дисонанс. В цьому сенсі кримінальне 
переслідування є особливим видом діяльності державних органів 
та посадових осіб, які ведуть процес, спрямований на реалізацію 
повноважень владно-розпорядчого характеру. Безпосередня мета 
такої діяльності полягає у викритті і притягненні до кримінальної 
відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину, і, за загальним 
правилом, виступає його правовим наслідком, відповідальною 
реакцією держави на факт злочинного посягання.

Порушник кримінального закону (целінквент) зобов’язаний 
нести кримінальну відповідальність в силу самого змісту 
кримінальних правовідносин, породжених юридичним фактом - 
суспільно-небезпечним діянням, тому що "‘держава в 
кримінально-правовому відношенні виступає як носій права, 
покладає на винного відповідальність за вчинений злочин і 
застосовує покарання, встановлене законом, а особа, що вчинила
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злочин, зобов’язана нести відповідальність та покарання і має 
право бути засудженою тільки при встановленні факту вчинення 
нею злочину та бути покараною в межах, встановлених 
законом”.[6, с.ЗО] На основі аналізу структури кримінальних 
правовідносин, виходячи з вітчизняної доктрини кримінального 
права, що має давні детерміністські традиції, наукою був 
сприйнятий загальний принцип невідворотності відповідальності, 
сутність якого можливо лаконічно сформулювати у тезі “кожний, 
хто вчинив злочин, повинен бути підданий покаранню”.[4, с.342] 
Таким чином, реалізація даного принципу повинна означати 
виконання вимог кримінального законодавства про швидке і повне 
розкриття кожного злочину, з тим, щоб кожний, хто вчинив його, 
був підданий справедливому покаранню з метою виправлення 
та перевиховання, а також - попередження нових злочинів.

Основоположна ідея про невідворотність покарання в 
кримінальному праві є аксіомою, що не вимагає доказування. 
Загальновідомим постулатом кримінального законодавства будь- 
якої країни є положення про те, що особа, яка вчинила злочин, 
зобов’язана зазнати заходів державно-примусового впливу у 
формі обмежень особистого, організаційного та майнового 
порядку. [7, с. 415]

Реалізація завдань охорони інтересів особи, суспільства та 
держави від злочинних посягань передбачає застосування судом 
до осіб, що винні у їх вчиненні, передбачених законом покарань. 
Однак, соціальний досвід показує, що нерідко можуть виникнути 
такі умови, при яких, для реалізації завдань кримінального 
законодавства, не вимагається, щоби винна особа зазнала 
покладення засобів кримінальної відповідальності (в тому числі і 
покарання). [5, с. 341] Саме тому, законодавець передбачив 
випадки, коли, за певних умов, держара, в особі її компетентних 
органів і посадових осіб, відмовляється від реалізації свого 
виключного права подальшого проведення кримінального 
переслідз'вання осіб, що вчинили суспільно-небезпечні діяння і 
звільняє їх від кримінальної відповідальності, а тому, закономірно, 
і від покарання.

Можливість такого звільнення об’єктивно зумовлюється 
тим, що притягнення до кримінальної відповідальності і 
призначення особі покарання не завжди є єдиним і найбільш
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ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

правильним способом досягнення мети її виправлення та 
перевиховання, загального та окремого попередження злочинів. 
При наявності обставин певного роду більш ефективним і 
раціональним інструментом в цьому може стати застосування 
різних видів звільнення від кримінальної відповідальності. Крім 
того, право на існування інституту звільнення від кримінального 
покарання випливає з принципів гуманізму, економіїкримінальної 
репресії, індивідуалізації покарання, що є одними з основних засад 
вітчизняного кримінального права.

В силу принципу гуманізму за певних умов держава повинна 
проявляти терпимість до осіб, що вчинили кримінально-каранні 
діяння, які не являють великого ступеня суспільної небезпечності, 
що і виконує механізм звільнення від кримінальної 
відповідальності, а також від покарання. Власне, саме існування 
цих інститутів кримінального законодавства є одним з проявів 
демократичних і гуманних засад здійснення правосуддя в нашій 
державі, на відміну від держав “поліцейського типу”.

Принцип економії кримінальноїрепресії' при звільненні особи 
від кримінальної відповідальності і покарання знаходить своє 
втілення в правозастосовчій діяльності. В ньому проявляється 
прагнення законодавця зробити таку діяльність більш 
раціональною і ефективною, якщо цілі покарання можуть бути 
досягнуті засобами альтернативними кримінальній репресії.

Індивідуалізація відповідальності особи, яка вчинила 
кримінально-каранне діяння, при звільненні її від кримінальної 
відповідальності полягає у визначенні правозастосовчими 
органами ступеня і характеру суспільної небезпечності діяння, 
врахуванні особи винного, з’ясуванні можливості реалізації цілей 
покарання без його застосування.

Таким чином, соціально-політична основа різних видів 
звільнення від кримінальної відповідальності полягає у прагненні 
держави ефективно і раціонально вести боротьбу зі злочинністю 
кримінально-правовими засобами. В інституті звільнення від 
кримінальноївідповідальності одночасно реалізуються принципи 
економії кримінальної репресії, гуманізму та індивідуалізації 
відповідальності. [4, с.342]

В сучасних умовах боротьби зі злочинністю законодавець 
повинен усвідомлювати, що досягненню завдань кримінально-
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правової охорони особи, суспільства, держави сприяє як практика 
посилення суворості примусових заходів до осіб, що вчинили тяжкі 
злочини, так і повної відмови від кримінальної репресії в певних 
визначених законом випадках. На це вказують основні напрямки 
розвитку національного законодавства і світової кримінально- 
правової політики. Аналіз основних тенденцій світової кримінальної 
політики, проведений ООН показав, що характерною рисою 
сучасних систем правосуддя є “процес вибування'’ кримінальних 
справ у зв’язку з їх закриттям ще в досудовому провадженні. 
При цьому, не беручи до уваги різну процедуру реалізації' даного 
інституту в різних країнах, юридична його сутність залишається 
в більшості тією ж самою - закриття кримінальних справ при 
наявності факту вчинення злочину. Державний примус - 
вимушений, крайній засіб впливу на осіб, що порушили 
кримінальний закон. Основним напрямком світовоїкримінальної 
політики, виходячи з принципів гуманізму, диференціації та 
індивідуалізації відповідальності, є виправлення злочинця (якщо 
для цього є реальна можливість) без реалізації заходів 
кримінально-правового впливу. [7, с. 415]

Чинний Кримінальний кодекс України (в подальшому КК) 
встановлює наступні види звільнення від кримінальної 
відповідальності:

- у зв’язку з втратою суспільної небезпечності діяння, що 
містить ознаки злочину, або втратою суспільної небезпечності 
особи, яка його вчинила, внаслідок зміни обстановки (ч. 1 ст. 50 
КК);

- у зв’язку з притягненням особи до адміністративної 
відповідальності (п. 1 ч. 1 ст. 51 К К );

- у зв’язку із застосуванням судом примусових заходів 
виховного характеру (ч. Зет. 10, п.З ч. 1 ст.51 КК);

-у зв’язку із передачею особи на поруки громадській 
організації або трудовому колективу ( п.4 ч. 1 та ч.4 ст.51 КК);

- у зв’язку із закінченням строків давності притягнення 
до кримінальної відповідальності (ст.48 КК);

- у зв’язку із амністією ( ч.З ст.92 Конституції України);
спеціальні підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності при вчиненні окремих категорій злочинів ( ч 2 
ст.56, ч.З ст.51, ч.З ст. 170, ч.5 ст. 186’, ч.2 ст.227, ч.ч. 1 і 2 ст. 229
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КК). В зв’язку з прийняттям Конституції України, яка мас вищу 
юридичну силу, втратили свою силу положення п.2 ч. 1 та ч.З 
ст.51 КК про звільнення від кримінальної відповідальності з 
передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду, 
оскіл ьки в сг. 124 Конституції України зазначено, що “делегування 
функцій судів чи привласнення цих функцій іншими органами не 
допускається”.

Кожному виду звільнення від кримінальної відповідальності 
властиві свої специфічні підстави. Разом з тим, для всіх підстав 
звільнення від кримінальної відповідальності характерне і дещо 
спільне. По-перше, підставою звільнення від кримінальної 
відповідальності у більшості випадків може бути вчинення 
злочинів, що не становлять великого ступеня суспільної 
небезпечності; по-друге, таке звільнення, як правило, може 
проводитися стосовно осіб, чия невелика суспільна небезпечність, 
чи взагалі повна її відсутність, не викликає сумніву, і особа, яка 
вчинила діяння, може бути виправлена без застосування 
кримінального покарання.

Аналіз норм, що утворюють інститут звільнення особи від 
кримінальної відповідальності, в теорії кримінального права 
дозволив провести розподіл видів такого звільнення на обов’язкові 
і факультативні[8, с. 251], умовні і безумовні, загальні і спеціальні, 
основні і наскрізні [7, с. 418].

Деякі види звільнення від кримінальної відповідальності за 
щінним кримінальним законодавством є умовними. Це означає, 
що від звільнення особи пред’являються певні вимоги, 
недотримання яких протягом встановленого строку тягне за 
собою скасування рішення про звільнення від кримінальної 
відповідальності і, відповідно, притягнення до відповідальності. 
До такого звільнення необхідно віднести звільнення від 
відповідальності з передачею на поруки (ч.4 ст.51 КК). Всі інші 
види звільнення від відповідальності є безумовними, тобто до 
подальшої поведінки звільненої особи не ставиться ніяких вимог 
правового характеру.

В залежності від юридичної природи, види звільнення від 
кримінальної відповідальності поділяються на загальні і 
спеціальні. Ті види звільнення, що передбачені Загальною 
частиною Кримінального кодексу і поширюються на всі види
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злочинів, які підпадають під ознаки і підстави такого звільнення, 
сформульованого законодавцем, відносять до загальних. 
Спеціальні види звільнення від відповідальності застосовуються 
стосовно окремих видів злочинів і передбачені нормами Особливої 
частини КК.

Юридичний зміст конкретних видів звільнення від 
кримінальної відіювідальносгі дозволяє розподілити їх на основні 
і наскрізні. Основні пов’язані з досудовим закінченням 
провадження в кримінальній справі або хоча б і судовим, але до 
винесення обвинувального вироку. Наскрізні види передбачають 
можливість звільнення як від кримінальної відповідальності, так 
і від кримінального покарання. Наприклад, якщо амністія чи 
помилування застосовуються до особи в процесі дізнання, 
слідства чи судового розгляду, але до винесення обвинувального 
вироку - це звільнення від кримінальної відповідальності, якщо ж 
після вироку-то це звільнення від кримінального покарання.

Законодавство передбачає випадки обов’язкового і 
факультативного звільнення від кримінальної відповідальності 
осіб, які вчинили діяння, що містить ознаки злочину. Так, 
обов’язковим є інститут давності притягнення до кримінальної 
відповідальності (крім випадків вчинення злочину, мірою 
покарання за який законом може бути смертна кара), а 
факультативним - звільнення від відповідальності особи, яка 
перестала бути суспільно-небезпечною внаслідок зміни 
обстановки після вчинення нею діяння, що містить ознаки 
злочину. [4, с. 342]

Реалізація кримінальної відповідал ьності здійснюється в 
рамках охоронного кримінально-правового відношення і означає 
повну (інколи часткову) реалізацію суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків суб’єктів кримінально-правового відношення. При 
цьому відбувається природне притінення кримінально-правових 
відносин в силу того, що вони себе повністю вичерпали. Тому 
звільнення від кримінал ьної відповідальності не слід змішувати з 
її припиненням. Кримінальна відповідальність припиняється при 
настанні таких обставин, що не залежать від розсуду суду, 
прокурора, слідчого чи особи, що проводить дізнання, які роблять 
неможливою реалізацію кримінально-правових санкцій 
(наприклад, смерть винного,“його психічне захворювання,
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скасування кримінально-правової заборони - декриміналізація)
[9, с. 27-31]

Для звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
компетентним органам і посадовим особам необхідно точно 
встановити, що для остаточної реалізації кримінально-правових 
відносин і застосування до особи, що вчинила злочин, заходів 
кримінальної репресії, відсутні будь-які перешкоди.

Звільнення від кримінальної відповідальності не слід 
змішувати із закриттям кримінальної справи при недоведеності 
участі обвинуваченого у вчиненні злочину, оскільки у даному 
випадку недоведеність вини особи і означає, що вона невинувата 
в діянні, що їй інкримінується. Звільнити від кримінальної 
відповідальності можливо тільки особу, в діях якої встановлений 
склад конкретного злочину. Саме тому, такого роду звільнення 
від крим інальної відповідальності є звільнення за 
нереабілітуючими, тобто такими, що не виправдовують особу, 
підставами.

У відповідності до норм, що регламентують підстави 
звільнення від кримінальної відповідальності в КК, останнє може 
відбуватися тільки у тих випадках, коли в діянні містяться всі 
ознаки конкретного складу злочину, як підстави для притягнення 
до кримінальної відповідальності.

У всіх випадках, при наявності будь-яких обставин, що 
виключають злочинність діяння, відсутня підстава кримінальної 
відповідальності, а тому мова про звільнення від кримінальної 
відповідальності вестися не може.

В теорії кримінального права звільнення від кримінальної 
відповідальності визначається як виражена в акті уповноваженого 
державного органу відмова від засудження та осуду, а також - 
від застосування заходів державного примусу стосовно особи 
винної у вчиненні злочину [6, с. 267], як здійснювана у відповідності 
із кримінальним і кримінально-процесуальним законом відмова 
держави в особі компетентних органів від застосування заходів 
кримінально-правового характеру стосовно.осіб, які вчинили 
злочин. [4, с. 342]

Звільнення від кримінальної відповідальності автоматично 
тягне за собою звільнення від кримінального покарання.

Як відомо, в багатьох випадках, звільненню від
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кримінального покарання може передувати звільнення від 
кримінальної відповідальності. У подібних ситуаціях, перше 
природньо і органічно передбачає друге.[7, с. 434] •

Однак, при цьому звільнення від покарання залишається 
самостійним інститутом кримінального права і не є тотожнім, 
таким, що співпадає за своєю суттю з інститутом кримінального 
права. Обидвом інститутам властива своя неповторність, 
унікальна індивідуальність, що створює єдині правильні 
передумови для визнання їх відносно самостійними 
(автономними) кримінально-правовими реаліями.[7, с. 435].
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The analysis of the institute of exemption from criminal responsibility, 
as independent criminal-law reality is conducted, its place and 
significance in the criminal law branche is determined in the article.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ
ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ ПО КРИМ Ш АЛЬШ Й

СПРАВІ

Теорія доказів, яка складає ядро науки кримінального 
процесу, досліджує закономірності процесу пізнання, пов‘язані з 
досягеннням істини в кримінальних справах у відповідності з 
цілями та завданнями кримінального судочинства. Вся теорія 
доказів може бути поділена на дві частини -  загальну та особливу. 
Питання про зміст доказування належать до загальної частини, 
в якій розглядаються також положення, пов‘язані з поняттям 
доказів, предметом та межами доказування, відносністю та 
допустимістю доказів, доказуванням як процесуальною 
діяльністю, оцінкою та класифікацією доказів.

Зміст процесу доказування. Встановлення істини в 
кримінальному судочинстві здійснюється шляхом доказування, 
що полягає в збиранні, перевірці, оцінці доказів, в 
обгрунтуванні висновків по кримінальній справі.[2, с.158; З, 
с. 108,122].

Доказування в кримінальному судочинстві є різновидом 
пізнання людиною реально існуючої об’єктивної дійсності. 
Пізнання в кримінальному судочинстві можна розглядати в різних 
аспектах: як встановлення об‘єктивної істини, або як пізнавальну 
діяльність, направлену на встановлення істілш.

Кримінально-процесуальне доказування носить дослідиш
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характер, направлене на з’ясування подій, що мали місце, на 
пізнання фактів реальної дійсності, на встановлення об’єктивної 
істини, і підпорядковане загальним закономірностям теорії 
пізнання.

В кримінальному судочинстві доказування починається 
з живого споглядання, емпіричного, безпосереднього сприймання 
фактів і перших відомостей про них слідчими і іншими особами, 
які здійснюють доказування. Воно збагачується після цього 
логічним, раціональним мисленням, що дозволяє переробити 
інформацію, проникнути в сутність явища, що вивчається, пізнати 
факти, що утворюють подію злочину, встановити об’єктивну 
істину.

Доказування часто визначають як діяльність по 
збиранню, перевірці і оцінці фактичних даних. Але доказування в 
кримінальному судочинстві цим не обмежується. Доказування, 
пов’язане з з’ясуванням фактичних даних, “...триває до тих пір, 
доки дослідження не призведе до певного висновку (тези, 
формули), що втілюється в конкретному процесуальному рішенні. 
З цього моменту дослідження всієї проблеми про злочин і 
кримінальної відповідальності перетворюється в доказування, 
обгрунтування вже досягнутого висновку, тези” [5, с. 156].

Слід відзначити, що доказування у вигляді обгрунтування 
конкретної тези, висновку не завжди здійснюється лише після 
того, як в кримінальному судочинстві повністю закінчиться 
доказування у вигляді збирання, перевірки і оцінки фактичних 
даних. Обгрунтування тісно пов‘язане з дослідженням фактичних 
даних, з оцінкою і перевіркою доказів.

З яких би позицій не підходити до пояснення поняття 
доказування в кримінальному судочинстві, його слід розглядати 
як єдине поняття, тотожне поняттю процесуального доказування, 
маючи на увазі разом з цим два можливих його аспекти: 
доказування-збирання, перевірка і оцінка фактичних даних; та 
доказування-обгрунтування висновків, до яких приходять особи, 
які здійснюють кримінально-процесуальне доказування.

Отже, доказування по кримінальній справі  -  це 
кримінально-процесуальна діяльність і відносини, що 
здійснюються в порядку, передбаченому законом, і 
полягають в збиранні, перевірці, оцінці доказів,
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обгрунтувапні висновків по справі з метою встановлення 
істини і вирішення завдань кримінального процесу. (4, с.219)

Доказування за своїм змістом являє собою складн> 
діяльність органів розслідування, суду і тих відносин, які виникають 
в зв’язку з цією діяльністю між учасниками кримінального 
процесу. Розглядаючи доказування як систему, необхідно 
розрізняти її структурні утворення. елементи доказування, 
засоби доказування, рівні доказування.

Зміст процесу доказування розкривається в його 
елементах. Такими елементами є: побудова слідчих версій, 
збирання (виявлення, закріплення) доказів, перевірка 
(дослідження) доказів, оцінка доказів, обгрунтування висновків 
по кримінальній справі [3, с.6-5; 7, с.79-104]. М.С. Строгович 
виділяє чотири етапи: виявлення доказів, розгляду та 
процесуальне закріплення доказів, перевірка доказів, оцінка 
доказів [6, с.302], В.Д. Арсеньєв -три елементи: збирання доказів, 
дослідження доказів, оцінка доказів [1, с.27; 8, с.41].

Всі елементи процесу доказування взаємопов'язані і 
реалізуються не ізольовано один від одного, а в певній єдності, 
характеризуючи різноманітні сторони єдиного процесу 
доказування. В ході збирання і перевірки доказів в певній мірі 
здійснюються і їхня оцінка, і побудова версій. При обгрунтуванні 
висновків по справі докази перевіряються і оцінюються. Однак 
на окремих етапах доказування той або інший його елемент 
виявляється в більшій або меншій мірі. В ході попереднього 
розслідування, тим більш до пред'явлення обвинувачення, 
переважають побудова версій, збирання і перевірка доказів, в 
судових дебатах - оцінка доказів, при постановлені вироку - 
обгрунтування висновків по справі. Однак в кожному з цих 
випадків можна виявити й інші елементи процесу доказування.

Одним з елементів процесу доказування є побудова і 
динамічний розвиток слідчих версій. Версії грають велику роль 
в доказуванні, сприяючи всебічному, повному і об’єктивному 
дослідженню обставин справи. З урахуванням фактичних даних, 
зібраних по кримінальній справі, необхідно висувати всі можливі 
версії, не обмежуючись однобічним направленням доказування. 
Побудова по кожній кримінальній справі, незалежно від її удаваної 
“простоти”, загальних і конкретних версій, є умовою успішного
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з д і й с н е н н я  д о к а з у в а н н я  [ 9 ,  с . 2 0 - 2 6 ;  1 0 ,  с . 2 8 9 - 2 3 6 ] .

Іншим елементом процесу доказування є збирання 
доказів. Особи, що проводять дізнання, слідчий, прокурор, суд 
мають право по справах, що знаходяться в їхньому провадженні, 
викликати будь-яку особу для допиту, доручати проведення 
експертизи, проводити огляди, обшуки та інші передбачені 
законом слідчі дії; вимагати від установ, підприємств, організацій, 
службових осіб і громадян подання предметів і документів; 
вимагати проведення ревізій. Докази можуть буги представлені 
учасниками процесу, а також будь-якими громадянами, 
установами, підприємствами і організаціями.

Збирання доказів полягає в пошуку і виявленні джерел 
необхідної інформації, у виявленні відомостей про факти, що 
мають доказове значення. Необхідно знайти і допитати свідків, 
виявити і оглянути місце скоєння злочину і т. ін. Але збирання 
полягає не тільки у виявленні доказів. Відомості про факти 
набувають доказового значення, якщо вони відповідним чином 
закріплені засобом і в порядку, встановленому законом: складений 
протокол допиту свідка, протокол огляду місця події і т. ін. 
Дотримання процесуальної форми відкриття і закріплення доказів 
є певною гарантією, сприяє їхній збереженості, забезпечує 
можливість їхньої наступної перевірки, оцінки, використання для 
обгрунтування висновків по справі.

Наступний елемент процесу доказування - перевірка 
доказів. Всі зібрані по справі докази підлягають ретельній, 
всебічній і об’єктивній перевірці з боку особи, що проводить 
дізнання, слідчого, прокурора та суду. Перевірці підлягає кожний 
доказ як конкретні відомості про той або інший факт. Докази у 
вигляді відомостей про факти можуть правильно відбивати факти, 
а можуть викривляти їх, вони можуть бути достовірними і 
недостовірними. Перевірка доказів сприяє з’ясуванню цього. Для 
перевірки доказів використовуються різні засоби. Передусім, 
докази повинні бути ретельно проаналізовані. Відомості про факти 
повинні детально перевірятися шляхом докладного допиту свідків 
і інших осіб, уважного огляду місця події, речових доказів. 
Перевіряючи докази, необхідно зіставляти їх з іншими доказами, 
отриманими з того ж джерелд і з інших джерел. Засобом 
перевірки доказів також є пошук нових джерел фактичних даних,
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нових доказів.
При перевірці доказів необхідно вивчати джерело 

інформації, враховувати умови виявлення і формування доказів, 
обстановку, в якій були виявлені речові докази, взаємовідносини 
свідків, потерпілих, обвинувачених, кваліфжацію експерта і інші 
обставини, що впливають на достовірність доказів.

Оцінка доказів полягає у визначенні значимості доказів 
для встановлення істини, вирішення всіх завдань кримінального 
судочинства. Оцінка доказів - це розумовий, логічний процес. Він 
здійснюється на основі законів логіки, психології, тому на нього 
впливають правова і моральна свідомість суб’єкта, що здійснює 
оцйіку доказів.

Суб’єктами оцінки доказів можуть бути будь-які 
учасники процесу , але їхні оціїжи мають неоднакове значення дія 
процесуального доказування. Особливе значення має оцінка 
доказів особами, що здійснюють доказування. Від їхньої оцінки 
залежать процесуальні рішення і остаточні висновки по справі 
про наявність або відсутність складу злочину, про винність або 
невинуватість обвинуваченого, про покарання винного.

Основні вимоги в оцінці доказів полягають в тому, що 
суд прокурор, слідчий, здійснюючи доказування, оцінюють докази 
за своїм внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, 
повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їхній 
сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Об’єктами оцінки в процесуальному доказуванні є 
фактичні дані і їх джерела, тобто докази, а також засоби і способи 
їх; отримання. Правильна оцінка фактичних даних можлива лише 
на основі єдиної оцінки цих даних, джерел, з яких вони отримані, 
засобів, за допомогою яких вони отримані.

Оцінка доказів реалізується шляхом визначення їхньої 
належності, допустимості, достовірності і достатності.

В кримінально-процесуальному доказуванні оцінка може 
здійснюватися на різних рівнях. Це, передусім оцінка фактичної 
інформації слідчим на рівні відбору з неї фактичних даних і їхнього 
процесуального оформлення у вигляді доказів. Інший рівень - це 
оцінка окремих доказів з точки зору їхньої належності, 
допустимості, пов’язана з перевіркою їх достовірності.

Наступний рівень полягає в оцінці доказів на завершальних
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етапах доказування, гіри складанні обвинувального висновку, 
постановленні вироку і т.д. На цьому рівні оцінка сукупності 
доказів підпорядкована обгрунтуванню висновків як результатів 
доказування.

Оцінка доказів на першому і другому рівнях - це 
попередня оцінка. До попередньої оцінки доказів вдаються в ході 
доказування в межах однієї стадії кримінального процесу. 
Попередня оцінка необхідна для планування подальшого 
доказування. Оцінка доказів на третьому рівні - це остаточна 
оцінка доказів. Кожна стадія процесу завершується прийняттям 
рішення. Для обгрунтування висновків, що містяться в рішеннях, 
особи, які здійснюють доказування, повинні повно, остаточно 
оцінити докази.

Засоби, за допомогою яких здійснюється кримінально- 
процесуальне доказування, необхідно виділити як одне з 
структурних утворень системи кримінально-процесуального 
доказування.

В якості засобів процесуального доказування слід 
розглядати лише різноманітні фактичні дані і передбачені законом 
джерела, в яких вони містяться: показання обвинуваченого, 
свідка, підозрюваного, потерпілого, висновок експерта, речові 
докази, протоколи слідчих і судових дій, документи. Самі по собі 
слідчі ДІЇ і інші засоби отримання доказів лише призводять до 
виникнення засобів доказування.

В структурі кримінально-процесуального доказування 
необхідно розрізняти не тільки елементи процесу доказування 
(побудова версій, збирання, перевірка, оцінка доказів, 
обгрунтування висновків) і засоби доказування (доказу), але і 
різноманітні рівні доказування. -

В ході кримінально-процесуального доказування 
змінюються його приватні задачі, характер інформаційного 
матеріалу, засоби його отримання і використання. Все це впливає 
на виділення в системі кримінально-процесуального доказування 
окремих рівнів.

Один з них полягає в процесуальній діяльності, що 
міститься в тому, щоб з всієї маси інформації, отриманої за 
допомогою слідчих і судових дій, вибрати фактичні дані для 
їхнього процесуального оформлення в якості доказів. Діяльність
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ця полягає у відкритті інформації і її оцінці для наступного 
оформлення в якості процесуальних доказів, відомостей, шо 
мають значення по кримінальній справі. Доказування на цьом 
рівні, наприклад, здійснює слідчий, допитуючи свідків, оглядаючи 
місце пригоди, проводячи інші слідчі дії. Одержуючи різноманітна 
інформацію, працюючи з нею, оцінюючи її, слідчий вирішує, що з 
неї необхідно відкинути, а що взяти для процесуального 
оформлення в якості кримінально-процесуальних доказів. На 
цьому рівні доказування немає ще доказів; особа, яка здійснює 
доказування, тільки вирішує задачу їхнього отримання, причому 
вирішує її шляхом процесуальної діяльності, направленої на 
відкриття, дослідження, оцінку різноманітної інформації. Отримати 
таку інформацію можна не тільки на рівні кримінально- 
процесуального доказування, але й іншими засобами, наприклад, 
оперативно-розшуковою діяльністю.

Інший рівень доказування пов’язаний із закріпленням, 
перевіркою і оцінкою доказів. Задача доказування на цьому рівні 
полягає в закріпленні доказів шляхом процесуального оформлення 
відомостей про факти, отриманих з джерел, передбачених 
законом, і за допомогою різноманітних слідчих і судових дій. Цей 
рівень доказування характеризується як діяльністю по з’ясуванню 
фактичних обставин справи, так і засвідчуючою діяльністю. На 
цьому рівні повинні бути достовірно встановлені всі обставини, 
що підтягають доказуванню по кримінальній справі.

Наступний рівень доказування - обгрунтування 
'‘підсумкових” висновків, якими завершується доказування. 
Обгрунтування висновків необхідно розглядати в різних аспектах: 
і як елемент процесу доказування, взаємопов’язаний з іншими 
його елементами (збиранням, перевіркою і оцінкою доказів), і як 
особливий рівень доказування. Доказування повинно 
завершуватися загальними, основними висновками: про наявність 
або відсутність події злочину, вини обвинуваченого і т.д. 
Обгрунтування достовірності цих висновків складає особливий 
рівень доказування. На попередньому рівні в ході доказування 
використовувались як достовірні, так і недостовірні докази; задача 
полягала в тому, щоб визначити достовірність доказів. На 
останньому рівні доказування слід мати справу тільки з 
достовірними доказами, бо тільки вони можуть бути використані

Д О  ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ
ПРО Ц Е С У ДОКАЗУВАН НЯ ПО КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ_________

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

199



Князева Н. В.

для обгрунтування висновків по справі. На даний рівень 
доказування потрібно “пропустити” лише достовірні докази, що 
надійно перевірені, правильно оцінені і тому вірно свідчать про 
наявність або відсутність обставин, що підлягають доказуванню 
по кримінальній справі. Але так буває не завжди. Помилки, що 
допускаються в доказуванні на цьому рівні, відрізняються від 
помилок на інших рівнях доказування. Так, на першому рівні вони 
в більшій мірі зв’язані із втратою потрібної інформації; на другому 
рівні, поряд з цією помилкою і “засміченням” справи зайвою 
інформацією, допускаються помилки, пов’язані з поганим 
дослідженням достовірності доказів; на останньому рівні 
доказування помилки полягаю ть у використанні для 
обгрунтування висновків недостовірних доказів, а також в побудові 
помилкових висновків, незважаючи на використання достовірних 
доказів.
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Knyazeva N. V.
То the question about the content of the proof process on criminal

case.
Summary

The content of the proof process on criminal case consisting of 
elements (the building of investigation versions, the assemblagerthe 
checking, the appraisal of evidences, the substantiation of conclusions 
on criminal case), means (evidences and their sources) and levels of 
the proof is uncoverred in the article.
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КО М П ’Ю ТЕРНА ЗЛОЧИННІСТЬ 
І КО М П ’Ю ТЕРНА БЕЗПЕКА

Інформація, яка використовується в житті суспільства, 
містить широкий спектр відомостей: від звичайних облікових 
даних про громадян в автоматизованих комп’ютерних системах 
до стратегічних державних програм. Ці відомості, особливо в 
умовах розширення інформатизації суспільства, все більше 
стають предметом злочинних посягань.

Використання сучасних інформаційних технологій на 
основі персональних комп’ютерів, інформаційно-обчислювальних 
мереж і комп'ютеризованих комунікаційних мереж забезпечило 
кожній людині можливості доступу до інформації', що зберігається 
у відповідних банках даних, встановлення зв’язку незалежно від 
години доби і від адміністративних і державних кордонів 
місцезнаходження абонента.

Але серйозним негативним наслідком комп’ютеризації 
суспільства являється так звана комп’ютерна злочинність. 
Це новий феномен, породжений можливостями майже безкарного 
вчинення протиправних дій у сфері, наглухо зачиненій для людини, 
яка не володіє основами комп’ютерної грамотності.

За різними оцінками, сумарний збиток у світі від
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здійснення різних комп’ютерних злочинів становить більш ніж
десятки мільярдів доларів 'а рік.

Під комп’ютерною злочинністю розумію ть всі 
протизаконні дії, знаряддям чи об’єктом здійснення яких була 
електронна обробка інформації Таким чином, в коло цих проблем 
попадають не тільки злочини, безпосередньо незв’язані з 
комп’ютерами, але і шахрайства з кредитними магнітними 
картками, злочини в сфері телекомунікацій і т.п.

Більшість спеціалістів розділяють комп’ютерні злочини 
на два види.

1. Злочини, об’єктом здійснення яких є комп’ютер:
• знищення або заміна даних, програмного забезпечення 

і устаткування;
« економічне шпигунство і розголошення інформації', що 

складає державну або комерційну тайну;
• інші дії цього виду.
2. Протизаконні дії, для здійснення яких комп’ютер 

використовується як знаряддя:
• комп’ютерний бойкот;
• вимагательство і шантаж;
• копіювання і збут програмного забезпечення 

(“піратство”);
• розкрадання грошових коштів;
• обман споживачів, інвесторів або користувачів;
• виготовлення документів;
• інші злочини, до категорії яких віднесено, зокрема, 

несанкціоноване використання комп’ютерів в 
особистих цілях.

Як засвідчує досвід більш ості країн, найбільш  
ефективним засобом в боротьбі з комп’ютерною злочинністю є 
прийняття спеціального законодавства, що регламентує відносини 
між користувачами і карає за протиправні дії', а також створення 
спецпідрозділів поліції, які займалися б розкриттям  і 
розслідуванням цього типу злочинів.

Так, в Німеччині, в рамках Ф едеральної служби 
кримінальної поліції є спеціальна служба, яка з 1984 року реєструє 
повідомлення про комп’ютерні злочини, аналізує їх і проводить 
початкове розслідування. В США спецпідрозділдля боротьби з
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цими злочинами організовано в складі ФБР. Створені такі 
підрозділи і в багатьох інших країнах.

Але законодавство і дії поліції направлені в першу чергу 
на розкриття і розслідування уже здійснених злочинів. Тому кожен 
користувач зобов’язаний сам забезпечувати захист своїх 
комп’ютерних систем.

В декотрих країнах уже існують спеціальні норми в 
кримінальному законодавстві, що передбачають відповідальність 
за здійснення комп’ютерних злочинів, в інших - тільки 
починаються процеси прийняття відповідних законів. Але в 
більшості країн відповідальність за такі злочини наступає по 
традиційних статтях кримінального законодавства (крадіжка, 
шахрайство, підробка документів і т.п.).

У відповідності з рішенням проведеного під егідою ООН 
в Гавані симпозіуму, що був присвячений проблемам боротьби з 
комп’ютерною злочинністю, Європейський комітет з проблем 
злочинності Ради Європи в 1990 році підготував рекомендації в 
цілях визначення в Європі правопорушень, пов’язаних з 
комп’ютерами, і помістив їхв мінімальний і необов’язковий списки, 
що рекомендовані всім європейським країнам для внесення в свої 
законодавства.

Чи є реальною загроза комп’ютерної злочинності в 
Україні? Факти, що свідчать про тенденцію збільшення кількості 
зловживань у сфері комп’ютерних технологій, справедливі і для 
нашої держави. Але, на відміну від багатьох інших країн, 
законодавча база в Україні у цій сфері далеко відстає від вимог 
часу. Ситуаціїо можна виправити за рахунок внесення відповідних 
положень до проекту нового Кримінального кодексу України.

Єдина норма, що передбачає відповідальність,- ст. 198-1 
ККУкраїни “Порушення роботи автоматизованих систем”, проте 
її застосування є дуже проблематичним. Мабуть тому відсутні 
приклади притягнення до відповідальності за цією статтею.

У відповідності з Законом України від 5липня 1994 року 
“Про захист інформаціїв автоматизованих системах” необхідно 
внести зміни і доповнення до Кримінального, Кримінально- 
процесуального кодексів та інших нормативних актів, які б 
забезпечили виконання запобіжних заходів і створили б неохідну 
правову основу для боротьби зі злочинністю у цій сфері.
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Загальним для усіх злочинів є те, що вони пов’язані з 
несанкціонованим втручанням у роботу автоматизованих систем 
(АС), або з неправомірними діями з інформацією, яка збирається 
в автоматизованих системах, що призводить до певних збитків. 
Особлива суспільна небезпека таких злочинів визначається
такими чинниками;

1. Використання різноманітних інформаційних 
технологій та процесів, які грунтуються на функціонуванні засобів 
обчислювальноїтехніки у найрізноманітніших сферах діяльності 
суспільства.

2. Дедалі зростаючі темпи інформатизації у найбільш 
важливих сферах народного господарства - зв’язок, фінанси, 
транспорт, оборона і ін.

3. Дуже висока “ефективність” злочинів у сфері, що 
розглядається, у випадку їх повної реалізації.

4. Досить низький рівень розкриття таких злочинів. 
Безпосередніми об’єктами злочинних спрямувань

можуть виступати:
■ правильність функціонування АС,
■ цілісність інформації в АС,
■ режим доступу до інформацій в АС,
■ правила використання інформації в АС та ін. 
Комп’ютерні правопорушення також характеризуються

тим, що у більшості з них завжди має місце матеріальний склад 
злочину.

У випадку оснащення АС спеціальними реєстраційними 
системами та системами розмежування доступу більшість 
злочинів матимуть тільки формальний ст<лад злочину, тобто буде 
існувати злочинна дія без злочинних наслідків. У цьому випадку 
злочине зазіхання може бути виявлене ще на етапі спроби його 
здійснення. Звичайно, це не зменшує суспільної небезпеки таких 
злочинців.

У цілому проблема комп’ютерних злочинів є для України 
достатньо новою. Але аналіз сучасного суспільного життя 
свідчить, що найекзотичніші та нечисленні у недалекому 
минулому для нашого суспільства злочини зараз набувають дуже 
широкого розповсюдження. Тому поява в КК України глави 

Комп ютерні злочини” може зіграти  на сьогодні
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попереджувальну роль. І варто було б сюди включити наступні 
види злочинів:

• незаконне використання комп’ютера з метою аналізу 
або моделювання злочинних дій для їх здійснення в 
комп’ютерних системах;

• несанкціоноване проникнення в інформаційно- 
обчислювальну мережу або масиви інформації з 
корисливою метою;

• розкрадання системного і прикладного програмного 
забезпечення;

• несанкціоноване копіювання, зміна або знищення 
інформації';

• шантаж, інформаційна блокада та інші методи 
комп’ютерного тиску;

• комп’ютерний шпіонаж і передання комп’ютерної 
інформації особам, які не мають права доступу до 
неї;

• фальсифікація комп’ютерної інформації;
• розроблення і розповсюдження комп’ютерних вірусів 

в інформаційно-обчислювальних системах і мережах;
• несанкціонований перегляд або розкрадання 

інформації з банків даних і баз знань;
• недбалість при розробленні, створенні інформаційно- 

обчислювальних мереж і програмного забезпечення, 
що призводить до небажаних наслідків і втрати 
ресурсів;

• механічні, електричні, електромагнітні та інші види 
впливу на інформаційно-обчислювальні системи та лінії 
телекомунікацій, що викликають їх пошкодження.

І цей перелік постійно збільшується. Такі види 
комп’ютерних злочинів як розкрадання грошей, речей, машинної 
інформації, машинного часу, несанкціоноване використання 
системи., саботаж і шантаж, шпіонаж, вандалізм, росповсюдження 
порн ограф ічно ї продукції через ком п’ютерні мережі 
зустрічаються найчастіше.

Світовий досвід засвідчує, що закони здебільшого 
приймаються тільки після серйозного поширення якого-небудь 
виду злочинності.
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Для успішної роботи правоохоронних органів в сфері 
боротьби з комп’ютерною злочинністю необхідний постійний 
тісний зв’язок державних і комерційних структур, що надають 
послуги в області телекомунікацій, експлуатації міжнародних 
комп’ютерних мереж типу Internet, задіяних у виготовленні і 
розповсюдженні сучасних систем оплати з використанням 
кредитних карток, впроваджуючих нові взірці інформаційно- 
обчислювальноїтехніки і програмного забезпечення.

Для цього і для виконання рекомендацій Європейського 
комітету з проблем злочинності Ради Європи на базі НЦБ 
Інтерполу в Україні створений Національний центральний 
консультативний пункт (НЦКП) з проблем комп’ютерної 
злочинності.

Подібні організації уже успішно функціонують в 18 інших
країнах.

НЦКП здійснює збір і нагромадження інформації про 
комп’ютерні злочини на територіїкраїни, і узагальнює практику 
їх розслідування; взаємодіє з НЦКП інших країн; здійснює 
інформаційне супроводження конкретних кримінальних справ, що 
мають транснаціональний характер; бере участь в підготовці 
національних спеціалістів з проблем комп’ютерноїзлочинності.

Україна в плані розвитку комп’ютерної злочинності 
перебуває на тому етапі, коли ще є можливість спрацювати на 
випередження. Але часу залишилось дуже небагато.

ShkilniukO. V.
The computer criminality and computer security.

Summary
The short characteristic of the computer criminality is given in the 
article. It is pointed at the necessity of the reinforcement of computer 
security using iïiformation Systems.

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 45. Правознавство.

206



ДО НАШИХ АВТОРІВ

Вимоги до матеріалів, які подаються для опублікування 
в “Науковому віснику Чернівецького університету” 

серії “Правознавство”

1. Комп’ютерний набір

1.1.3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення 
якості роботи з ними редколегія “Наукового вісника 
Чернівецького університету” перейшла на комп’ютерний 
набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які подають 
матеріали з правознавства для опублікування у віснику, 
використовую ть для їх створення і роздруковування 
електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним 
редактором Word (for Windows).
1.3. Всі матеріали слід подавати в редколегію в електронному 
варіанті (на трьохдюймовій дискеті) поряд з роздрукованим 
на прінтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно захистити 
її від можливих пошкоджень максимально жорсткою 
упаковкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище та ініціали автора 
матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи зноски і примітки знизу сторінок, повинен 
бути набраний і надрукований одним і тим же прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному 
наборі матеріалу, повинен бути наближений до стандартного 
машинопису (№ 14), так, щоб при роздруковуванні тексту 
через 1,5 - 2 інтервали на сторінці вміщувалось не більше 40- 
30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Всі необхідні, на думку автора, виділення у тексті 

потрібно відмітити коректорськими знаками в екземплярі 
рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - 
хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 
суцільним підкреслюванням і т.д. b  електронній копії 
матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
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1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути 
переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.
1.10. Якщо електронний текст, як виняток, набраний не в 
програмному редакторі Word (for Windows), зноски бажано 
розмістити після основного тексту рукопису, а не 
посторінково. У цьому випадку цифрові індекси зносок 
повинні бути набрані шрифтом того ж розміру, що і основний 
текст. Бажано також не робити абзацні відступи, а розділяти 
абзаци пробілом.

2.Оформлення тексту

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Об’єм матеріалу, який подається авторами в ініціатив
ному порядку, не повинен перевищувати: статті - 0,5 
друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення - 
однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії - 
однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів необхідно 
додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загально
прийнятих, повинні бути розшифровані при першому ж 
використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело 
згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. 
Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті 
перед номером зноски.

Наприклад: “Пуфендорф, уже згадуваний нами раніше,6 
в удосконаленому вигляді подав свою систему у творі “О 
праве естественном и праве народов”,7'витяг з якого пізніше 
видав під назвою “Про права людини і громадянина””.8
2.6. Нумерація зносок у рукописі повинна бути наскрізна, а 
не посторінкова.
2.7. При оформленні зносок і посилань необхідно керуватися 
бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у зносці необхідно 

вказувати його повну офіційну назву й офіційне джерело, 
у якому він опублікований. Наприклад:

■ Закон України “Про прибу гковий податок з громадян
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України, іноземних громадян та осіб без громадянства' 
від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання 
Т.2. - Київ: АТ “Книга”, 1996. - С. 141-158.

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів необхідно 
вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її 
назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж 
саме стосується статей, опублікованих в наукових 
збірниках. Наприклад: Козловський A.A. Гносеологічна 
природа юридичних конфліктів / Науковий вісник 
Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 
33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім 
ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік 
видання; сторінки. Для колективних монографій і 
збірників статтей (якщ о автори не вказані перед 
заголовком книги) вказується редактор (відповідальний 
редактор, редкол.), а для збірників статтей - також перші 
три автори. Наприклад: Кравченко B.L Фінанси місцевих 
органів влади України: Основи теорії та практики. - K.: 
НДФІ, 1997.-276с.

2.7.4. Всі бібліографічні елементи іноземних джерел слід 
вказувати на мові оригіналу, не вдаючись до абревіатур 
і по можливості максимально дотримуватись тих же 
вимог, що й при оформленні бібліографії українською 
мовою.

3. Додатки

До рукопису повинні додаватись:
■ довідка про кож ного з авторів матеріалу, де 

зазначаю ться прізвище, ім’я, по-батькові; науковий 
ступінь; вчене звання; основне місце роботи; посада; 
домашній та службовий телефони і поштові адреси (для 
зв’язку з редколегією);

■ для аспірантів, пошукувачів і кандидатів наук - витяг з 
протоколу засідання кафедри, завірений у деканаті або 
адм ін істрац ії вузу, який містить рекомендацію до 
опублікування матеріалу у віснику, та дві, завірені
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гербовою печаткою відповідної установи, рецензії 
фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, 
причому, як мінімум, один з них повинен бути доктором 
юридичних наук, інший - кандидатом юридичних наук. З 
установи, де навчається або працює автор, може бути 
тільки один рецензент. Прізвище, ім’я та побатькові 
рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади та 
місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання 
кафедри ;

■ інформація з вказівкою, кому із співавторів у разі потреби 
направити дублікат набраного примірника і коректуру;

■ транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад 
заголовка матеріалу та коротке його резюме (не більше 
за обсягом від резюме автореферату кандидатської 
дисертації) англійською мовою.

4. Доопрацювання рукопису і коректурні екземпляри

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, 
належить в доопрацьованом у вигляді повернути 
редколегії в рекомендований термін.

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту 
автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони були 
очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про 
зміни. Тобто, в редколегію потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому 
надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями.

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного 
примірника чи коректури, він зобов’язаний уважно 
ознайомитися з нею, внести необхідні виправлення 
ручкою, підписати і якнайшвидше повернути в редакцію

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в 
інше видавництво або публікувалась раніше, автор 
зобов’язаний попередити про це редакцію.
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5. Прикінцеві положення

5.1. У випадку недотримання вказаних правил редколегія 
не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винятки з 
цих правил допускаються тільки у випадку погодження 
їх автором персонально з науковим редактором.

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і 
редагувати рукописи.

5.3. Не опубліковані з будь-яких причин рукописи авторам 
не повертаються, а залишаються в архіві редколегії.

5.4. Погляди та позиції авторів опублікованих матеріалів 
можуть не співпадати з поглядами та позиціями редколегії 
наукового збірника.

Науковий редактор
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