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ГНОСЕОЛОГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРАВА

Право не тільки зумовлене пізнанням, але 
й саме функціонує у формі пізнавальних про
цесів. Більше того, воно здатне зберігати і 
розвивати свій регулятивний потенціал лише 
через постійний пізнавальний діалог між дій
сністю, реальними відносинами у суспільстві і 
власним структурним цілим як самостійним і 
самодостатнім феноменом соціального органі
зму [2;13;17;18;3;22;23]. Цей перманентний 
пізнавальний діалог як для права, так і для 
соціуму має принципове значення.

По-перше, кожна правова норма, сформу
льована законодавцем, -  це не тільки якесь пев
не твердження, рішення, наказ, вимога, це зав
жди й запитання до дійсності, звернення до ре
ципієнта, це специфічний соціальний експери
мент, результати якого тільки й можуть відпові
сти на питання, чи прийняте рішення було пра
вильним, сприйнятим адресатами й асимільова
ним соціальними відносинами, чи, навпаки, 
тільки проявом волі, не адекватної природі, 
структурі і призначенню суспільства. Позитивна 
відповідь з необхідністю посилює регулятивний 
потенціал права, підвищує його статус і автори
тет у суспільстві. Вдалі рішення на наступному 
етапі стають предметом методологічно-правової 
рефлексії, аналізу, після чого поповнюють інст
рументальне, техніко-юридичне надбання у по
дальшому правовому процесі. Негативна ж від
повідь на запит законодавця, яку дає суспільство 
своєю реакцією на новостворену норму, з необ
хідністю активізує пізнавально-правову актив
ність, вимагає пошуку нових підходів до право
вого розв’язання певної соціальної проблеми. 
При значних негативних наслідках неправильно 
прийнятого рішення зменшується авторитет і 
відповідно регулятивна сила права. Методологі
чна ж рефлексія не тільки констатує негативний 
результат, а й намагається виявити його причи
ни, дати пояснення неефективності регулятивної 
спроби законодавця.

У будь-якому випадку створення норми -  
це завжди питання, завжди пізнавальна проб
лема, запит до соціальної дійсності стосовно 
релевантності права загалом і конкретної

норми зокрема. Право ніби щоразу випробо
вує себе на автентичність і саме в такий спосіб 
самостверджується як право, як основний ре
гулятивний механізм суспільства. Тільки по
роджуючи таким чином пізнавальні процеси у 
суспільстві, право зберігає і зміцнює свій со
ціальний статус. Воно може існувати саме че
рез породження таких пізнавальних процесів, 
без яких поступово втрачалась би відповід
ність соціуму і будь-яка регулятивна значу
щість. Щоб залишатися правом, у ньому 
постійно повинна відбуватися своєрідна гно
сеологічна трансформація, в якій право постає 
не тільки як регулятивний, а саме як пізна
вальний процес’. До того ж останній настільки 
ж необхідний, наскільки неможливо його 
уникнути для розв’язання власне регулятив
них завдань права. Право настільки ж регуля
тивне, наскільки й пізнавальне. Упорядкову
ючи соціальні процеси, гармонізуючи соці
альний організм, право водночас запускає в 
роботу пізнавальний механім, без якого не 
може виконувати свої основні завдання і, от
же, право саме стає пізнавальним, гносеологі- 
зованим соціальним інститутом, саме стає пі
знанням. Більше того, право стає наймогутні- 
шим, найефективнішим механізмом соціаль
ного пізнання з усіх, що існують у сучасних 
соціальних науках. І саме тому, що, на відміну 
від них, право має у своєму розпорядженні 
велетенську лабораторію, в якій працює без
перервно і постійно може спостерігати на
слідки свого експерименту, уточнювати умови 
його проведення, ускладнювати чи спрощува
ти його хід [5, с.158-185; 9, с.230-231]. Спе
цифіка й перевага цієї лабораторії в тому, що, 
на відміну від подібних у природничих нау
ках, її роботу неможливо призупинити ні на 
мить. Тобто вона сама постійно примушує 
експериментатора працювати на повну силу і 
без відпочинку. Подібних лабораторій не має 
жодна з соціальних наук. Вони лише корис
туються тим матеріалом, який отримують з 
лабораторії правової, й аналізують його. 
Тобто в їх розпорядженні завжди вторинний
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матеріал, хоча це не зменшує важливості й 
значущості результатів, отриманих у сфері 
суспільних наук неправового циклу.

Для суспільства пізнавальні процеси, які зі- 
ніційовані функціонуванням права, також мають 
досить велике значення. Саме завдяки праву су
спільство відкриває собі себе. Право постає 
найефективнішим механізмом самопізнання су
спільства. Суспільство і право знаходяться в ду
же своєрідних стосунках, якщо розглядати їх під 
кутом зору системно-структурного аналізу як 
взаємодію елемента і цілого, причому як взаємо
дію одного з найвизначальніших елементів у 
струїурі соціального організму. Суспільство 
здебільшого має таке право, на яке воно здатне. 
Водночас право може бути значно вищим від 
того суспільства, в якому воно функціонує, як і, 
навпаки, суспільство об’єктивно може вимагати 
удосконалення власної системи права. Право 
віддзеркалює стан суспільства, але й суспільство 
намагається в праві постати як злагоджений, ці
лісний і справно діючий механізм. Для цього 
воно формує самостійний вид інтелектуальної 
діяльності -  науку правознавства, в якій акуму
лює знання про природу і закономірності права. 
Тут право постає вже як предмет соціального 
пізнання. У свою чергу для права саме суспільс
тво є предметом пізнання, без якого неможливе 
регулювання і гармонізація відносин. Право, 
таким чином, може виконувати свої функції са
ме завдяки пізнавальній експансії у сферу найрі
зноманітніших суспільних відносин. Тільки у 
формі пізнання право може залишатися правом, 
тільки акумулюючи увесь свій гносеологічний 
потенціал право може розв’язувати проблеми 
регулятивності. Якщо предмет регулювання не 
пізнаний, якщо недооцінена специфіка конкрет
ної ситуації, якщо законодавець не поінформо
ваний про всі особливості відповідних соціаль
них зв’язків -  чи може відбутись адекватне їх 
врегулювання? Різниця між соціальним і право
вим пізнанням у тому, що право у соціальному 
пізнанні постає лише як один з багатьох соці
альних феноменів поряд з релігією, мистецтвом, 
мораллю, політикою економікою тощо. Суспіль
ство ж у правовому пізнанні не може не постава
ти як одне-єдине у своїх окремих частинах чи 
елементах ціле, інакше це негайно відобразилося 
б у суперечливості правових інститутів, що не
припустимо в системі права. Отже, право не 
просто вивчає суспільство як предмет пізнання з

метою регулювання, право вивчає потенціали 
цілісності й гармонійності соціального організ
му і, відкриваючи їх, намагається реалізувати 
через законотворчу діяльність. Суспільство є 
предметом багатьох наук. Структурно-функціо
нальна ж цілісність суспільства як теоретико- 
практична проблема -  це предмет правового пі
знання, в якому право постає соціальної природи 
і значущості гносеологічним суб’єктом.

З цього погляду важливо визначити від
мінність філософського і власне правового 
опосередкування соціальної реальності. Адже 
філософія, на відміну від інших наук так само 
вивчає будь-який свій предмет саме в його 
цілісності. Людина, суспільство, право -  все 
це у філософському знанні постає як єдине 
синкретичне ціле. Конкретні науки вивчають 
певні, окремі аспекти, зрізи реальності, філо
софія бере реальність як таку. Ціле, цілісність 
є основним предметом філософії, і це випли
ває з самої її природи, оскільки світ як ціле є 
автентичним образом філософської рефлексії. 
Де є цілісність, там з’являється філософія, там 
не уникнути її. І в цьому розумінні право, на
магаючись специфічно відобразити систем
ність і цілісність суспільства, одразу ж стає 
філософічним, філософсько насиченим, стає 
філософським пізнанням.

Тому про специфіку правового пізнання 
ще більш загострюється. Яке системне цілісне 
суспільства постає у філософській рефлексії, а 
яке -  у правовій? У відповіді на це запитання 
повною мірою висвітлюються не тільки особ
ливості пізнавальної активності права, але й 
його фундаментальна значущість для суспіль
ства, заангажованість на найбільш глибокі 
засади соціальної онтології.

Право -  свого роду вид експерименталь
ного пізнання. Проте правовий експеримент 
тут ніколи не буває чисто емпіричним. Він 
завжди теоретично насичений. Створена пра
вова норма -  це завжди або реалізація наявно
го теоретико-правового знання, або теорети
зований експеримент, теоретичний запит до 
соціальної реальності, яка має дати відповідь 
на питання законодавця про правильні прогно
зи або про хибність припущень, недовраховані 
обставини [8, с.55-68]. Функціонування права з 
цього погляду нагадує розвиток сучасного при
родознавства, математизованої експерименталь
но-фізичної науки. У дослідженнях, які тут про
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водяться, намагаються не тільки давати відповіді 
на питання, які ставить природа, але й, виходячи 
з наявної системи теоретичних знань, прагнуть 
висувати відповідні запити до природи як онто
логічно єдиного, узгодженого і несуперечливого 
цілого, що випливає з досягнутого рівня розвит
ку теорії. Отже, у сучасному природознавстві 
йде постійний діалог природи і тебрії за схемою: 
«Непояснені факти -  спроба їх теоретичної ін
терпретації -  експеримент, побудований на ос
нові нової пояснювальної теорії -  уточнення й 
розвиток теорії та пояснення природних фено
менів -  прогнозування розвитку природних 
явищ на основі нової теорії -  поява фактів, що не 
вписуються в наявну теорію і т.д.» [19, с.3-14].

Право mutatis mutandis стосовно соціальної 
матерії розвивається за аналогічною схемою. 
Кожен новий прийнятий закон -  це теоретична 
модель соціальних відносин, вписаних у за
гальну систему суспільних взаємодій. Реаль
ність може цю модель не сприйняти, вимагати 
її корегування, або (ідеальний випадок) асимі
лювати її у своє структурне ціле. Постійні змі
ни й уточнення в законодавстві в якийсь мо
мент вимагатимуть кардинальної переробки 
самої моделі чи розробки нової конструкції 
закону, що більшою мірою відповідає реаль
ним правовідносинам. Критерієм тут служить 
ефективність регулювання, отримання не тіль
ки швидких результатів, а й перспективної ста
білізації соціуму і забезпечення його нормаль
ного поступового розвитку.

Головне у цьому процесі те, що право 
постає як специфічний гносеологічний механізм 
виявлення логічної структури соціальних взає
модій, на основі якої воно тільки й може будува
ти свою регулятивну діяльність. Право виявляє 
структурно-функціональні закономірності соці
альної динаміки, своєрідну математику функці
онування суспільства, яку виражає в певній су
купності юридичних формул. Не випадково ж в 
історії правової думки юриспруденцію часто- 
густо порівнювали у різних варіантах з матема
тикою [21, s.65; 15, с.142-360; 14; 1; 11].

Саме в даному відношенні особливо чітко 
простежується принципова відмінність і специ
фіка пізнання природи цілісності суспільства 
філософією і правом. Філософія розглядає сус
пільство як єдиний цілісний організм у всіх мо
жливих його проявах, у всьому розмаїтті його 
видозмін, які тільки й можуть розкрити його кі

нцеву суть, смисл і призначення. Смисл соціаль
ного буття, його цінність (і можлива антицін- 
ність) для людини, покликання соціальної фор
ми існування і ступінь її автентичності — ось 
проблеми філософії соціуму. Право не ставить 
проблеми виявлення смислу суспільства як тако
го, хоча воно й стає максимально філософічним 
тією мірою, якою саме неминуче зорієнтоване на 
цей соціальний смисл. Право розглядає ціліс
ність суспільства з точки зору його структурно- 
функціональної єдності, воно виявляє внутріш
ній субстратний структурний каркас соціальних 
відносин, на який лише й може спиратися в 
своїй регулятивній діяльності.

Коли продовжити метафору соціальної 
будівлі, то право передусім виявляє, зміцнює і 
забезпечує надійність несучих конструкцій 
соціуму у формі публічних галузей права. 
«Систему права можна уподібнити склепінню 
в архітектурі,»- зазначав Н.А.Гредескул [2, 
с.29-31]. Динаміку внутрішніх добудов, пере
будов, їх зв’язок і опору на несучі стіни відо
бражає функціонування низки галузей прива
тного права. Звичайно, тут є система комуні
кацій, система самозабезпечення і т.ін., які 
функціонують відповідно до певних природ
них законів і закономірностей і строго встано
влених правил, що тільки й може забезпечити 
нормальні умови життєдіяльності. Неадекват
ні правила, неврахування природних і соці
альних законів неминуче призводить до дис- 
функціональності соціуму, викликає необхід
ність спеціального розв’язання проблеми, але 
з урахуванням особливостей усієї споруди. 
Недаремно, мабуть, один з найважливіших 
засобів розв’язання вказаних проблем у праві 
отримав назву юридичної техніки, а саму 
юриспруденцію інколи порівнюють із соці
альною інженерією як у позитивному, так і у 
негативному смислі.

Чому право з необхідністю повинно взає
модіяти із суспільством саме як пізнавальний, 
специфічно «математизований» процес? Що є 
безпосереднім предметом його дослідження у 
виявленні загальної функціональної структури 
суспільства? Цей предмет дуалістичний за 
своєю природою, що зумовлює й принципово 
дуалістичну природу самого права як такого. 
Цей предмет -  взаємодія суспільства й індиві
да, суб’єкта і держави, об’єктивного й 
суб’єктивного, свободи й необхідності, волі і
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соціума у найрізноманітших формах їх про
яву. Перманентне ускладнення цих взаємодій, 
пов’язаних із невпинним розвитком суспільт- 
ва, вимагає так само постійного пошуку нових 
схем, нових вдалих формул цих взаємодій, які 
могли б узгодити приватний і спільний ін
терес. Неможливо сформулювати універсаль
не правило поведінки, придатне для викорис
тання у будь-яких мінливих ситуаціях. Тоді б 
автоматично виключався процес правового 
пізнання, у ньому просто не було б ніякої по
треби. Історія права вже знала такий підхід, 
характерний для класичних природноправо- 
вих концепцій, в яких ставилась мета вияв
лення абсолютних позаісторичних критеріїв 
справедливості, здатних забезпечити гармо
нію відносин у будь-якому суспільстві. Однак 
соціально-історична практика продемонстру
вала, що такі абсолютні критерії є лише ідеа
лом, до якого кожне конкретне суспільство 
може тільки більшою чи меншою мірою на
ближатись і саме завдяки складному інтелек
туально-пізнавальному процесові розв’язання 
власних проблем. Справедливість та її реалі
зація в кожному суспільстві постає як складна 
пізнавальна проблема, яку щоразу слід 
розв’язувати по-новому, оскільки соціальна 
ситуація постійно змінюється і минулі рішен
ня вже просто не можуть бути придатними 
для використання в нових умовах. Справедли
вість, таким чином, є формальне правило, 
принцип, вимога, яка щоразу реалізується в 
новому змісті [20, с.78-118]. І щоб цей зміст і 
форма відповідали одне одному, необхідне 
здійснення певної пізнавально-інтелектуаль
ної діяльності, спрямованої саме на узгоджен
ня конкретного змісту й універсальної форми 
справедливості у структурі соціальних право
відносин. Справедливість нагадує формулу, в 
якій члени рівняння постійно змінюються 
(конкретно-історичні умови), а саме рівняння 
завжди повинно залишатися незмінним, конс
тантним (абсолютні ідеали справедливості). 
Історичний процес завжди видає нові значен
ня змінних, тому право, щоб відповідати ідеа
лу справедливості, повинно постійно по- 
новому розв’язувати це рівняння справедли
вості. Інша справа, що в реальних соціальних 
взаєминах це розв’язання не зводиться до про
стого оперування цифрами, а утворює складну 
гносеологічну систему пізнавальних процесів

у суспільстві, наслідком яких і є формулю
вання певної вимоги, зверненої до всіх. Закон, 
нормативний акт -  це не просто професійна 
діяльність законодавця, який є лише кінцевим 
виконавцем вираження волі суспільства, це 
результат гносеологічної рефлексії всього су
спільства, специфічне пізнавальне розв’язання 
конкретно-історичної форми універсального 
рівняння справедливості.

У яких же формах відбуваються вказані пі
знавально-правові процеси, що дозволяють роз
глядати право як складну ієрархизовану постій
но діючу гносеологічну систему суспільства?

Гносеологічно-правова система суспільс
тва має багаторівневу структуру, що дозволяє 
оперативно і максимально адекватно розв’я
зувати пізнавальні проблеми, які постійно ви
никають і пов’язані з регулюванням соціаль
них взаємодій. У загальному плані в даній 
структурі можна виділити п’ять гносеологіч
но-правових рівнів: загальноправовий, міжга
лузевий, галузевий, спеціальний, конкретний.

Усі ці рівні постають як специфічні ешело
ни пізнавальної експансії права у сферу соціаль
ної динаміки. Пізнавальна активність, характер 
гносеологічної мобільності вказаних рівнів до
сить відрізняються одне від одного, хоча всі во
ни взаємопов’язані між собою, взаємовпливають 
і взаємозумовлюють одне одного.

Найбільш динамічним є нижній конкретно- 
нормативний рівень пізнавальної активності, 
безпосередньо зав’язаний на соціальну матерію, 
на розв’язання найбільш нагальних проблем со
ціальних взаємодій. Тут право безпосередньо 
контактує з дійсністю і постає або провідником 
правової субстанції, або «іскрить», призводить 
до «короткого замикання», і зв’язок із соціаль
ною реальністю переривається. Норма права є 
первинною клітиною права тому, що саме в ній 
на першому етапі взаємодії права і суспільства 
відпиваються початкові пробні форми соціаль
ної структури. Норма права -  найбільш динамі
чний і мінливий елемент права, вона як швидко 
встановлюється, так само швидко й відміняєть
ся, коли з’ясовується її неспроможність ефекти
вно схематизувати соціальні взаємодії, тобто 
забезпечити позитивний соціальний результат. 
Первинна нормативність права слугує необхід
ним гносеологічним матеріалом, що розвідує 
процеси утворення структурних новацій у соці
альній динаміці та забезпечує їх відбір і систе-
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матизацію у формі принципів, правил і юридич
них формул інститутів права. Отже, норма права 
є основним, найважливішим і найефективнішим 
засобом, методом і знаряддям пізнання соціаль
ної реальності, правового пізнання загалом [7, 
с.3-24]. У пізнавальній природі норми права 
проявляється й пізнавальна сутність самого пра
ва, його постійна гносеологічна трансформація, 
необхідна для виконання своєї основної регуля
тивної функції.

Рівень інституту права утворює якісно нову 
гносеологічну структуру. З наявного нормативно
го матеріалу, який тут постає як своєрідна конк
ретно-емпірична правова фактографія, вже здійс
нюється добір норм, шо можуть виконувати фун
кції більш універсальних правил і моделей соці
альних відносин. На даному рівні вже відбуваєть
ся певне осмислення наявного матеріалу, вияв
лення його логічної структури і взаємоузгоджено- 
сті, усуваються суперечливі норми, доповнюють
ся нові, що необхідні для логічної повноти інсти
туту. Отже, інститут права вже постає як само
стійна структурно-функціональна гносеологічна 
система зі своїми власними закономірностями, 
логічно виявленими принципами, основними 
формулами і відповідними процедурами. Причо
му вказані формули і принципи можуть бути ви
ражені явно через конкретні норми права, які тоді 
постають як норми-принципи, а можуть функціо
нувати і в неексплікованій формі й вимагати по
дальшого осмислення та рефлексії. Так чи інакше 
формування інституту права -  це складний пізна
вальний процес, який не може бути в якусь мить 
завершений, оскільки через норми права він 
постійно стикається з соціальною реальністю, що 
постійно розвивається, ускладнюється, деталізує
ться, а разом із нею відповідно ускладнюється й 
розвивається сам інститут права.

Хоч, як відомо, загальний процес станов
лення римського права відбувався через нако
пичення маси казусів (тому його інколи хара
ктеризують саме як казуальне право), форму
вання інституту права як осмислення норма
тивного матеріалу не складає односторонього 
процесу, аналогічного до використання чисто 
індуктивного методу пізнання. Коли на пев
ному етапі викристалізовується відносно са
мостійна логічно узгоджена структура інсти
туту, вона вже сама починає впливати на фор
мування відповідного нормативного матеріа
лу, задавати специфічні моделі поведінки, які

запускаються в соціальну динаміку. Інститут 
права -  логічно узгоджена система норм, тому 
він не тільки не сприймає суперечливі цій си
стемі норми, але й сам породжує норми, логі
чно необхідні для заповнення його прогалин. 
З одного боку, це позитивна риса права, в якій 
проявляється його здатність до саморозвитку, 
з іншого -  на певному етапі розвитку це при
зводить до деякої гносеологічної консервати
вності права, до випадків несприйняття ним 
нових форм відносин, які стихійно формують
ся в суспільстві. Так уже на рівні інституту 
права ми бачимо, що воно починає функціо
нувати як дедуктивно-індуктивна пізнавальна 
система, хоча дія індуктивного механізму до
бору нормативного матеріалу тут ще перева
жає [4, с.46-53; 6, с.13-21; 10, с.39-62]. Це ви
пливає з того, що інститут права є тільки пер
шим відносно значним системним утворенням 
(якщо не брати до уваги саму норму права з 
точки зору її" системності), найбільш набли
женим до соціальної реальності, постійно 
контактуючим з нею і вимушеним постійно у 
нормативній формі реагувати на всі відповідні 
соціальні новації. Як бачимо, процес цього 
реагування -  значною мірою гносеологічний 
процес, без забезпечення якого право просто 
не могло б здійснювати свою основну регуля
тивну функцію.

Гносеологічний рівень галузі права хара
ктеризується пізнанням фундаментальних за
кономірностей функціонування цілої сфери 
суспільних відносин. Тут право постає вже як 
своєрідний акумулятор знань про структурно- 
функціональну динаміку самостійного соці
ального шару, бере на себе відповідальність 
перед суспільством за адекватне управління 
цією сферою його життя. Тому знання і дослі
дження особливостей, специфіки та закономі
рностей його функціонування тут мають осб- 
ливе значення, без них неможливе здійснення 
регулятивних завдань.

На даному рівні правового пізнання до
слідження активно здійснюються у двох на
прямах -  власне галузевому і міжгалузевому, 
внутрішньому і зовнішньому.

Галузь як самостійне правове утворення 
вимагає значної роботи з логіко-структурного 
узгодження положень і принципів її інститу
тів, загального нормативного матеріалу, за
безпечення його несуперечливості, повноти,
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ясності й завершеності. Ці завдання виконую
ться за допомогою засобів юридичної техніки, 
кодифікаційної методології і складають до
сить непросту пізнавальну діяльність. Можна 
стверджувати, що на рівні галузі кодифікація 
є основним видом правового пізнання, гносе
ологічна природа якого ще потребує спеціаль
них досліджень.

Однак для реалізації регулятивної функції 
права на рівні галузі мало лише внутрішньої 
узгодженості її нормативного матеріалу. Сфера 
суспільних відносин, яку організовує певна пра
вова галузь, постійно відчуває на собі вплив ін
ших самостійних соціальних утворень. У проце
сі функціонування вони взаємодіють між собою 
і неминуче сприяють чи, навпаки, гальмують 
реалізацію галузевими нормами свого прямого 
соціального призначення. Наприклад, очевидно, 
що законодавство сфери соціального забезпе
чення не в змозі ефективно виконувати свої 
функції, якщо існують значні проблеми у сфері 
економіки, яка регулюється фінансовим, адміні
стративним, цивільним та ін. галузями права. Без 
сумніву, що за таких умов законодавець змуше
ний враховувати не тільки внутрішні закономір
ності функціонування галузевого нормативного 
матеріалу, але й зовнішні впливи інститутів ін
ших галузей права і системи права в цілому. 
Розв’язання цієї пізнавальної проблеми вимагає 
вже концептуального врахування низки макро- 
соціальних моделей суспільного і правового 
розвитку і, відповідно, вироблення стосовно 
конкретних умов власної динамічної моделі 
функціонування галузевих інститутів і норм.

Як бачимо, пізнавальні процеси на рівні га
лузі неминуче виводять на міжгалузеву гносеоло
гічну проблематику і дозволяють розглядати саму 
систему права як складний структурно-функ
ціональний механізм пізнання соціальних про
цесів, їх узгодження і регуляції, а разом із тим і 
правового самопізнання, виявлення його внутрі
шніх закономірностей, особливостей динаміки та 
регулятивних потенціалів.

На рівні системи права активність право- 
змін істотно уповільнюється. Тут діють фун
даментальні принципи, які стали багатовіко
вим надбанням суспільства, концентрацією 
його соціально-історичного досвіду і тепер 
утворюють міцний каркас соціальних взаємо
дій, основу і фундамент суспільства в цілому. 
Система права тому найбільш консервативне

гносеологічно-правове утворення, в ній відо
бражається структурно-організаційна самосві
домість суспільства, яка, у свою чергу, 
пов’язана з його культурою і національно- 
історичною ментальністю народу. Зміни в си
стемі права завжди пов’язані з певними рево
люційними перетвореннями в житті суспільс
тва, загальноідеологічними трансформаціями і 
досить болісно відображаються на техніко- 
юридичному стані правових інститутів і на 
соціальних відносинах, які вони покликані 
врегульовувати. Приклади цього ми бачимо в 
теперішній перехідний період в Україні, коли 
відбуваються значні зміни в загальній право
вій системі нашого суспільства. Йде переба- 
лансування й перерозподіл питомої функціо
нальної ваги і соціальної значущості багатьох 
правових інститутів, наприклад, інституту 
власності, що значною мірою викликає необ
хідність переосмислення й переоцінки приро
ди і значущості існуючих правових утворень, 
їх оновлення і переформулювання відповідно 
до нових вимог правотворчості і правозасто- 
сування. Загалом же відлагоджена система 
права суспільства є здоровою косервативною 
історико-правовою основою його стабільності 
й могутності. У цьому відношенні має сенс 
твердження представників історичної школи 
права про еволюційний хід розвитку правової 
системи, відсутність у ньому різких змін і пе
рестрибування через необхідні етщш, оскільки 
право поступово розвивається з народного 
духу, національно-психологічних особливос
тей соціально-історичного розвитку народу і 
тому є його чи не найціннішим надбанням у 
загальному історичному розвої [12, с.81-103]. 
Інша справа, що формування збалансованої 
ефективно діючої системи права з гармонійно 
взаємопов’язаними і взаємозумовленими галу
зями й інститутами права є наслідком величе
зної і довготривалої пізнавальної активності 
суспільства, пов’язаної як з осмисленням со
ціально-історичних особливостей глобальних 
макропроцесів у суспільстві, так і з постійною 
рефлексією і логічним узгодженням наявного 
правового матеріалу, накопичених правових 
цінностей і техніко-юридичного досвіду [16, 
с.30-33,48]. У цілому норма права, інститут, 
галузь, підгалузь та система права як цілісне 
структурне утворення постають sui generis 
гносеологічними таксонами, одиницями пі
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знавальної ативності правової форми, враху
вання специфіки яких тільки й може дозволи
ти розробити загальну гносеологічну теорію 
права як специфічного типу раціональності, 
особливого виду духовного виробництва.

Проблема правового пізнання, таким чи
ном, структурується двома хоча й протилежно 
спрямованими, але взаємопов’язаними напря
мами -  соціальним пізнанням права і правовим 
пізнанням соціуму. Відповідно утворюються 
два фундаментальні типи правового пі
знання, в яких специфічно розкривається гно
сеологічна природа права -  це тип метаправо- 
вої і власне правової гносеології. Метаправо- 
ва гносеологія об’єднує в собі увесь наявний 
концептуальний і методологічний арсенал со
ціальної науки і теорії пізнання для вивчення 
природи самого права, правова ж гносеологія 
(у вузькому розумінні) складається з методо
логічного арсеналу власне правової науки, 
який вона використовує при вивченні соціаль
них явищ і процесів, необхідних йому для ви
роблення відповідних норм і моделей соці
альних взаємодій. Тут відбувається sui generis 
гносеологічна трансформація права, внаслідок 
якої право саме стає специфічною теорією 
пізнання, теорією соціального пізнання. Вона 
принципово відрізняється від загальної гносе
ології, оскільки не вивчає загальні типи і ме
тоди пізнання дійсності, а сама задає тільки їй 
властивий і тільки для неї характерний спосіб, 
метод і тип аналізу і, відповідно, особливий 
кут зору, специфічний аспект розгляду і 
вивчення соціальної дійсності. Тут право 
постає особливою і самодостатньою формою 
пізнання світу, абсолютно необхідним еле
ментом у загальній гносеологічній структурі 
індивідуальної і соціальної свідомості разом із 
естетичним, моральним, релігійним та ін. ти
пами пізнання.

Пізнання права і право як пізнання у сучас
ному правознавстві, на жаль, чітко не розрізняю
ться. Розроблена теоретична система методоло
гії правового пізнання, коротко, методології 
права, яка складається з використання певної 
сукупності пізнавальних методів інших наук -  
філософії, соціології, лінгвістики, логіки, мате
матики та ін. Специфіка ж власне правового пі
знання, коли саме право постає гносеологічним 
інструментом аналізу соціальної реальності, від
дана на розсуд неокантіанській філософії права

й сучасному нормативізму, які (слід чітко це те
пер визнати) досягли тут значних теоретичних 
результатів. Більше того, саме довкола цих ре
зультатів точились основні дискусії останніх 
десятиліть у світовій правовій науці, оскільки 
гносеологічна трансформація права відображає
ться в теоретичній свідомості завжди тільки на 
основі певного розуміння сутнісної природи 
права. В західній ж юриспруденції, як відомо, 
розроблено безліч концепцій праворозуміння, 
але право як специфічна гносеологічно-правова 
форма структуризації соціальної реальності най
більш глибоко проаналізоване у щойно названих 
напрямах. Тут право розглядається передусім як 
особливий гносеологічний інструмент проник
нення в сутнісну структуру суспільних відносин, 
а відтак уже як спосіб їх організації на основі 
виявлених структур.

Проте певна гносеологічна спрямованість 
правового пізнання не на саме право, а на зовні
шню соціальну реальність, об’єтивно властива 
будь-якому праворозумінню. Це випливає з при
роди теоретичної форми пізнання світу, з нероз
ривного взаємозв’язку теорії і методу в гносео
логічному процесі. Розробка певної концепції, 
теорії праворозуміння, у свою чергу, починає 
відігравати методологічні функції у правовому 
пізнанні, стає методом подальшої структуризації 
предметного поля дослідження. Право у формі 
певного праворозуміння як результат складного 
пізнавального процесу тепер саме переживає 
гносеологічну трансформацію і стає способом і 
методом пізнання.

Отже, пізнання права і право як пізнання 
-  це дві сторони єдиного гносеологічно- 
правового процесу, в якому їх не слід відрива
ти чи якось протиставляти одне одному, тим 
більше, що об’єктивно це не може не призво
дити до певних теоретичних суперечностей. 
Правова трансформація пізнання забезпечує 
своєрідне «переливання» підтвердженого пра
ктикою історичного досвіду суспільства у від
повідні форми правових норм і інститутів, за
безпечує їх адекватність і соціальну релевант- 
ність. Гносеологічна трансформація права 
перетворює його на специфічний метод пі
знання й структуризації соціальної дійсності, 
виявлення його автентичності та регулятивних 
потенціалів. Таким чином, право із пасивного 
об’єкта пізнавального процесу стає активним
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гносеологічним суб’єктом у загальній системі 
соціального пізнання.
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The gnoseological transformation of law 

Summary
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ФЕНОМЕН БЮРОКРАТІЇ ТА БЮРОКРАТИЗМУ В ДЕРЖАВНОМУ ТА
ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ

Термін бюрократія вперше застосував у 
науковій літературі французький учений Він- 
сент Турне. Бюрократію він розумів як нову 
форму державного управління, що приходить 
на зміну монархії, аристократії та демократії, 
за класифікацією Арістотеля. Біля витоків 
аналізу бюрократії стояв також французький 
мислитель Анрі де Сен-Сімон. Він уперше 
звернув увагу на значення організації в розви
тку суспільства та передбачив можливий роз
поділ влади в ній. Значну увагу вивченню 
проблеми бюрократії та організації приділив 
засновник соціології О.Конт. Розвиваючи 
свою теорію індустріального суспільства, він 
вважав, що його можна визначити і пояснити 
через теорію організації.

Маркс і Енгельс не розробили системної 
теорії бюрократії, але сама проблема знаходи
лась постійно в центрі їхньої уваги. В ранніх 
працях К.Маркса бюрократія розглядається як 
влада, відчужена від народу, тобто аналізуєть
ся за допомогою категорії відчуження. Щодо 
останньої, то її витоки можна знайти у філо
софії Платона та середньовічній теології. З 
виникненням та розвитком капіталізму, коли 
актуалізуються проблеми політичних прав і 
свобод, категорія відчуження набуває політи- 
ко-правового та суспільно-економічного зна
чення. Виникає проблема співвідношення 
"політичної емансипації" та відчуження. Вона 
досліджується теоретиками "суспільного до
говору" як політичне відчуження, що перетво
рюється на головну форму відчуження. Дер
жава розглядається як продукт цього відчу
ження. В основі відчуження, на думку учених, 
- відокремлення від людей як самого процесу, 
так і результатів їх власної діяльності. Останні 
стають непідконтрольними своїм творцям і 
навіть панують над ними. Теорія політичного 
відчуження мала виключне значення в прак
тичній діяльності французької буржуазії, 
знайшовши своє втілення в "Декларації прав 
людини і громадянина" (1789) і в Конституції 
(1792) у принципі невідчужених прав члена 
суспільства (право на життя, свободу та при

ватну власність). У німецькій класичній філо
софії, як відзначають дослідники, відчуження 
розглядається в різних аспектах: загальнофі- 
лософському, онтологічному, гносеологіч
ному, соціальному та історико-культурному. 
Починаючи з К.Маркса, відчуження дослі
джується і як економічно-філософське понят
тя. Однак сам Маркс почав його аналіз в такій 
послідовності:релігійне, політичне, а потім - 
економічне. В "Економічно-філософських ру
кописах" він виділяє такі основні форми від
чуження: економічне - відчуження від продук
ту праці та процесу праці; соціальне - відчу
ження від родової сутності, людини від люди
ни; політичне - відчуження держави від наро
ду, бюрократизм; у свідомості - релігійне від
чуження, грошовий фетишизм як одна із форм 
відчуженої свідомості.

Так відчуження стає у Маркса універ
сальною категорією соціально-економічної 
системи. З нею пов'язана проблема подолання 
відчуження в усіх сферах людської життєдія
льності. Аналіз політичного відчуження поєд
нується у Маркса з критикою бюрократичної 
держави. Бо політичне відчуження охоплює як 
відчуження влади від народу, так і засновану 
на ньому відчужену форму державного управ
ління - бюрократизм. На думку К.Маркса, бю
рократія несе зло, бо має в своєму володінні 
державу через чиновника, який монопольно 
здійснює управлінські функції. Через це він 
зацікавлений в максимальному "одержавлен- 
ні" суспільства. Виступаючи "від імені" наро
ду, бюрократ на практиці узурпує право на 
владу, усуває маси від управління суспільст
вом, державою, господарством і намагається 
довести, що ніякого іншого,крім такого, який 
він пропонує, способу вирішення питання 
просто не існує.

У праці "До критики гегелівської філософії 
права" Маркс зазначає, що фетешизація держави 
є головною ідеологічною рисою бюрократії. Він 
пише, що бюрократія утримує державу, як свою 
приватну власність, і водночас розглядає себе як 
кінцеву мету держави. Цілі держави трансфор
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муються в цілі бюрократичних відомств, і нав
паки. Дух бюрократії, за Марксом, - таємність, 
намагання робити з усього таємницю. Це забез
печується за допомогою ієрархічної структури 
бюрократії. К.Маркс наголошує на дегуманіза- 
ційній дії політичного відчуження, що проявляє
ться у ставленні бюрократії до особи. Свобода, 
вважає Маркс, є сутністю людини й організації, 
а бюрократія перешкоджає реалізації свободи. 
Такий підхід до бюрократії в подальшому був 
характерний і для інших марксистів. Так, В.І.Ле- 
нін засуджував самодержавну російську мо
нархію як бюрократично-поліцейську державу і 
поділяв марксову ідею відчуження при аналізі 
бюрократії в системі державного управління.

Юридична та політична наука розглядає 
існування бюрократії як явище необхідне для 
функціонування політики та влади. І саме її 
формування - це наслідок більш значної полі
тичної централізації суспільства, яке прихо
дить на зміну общинній ізольованості та пле
мінному' відокремленню. Бюрократія виникає 
в результаті розподілу праці і закріплення дія
льності по управлінню за тією чи іншою соці
альною групою. Тому бюрократія з'являється 
на історичній арені одночасно з державою, 
організаційно формуючись насамперед в апа
рат державних чиновників.

Згідно з правовим та політологічним під
ходом, бюрократія характеризується як спе
цифічна форма соціальної організації і не об
межується формально-офіційною сферою сус
пільного буття. В більш вузькому розумінні 
бюрократичні організації сучасного індустрі
ального суспільства являють собою цільові 
об'єднання, внутрішня структура яких сфор
мована з таким розрахунком, щоб поставлені 
перед нею цілі можливо було б реалізувати в 
найбільш повному обсязі і без особливих уск
ладнень. Отже, головною ознакою бюрократії 
виступає її цільова та функціональна раціо
нальність. І внаслідок цього бюрократія має 
не тільки свої внутрішньоорганізаційні перс
пективи, а стає загальносоціальним феноме
ном, характеризує і визначає поведінку людей 
у різних сферах життя - в державній організа
ції, в політичних партіях та інших об'єднан
нях, у науці тощо.

Однак не варто забувати, що брократія 
формується на терені управління. І тому фор
мування сучасних уявлень про бюрократію

пов'язане з процесами інституціоналізації та 
раціоналізації управління, зі становленням 
управління як професійної сфери діяльності. 
Але з природою і об'єктом самого управління 
пов'язана можливість загрози бюрократизму, 
коли бюрократичною власністю стають суспі
льні зв'язки, сам соціальний прогрес. Сюди ж 
потрапляють головні рівні та функції людсь
кої діяльності, відчужені у більшості народу 
бюрократією, що зуміла вийти з-під демокра
тичного контролю.

Накопичення бюрократією запасу профе
сійних знань відкриває перед нею можливість 
у перспективі використовувати ці знання як 
засіб панування. І в цьому випадку виникає 
небезпека перетворення апарату управліняя в 
політично самостійну силу, яка може проти
стояти владі парламенту чи президента, що 
обрані народом. Ця тенденція політизації бю
рократії пов’язана і з іншою тенденцією - бю
рократизацією політичних інституцій. Тому 
сьогодні, як вважають учені-правознавці і по
літологи, проблема бюрократії є проблема за- 
гальноцивілізаційна, а загроза бюрократизму 
стає ще більшою. Зовсім несхожі країни, з рі
зними особливостями історичних доль, тради
цій, культури, суспільно-політичними відно
синами демонструють подібні тенденції бю
рократизації. У. Майєр, У.Стівенсон та 
С.Уебстер у книзі «Рубежі бюрократичного 
зростання» наголошують, що бюрократії ма
ють тенденції генерувати суббюрократії, над 
якими первісні бюрократичні структури 
поступово втрачають контроль і для яких ха
рактерне подальше зростання жорстокості і 
нездатності адаптуватися до обставин, що 
змінюються. Однак, визначаючи реальність 
негативних тенденцій у функціонуванні бю
рократії, учені й політики виходять з можли
вості вдосконалення та оптимізації її діяльно
сті. В цьому контексті значна увага надається 
засобам комунікації, системі збирання, оброб
ки, узагальнення і передавання необхідної ін
формації, процедур підготовки, прийняття та 
здійснення рішень, тобто створенню доскона
лої технології управління в цілому.

Теоретичне оформлення подібного підхо
ду до розгляду феномену бюрократії пов’язане 
з ім’ям німецького ученого М.Вебера. У ньому 
проблематика бюрократії набуває найбільш 
повного і всебічного дослідження. Тому
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Феномен бюрократії та бюрократизму в державному та політичному житті.

М.Вебера вважають творцем першої теорії бю
рократії, де аналізуються функції і структура 
організації, структура влади і типи управління 
в ній. Основна ж заслуга ученого полягала в 
розробці концепції «ідеального типу бюрокра
тичної організації» як втілення раціональності і 
ефективності в межах функціонування всього 
капіталістичного суспільства. М.Вебер розроб
ляє вимоги до раціональної бюрократії, вважа
ючи, що неухильне дотримання їх забезпечить і 
ефективне функціонування всього суспільства. 
На його думку, такий функціонер має бути на
самперед особисто вільною людиною, займати 
посаду згідно з угодою та відповідно до квалі
фікації, мати гарантовану перспективу профе
сійної кар’єри, розглядати свою роботу на пе
ріод діяльності контракту як єдину і головну, 
підкорятися службовій дисципліні та контро
лю. В той же час робота такого висококваліфі
кованого чиновника повинна постійно винаго
роджуватися значними грошовими окладами. 
Останній захід має метою запобігти корумпо- 
ваності владних бюрократичних структур. Та
ким чином, бюрократії, на думку М.Вебера, 
замінюють: правління любителів правлінням 
експертів; владу, яка здійснюється на основі 
почуттів, упереджень, владою, заснованою на 
чітких формальних правилах; владу в на- 
піванархічних непередбачених умовах на вла
ду, що забезпечується жорсткою дисципліною, 
а наслідки можна передбачити; значною мірою 
ірраціональна адміністрація замінюється раціо
нальною. Однак М.Вебер передбачав потенцій
ну небезпеку функціонування бюрократії на
віть у правовій державі. Така небезпека місти
лась: в деперсоналізації прийняття рішень згід
но з правилами та настановами; в тенденції 
бюрократичних структур до концентрації засо
бів управління, тобто концентрації всіх функ
цій управління. Навіть тих, що виходять за ме
жі державної служби. Бюрократія розглядалась 
як інструмент влади і тому, на думку М.Вебера, 
могла привласнити собі право приймати і полі
тичні рішення, що суттєво загрожує існуванню 
інститутам демократії. Тому М.Вебер, створю
ючи концепцію плебісцитарної харизматичної 
демократії, пропонує своє рішення проблеми 
співвідношення бюрократії і демократії як ви
значення механізмів контролю над бюрократи
чним апаратом. На перший план він ставить 
техніку відбору політичної еліти. Всенародно

обраний харизматичний лідер може протистоя
ти експансії бюрократії. Суттєвим недоліком 
цієї концепції, як виявилось, було те, що уче
ний не передбачив можливості переродження 
харизматичного типу лідера в цезаристського. 
Т.Парсонс та інші політологи вказали на ряд 
недоліків у концепції М.Вебера. Насамперед 
правління на основі компетентності і правління 
на основі дисципліни не обов’язково співпада
ють, а можуть вступати в конфлікти один з од
ним. Бюрократія не діє в соціальному вакуумі, і 
те, що є «раціональним» і «ефективним» для 
однієї соціальної групи, класу чи страти, може 
бути зовсім протилежним для іншої.

Німецький учений Р.Міхельс досліджував 
проблеми бюрократії в межах веберівського 
підходу, але стосовно специфіки партійної 
бюрократії в партіях соціал-демократичної 
орієнтації. Ключовим в його аналізі, як і у Ве
бера, є поняття організації як єдино можливої 
форми ефективної діяльності будь-якої соці
альної сили, що переслідує певну мету. Під 
впливом як зовнішніх умов, так і необхідності 
оптимізації структури, функцій, ресурсів 
спрямованих на підвищення дієвості та кон- 
курентноздатності організації, в останній про
ходить процес ієрархізації (структурних змін). 
І відокремлюється особлива професійна кері
вна група - олігархія. Саме вона зосереджує в 
своїх руках владу й управління. Сутність роз
витку бюрократії Міхельс вбачав у зміцненні 
влади не всіх професіоналів-чиновників, а 
лише частини безпосередніх керівників (олі
гархії) партійної організації. Учений дійшов 
висновку, що бюрократизація партійних стру
ктур випливає з практичної необхідності фор
мальної побудови організації. Саме немину
чість олігархії і бюрократії робить, з точки 
зору Міхельса, демократію нереальним та не
досяжним ідеалом.

Л.Мізес, австрійський учений, у своїй пра
ці «Бюрократи» (1944) пише про те, що склали
ся лише два методи управління в людському 
суспільстві. Перший з них - бюрократичне 
управління, другий - управління, засноване на 
прибутку. Бюрократичне управління, з точки 
зору Мізеса, по суті своїй деспотичне і тоталі
тарне. Навіть в умовах політичної демократії 
державне бюрократичне втручання у вільне 
підприємництво підриває мотивацію на основі 
прибутку і тим самим відкриває шлях деспоти-
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зму. Лише вільне підприємництво може гаран
тувати свободу. Л.Мізес звертає увагу на де
формації, які відбуваються у психіці бюрокра
та, досліджує психологічний аспект феномену 
бюрократії. В межах бюрократичної системи 
управління, на думку ученого, людина може 
перебувати в умовах певної безпеки, але ніколи 
не буде вільною як в прийнятті рішень, так і у 
визначенні своєї власної долі.

Поступово починається розуміння того, що 
бюрократичне правління за своєю внутріш
ньою суттю не є «ідеально-раціональним». Бю
рократичне правління - це поєднання часткової 
раціональності з ірраціональністю. Як показав 
досвід, гранична раціональність поведінки ад
міністрації націй-держав та їх збройних сил 
приводить до ірраціональності диктатур, що 
ігнорують будь-які раціональні норми права та 
буття громадян, моралі взагалі. Тому відбуває
ться відхід від «раціональної» моделі бюрокра
тії та перехід до побудови нової моделі бюрок
ратії, що репрезентує останню як природну си
стему. І тому включає поряд з раціональними 
елементами - ірраціональні, з формальними - 
неформальні та інші. Представники даного на
прямку - Ф.Селзник, Р.Майкелсон. Однак 
Ф.Селзник разом з Р.Мертоном та П.Блау 
вивчали проблеми, що виникають у самій бю
рократії. Підхід Мертона відомий як «дисфун- 
кціональний». Дисфункція - побічний або про
тилежний процес при виконанні основного 
процесу. Функціонери бюрократії переносять 
акцент з цілей організації на її засоби. Відбува
ється процес використання бюрократичних за
собів як самоцілі, змінюються цілі, засоби під
міняють початково визначену мету організації. 
Політична раціональність загальних і частко
вих цілей відходить на задній план, а саме фун
кціонування перетворюється на самоціль. Це 
означає, що бюрократія стає активним 
суб’єктом владних відносин, відбувається її 
політизація. Французький політолог М.Кроз’є в 
своїй праці «Феномен бюрократії» (1963) ана
лізує значення різних суспільних факторів у 
становленні національних типів бюрократії.

Американський учений М.Паренті звер
нув увагу на двоїстий характер бюрократії, що 
виявилось важливим для подальшого аналізу 
цього феномену. Бюрократія - погано чи доб
ре, як вважає учений, - виконує важливі і 
складні завдання, які неможливо здійснити

без адміністративної компетентності, бо вона 
є основним критерієм для сучасної організації. 
Висадка людей на Місяць була подвигом не 
тільки науки, але і бюрократії. Тобто, вико
нуючи функцію раціонального управління, 
бюрократія сприяє ефективному функціону
ванню організаційних систем. І водночас фун
кція антиуправління виступає гальмом на 
шляху розвитку організаційних систем.

Досліджуючи проблеми сучасності, німе
цький філософ КЛсперс писав, що ми живемо 
в той час, коли визначальним стає феномен 
техніки. Наш час - це час панування техніки зі 
всіма її наслідками, які, мабуть, не залишають 
нічого із всього того, що протягом тисячоліть 
людина здобувала в царинах праці, життя, дум
ки та символіки. А в такій ситуації надзвичайно 
важливе правильне розуміння відносин техні
ки, технічної діяльності та інших феноменів 
життєдіяльності. Зокрема, взаємозв’язок права і 
політики, техніки і політики, як суттєвої ланки 
сучасної культури. Бо існує небезпека підпо
рядкування політики технічному прогресу, не
безпека домінуючої ролі в суспільстві всемогу
тньої техніки та її носіїв. Розвиток публічної 
влади, диференціація та спеціалізація самої по
літичної діяльності приводять до появи в ме
жах держави (як головного носія публічної 
влади) нового центру влади - влади спеціалістів 
та експертів, технобюрократів, породжуючи 
проблему технократії. Сучасні технократичні 
концепції беруть свій початок у працях відомо
го американського ученого Т.Веблена і знахо
дять продовження в працях Дж.Бернхема, 
Дж.Гелбрейта та інших. У цих концепціях ана
лізується не тільки виняткова роль науково- 
технічної інтелігенції (експертів) у політиці, а й 
сама політика розглядається як «соціальна тех
ніка», що базується на технічних знаннях. Тому 
для політики, як і суспільства в цілому, знахо
диться в руках науково-технічної еліти, техно- 
бюрократії. Проте така перспектива, з точки 
зору критиків технократизму, загрожує сучас
ним індустріальним суспільствам змінити не 
тільки соціальні структури суспільства, але й 
внутрішньоструктурні відносини та зв’язки. 
Місце соціальних і політичних норм та законів 
займають речі, які створює технічна цивіліза
ція. Так демократія втрачає свою класичну суб
станцію, деформується онтологічно, політична 
воля народу підміняється уречевленими зако
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Феномен бюрократії та бюрократизму в державному та політичному житті.

нами. В цих умовах демократія як форма полі
тики стає оманою.

Проблеми бюрократії в наш час дуже ці
кавлять юридичну та політичну думку, і до 
найважливіших напрямів її дослідження на
лежать: концепція імпліментації (виконання) 
та впливу бюрократії; концепція бюрократич
ної політики; обговорення принципів репри
ватизації офіційних послуг; розробка методів 
вивчення ефективності бюрократії.

Варто зазначити, що зі складністю проб
леми бюрократії пов’язана багатозначність її 
тлумачень та напрямів політйчних і соціологіч
них досліджень. Тому вищезгадані напрями не 
вичерпують усієї палітри феномену бюрократії. 
Останнім часом виняткового значення набуває 
проблема бюрократії в інформаційній цивіліза
ції. Мова йде навіть про долю бюрократії, бо в 
суспільстві й економіці третьої хвилі 
(О.Тофлер) втрачають свою ефективність тра
диційної форми організації, з якими бюрократія 
зв’язана сутністю. Будуть змінюватися і змі
нюються наші уявлення про характер праці, які 
беруть початок у А.Сміта та К.Маркса і 
пов’язані з розподілом праці та відчуженням. 
Нові інформаційні технології сприятимуть 
процесу «визволення праці», утвердженню йо
го творчого та гуманістичного характеру (за 
Марксом, це ж мало відбутися після революції, 
в процесі побудови комуністичного суспільст
ва). Інформаційна цивілізація передбачає також 
участь широких верств населення в прийнятті 
рішень на різних рівнях функціонування суспі
льства. Самі ж рішення приймаються на основі 
нових інформаційних технологій. Останні ви
ступають як науковий інструментарій і вклю
чають ЕОМ, засоби зв’язку, спеціальні технічні 
пристрої, математичне і програмне забезпечен
ня (бази даних, бази знань, експертні системи, 
математичні моделі, інтелектуальні системи 
різного призначення). Проникнення «інформа
ційних технологій» не тільки в усі сфери діяль
ності держави, в побут та сім’ю, сферу дозвіл
ля, а й у прийняття рішень кардинально змінює 
значення знання. На думку О.Тоффлера, це ро
бить знання реальною виробничою силою сус
пільства, могутнім інструментом перетворення, 
кардинальної зміни не тільки окремих держав, 
але й усього світового співтовариства. 
О.Тоффлер робить висновок, що той, хто конт
ролює знання і використовує його, отримує в

своє розпорядження такий інструмент влади і 
впливу, що може претендувати на роль лідера 
цивілізації. Тому світова політико-правова ду
мка і замислюється над питанням, чим є ін
формаційна бюрократія? Чи є вона понятгям- 
фантоном, чи в міру розвитку інформаційної 
цивілізації формуватиметься інформаційна бю
рократія, чи взагалі феномен бюрократії стане 
предметом дослідження істориків? Відповідь 
на ці питання ще дадуть дослідники.

Необхідно відзначити, що державні чинов
ники на високих політичних посадах вимушені 
прислухатися до настроїш широкого загалу і ра
хуватися з думками в парламенті. Бюрократи 
вже не працюють, а подекуди і не можуть пра
цювати лише на формально-раціональній основі 
паперових процедур Так, експерти ООН з адмі
ністративно-державної діяльності вважають, що 
державне управління повинне характеризувати
ся новим підходом, де принципового значення 
набуває широка участь громадськості у визна
ченні цілей розвитку, розробці планів, прийнятті 
рішень та їх здійсненні.

Професор Йєльського університету 
Д.Иєйтс вважає, що в наш час панує в розви
нених країнах «бюрократична демократія», і 
тому не можна говорити про дійсний розподіл 
влади. Бюрократія здобула, на його думку, 
законодавчі функції, оскільки є вирішальною 
силою при висуненні законодавчих пропози
цій. Бюрократія відіграє значну роль і в судо
вій владі, особливо в сфері регулювання. При 
цьому збереглися і виконавчі її функції у сфе
рі реалізації державної політики. Тобто, пише 
Иєйтс, бюрократія перетворилась на законо
давця, адмінстратора та суддю.

Американські учені М.Роскін, Р.Корд, 
У.Джонс вважають, що можна виділити шість 
основних напрямів діяльності державної бю
рократії: виконання рішень, обслуговування, 
регулювання, ліцензування, збирання інфор
мації і комунальне господарство. П.Вулл, ав
тор книги «Американська бюрократія», вва
жає, що урядова бюрократія на будь-якому 
рівні виконує не менш як дві із своїх базових 
функцій. Головна функція урядової бюрокра
тії - виконання та проведення в життя законів, 
які прийняті парламентом, та політики, ого
лошеної виконавчою владою. Друга функція - 
обслуговування населення чи специфічних 
груп населення.
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Крім базових функцій, бюрократія зай
мається й експертизою. Законодавча і вико
навча влада дедалі більше спирається на тех
нічну експертизу бюрократів. Дорадча роль 
бюрократії характерна не тільки для СІЛА, а й 
для всіх високорозвинених держав.

Бюрократія наприкінці XX ст. перетвори
лася на велику і владну політичну силу, як 
бачимо, досить віддалену від тієї «ідеальної 
моделі», що була створена М.Вебером на по
чатку XX сторіччя.

Найбільш поширена є типологія бюрок
ратії М.Вебера. Він виділяє традиційну, хари- 
зматичну та формально-раціональну демокра
тії. Перший тип бюрократії характерний для 
патріархального та станового суспільства і 
зумовлений звичками до певної поведінки. 
Грунтується на вірі в священність існуючих 
влади і порядку. Традиційна бюрократія скла
дається з особисто залежних від господаря 
чиновників, родичів, тобто особисто вірних 
господарю васалів. Підстава призначення на 
посаду і подальший рух по ієрархічній драби
ні - особиста відданість. Другий тип бюрокра
тії - харизматичний. Його основа - ірраціо
нальний тип соціальної дії, а з огляду на особ
ливості харизми, цей тип бюрократії не може 
бути масовим. Третій тип бюрократії фор
мально-раціональний або «ідеальний». Мо
дель цілераціональної дії розглядається як 
ідеально-типова. Характерні риси цього типу 
бюрократії: високий професіоналізм, компе
тентність, логічність, постійність, точність, 
дисципліна, надійність. Ефективність управ
ління забезпечується наявністю чітких правил 
поведінки бюрократії і беззаперечним дотри
манням їх. Суспільно-політична практика Ра
дянського Союзу склалася так, що бюрократія 
як самостійна професійна соціальна група зі 
всіма характерними ознаками була знищена 
тоталітарним режимом. Тоталітаризм не по
требував професійних і компетентних чинов
ників. Однак на терені Радянського Союзу та 
в інших країнах Східної Європи склалася пра
вляча група, яку дослідники визначили як 
«номенклатуру», або «новий правлячий клас» 
(М.Джілас, М.Восленський, А.Автарханов). 
Сутність «номенклатури» неможливо визна
чити з точки зору веберівської концепції бю
рократії. Цю групу часто визначають як клас, 
бо, на думку учених, вона відповідає трьом із

сформульованих Леніним класових ознак (мі
сце в історично визначеній системі суспільно
го виробництва, роль в суспільній організації 
праці, засоби отримання і розміри частини 
суспільного багатства). Сумнів у деяких уче
них викликала важлива ознака, яку Ленін 
вважав головною, - відношення до засобів ви
робництва. Але, як показує М.Джілас, так зва
на «суспільна власність» реально є власністю 
державною і де факто - власністю цього класу, 
тобто номенклатури. Близькість до влади - 
аналог і зміна юридичного права приватної 
власності. Творцем радянської номенклатури 
вважають Сталіна. Вона створювалася остан
нім як знаряддя боротьби за владу в партії, а в 
кінцевомиу підсумку - в країні. Номенклатура, 
як і будь-яка правляча група, встановила кон
троль над усіма сферами суспільно- 
політичного та культурного життя, розробила 
офіційну ідеологію для підтримки своєї полі
тичної влади, де інтереси цієї групи були пре
дставлені як загальні, а соціалістичний лад - 
найдосконаліший тип соціальної організації. 
На практиці сталося не те, що передбачав 
Маркс, а те, що теоретично довів і спрогнозу- 
вав Р.Міхельс ще в 1911 р. До влади прийшла 
партійна олігархія, яка висунула зі свого сере
довища вождя і поклала край сподіванням на 
встановлення демократичного ладу. М.Бер- 
дяєв у «Витоках та смислі російського ко
мунізму» писав, що нова радянська бюрокра
тія більш сильна, ніж царська бюрократія, і 
вона є новим привілейованим класом, який 
жорстоко та цинічно експлуатує народні маси. 
Біля витоків становлення царської бюрократії, 
як попередниці радянської «номенклатури», 
був Петро Перший. Це він з метою вдоскона
лення роботи державного механізму ввів у 
1722 р. «Табель про ранги». Сталінська номе
нклатура є лише вдосконаленим варіантом 
цього табеля, що дістало втілення спочатку в 
постановах від 12 червня 1923 р. «Про при
значення» Оргбюро ЦК РКП(б) та з’їздів ко
муністичної партії. В часи правління Сталіна 
номенклатура поділилась на два списки - №1 
та №2. До першого відносились посади, на які 
керівники призначались тільки постановою 
ЦК (Політбюро). До другого - посади, для 
призначення на які вимагалась згода Оргвід
ділу ЦК. Ці списки завжди були секретні, їх 
особисто контролював сам Сталін. Ідеальні
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ознаки номенклатурного працівника він 
сформулював на ХП з’їзді партії, визначивши 
таких працівників як людей, що вміють здійс
нювати директиви, можуть розуміти директи
ви, можуть прийняти директиви як свої рідні 
та здатні втілити їх в життя. В іншому випад
ку політика, на думку Сталіна, перетворюєть
ся в розмахування руками.

Слід зазначити, що в сучасних публікаці
ях проводиться розподіл на номенклатуру 
сталінського та післясталінського періоду. 
Суттєвих змін зазнала номенклатура в період 
перебудови. В 1989 р. комісія ЦК КПРС з пар
тійного будівництва прийняла рішення про 
демонтаж номенклатурного механізму. Однак 
остаточний розпад старої номенклатури від
бувся в серпні 1991 року.

Прагнучи глибше зрозуміти реалії полі
тики XX ст., учені -політологи звернулись до 
проблеми тоталітаризму. Х.Аренд в овоїй 
праці «Походження тоталітаризму» (1951) та 
К.Фрідріх і З.Бжезинський в «Тоталітарній 
диктатурі та автократії» (1956) дали правову і 
політологічну та соціологічну систематизацію 
цього феномену. Подібний аналіз давав мож

ливість виділити ще тоталітарний різновид 
бюрократії і дати їй характеристику. «Всюди- 
сутність» тоталітарної бюрократії розгляда
лась як її особливість. Всі сфери функціону
вання суспільства і навіть сімейно-побутові та 
інтимні відносини були «прозорими» для бю
рократії. Вона втручалась в такі високосублі- 
мовані сфери, як мистецтво, здійснюючи кері
вництво творчим процесом, починаючи від 
замислу твору до його втілення. Відмова під
корятися волі бюрократії закінчувалась репре
сіями, як це було в політиці та економіці. То
талітарна бюрократія визначає свою вищу ме
ту як владу заради влади. Ця тенденція харак
теризує будь-який тип бюрократії. Однак об
межується тими або іншими принципами. Так, 
у традиційних бюрократіях цими принципами 
виступають цінності, а у формально- 
раціональній бюрократії принципи цілераціо- 
нальної дії. Тоталітарна бюрократія прагне 
тільки одного - реалізувати свою «волю до 
влади». Влада для неї стає найвищою цінніс
тю, перетворюючись на самоцінність, що 
приносить дивіденди (життєві блага).

Skripniuk V. M.
The phenomenon of bureaucracy and officialism in state political life

Summary
The genesis of term «bureaucracy», as well as essence, contents and forms of this complex 
phenomenon of state and social life is uncoverred in the article.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ САМОВРЯДУВАННЯ У СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ
БУКОВИНИ 

(КІНЕЦЬ ХУЛІ — ПОЧАТОК XX СТ.)
Історико-правовий аналіз проблеми само

врядування переконує, що в його основі завжди 
було питання влади, суть якого полягала в існу
ванні готовності ділити державну адміністрати
вну владу між центральною адміністрацією та 
наділеними деякою самостійністю місцевими 
організаційними структурами. Найзагальніше 
самоврядування можна визначити як інститут 
державного права, який позначає управління 
внутрішніми справами якоїсь адміністративної 
одиниці без втручання органів центральної вла
ди, але під її контролем. В розглядуваний період 
самоврядування на Буковині здійснювалось на 2- 
х рівнях — крайовому (сейм) та громадському 
— міському і сільському.

Зародження сільського самоврядування в 
Австрії можна віднести до 80-х років ХУШ сг., 
коли було здійснено ряд прогресивних реформ, 
що стосувалися проблем села і селянства. “... 
Аграрне законодавство мало своїм безпосеред
нім завданням надати селянам найелементарніші 
громадянські права, уберегти селянство від оста
точного розорення, підвищити його господарсь
ку ініціативу і тим самим перетворити селянсь
кий стан у додаткову економічну опору фео- 

' дальної держави, у справного платника держав
них податків” [6, с.292].

Однак загалом надане сільським грома
дам право на самоврядування було формаль
ним, оскільки формальним, по суті, було ска
сування кріпосної залежності (“залежність 
тілом” або кріпацтво було замінено “помірко
ваною залежністю” або підданством) [2, 
с.280]. Адміністративну і судову владу над 
громадами зберегли домініальні адміністрації. 
До їх компетенції належало: забезпечення іс
нуючого порядку; виконання підданими їх 
повинностей; оголошення розпоряджень ви
щестоящих властей; справи, пов’язані з облі
ком населення, рекрутськими наборами, роз
поділом та збором податків і т.д.

Загалом домінії являли собою єдність 
власності і влади. Вони включали в себе від
повідні територіальні комплекси, не обов’яз

ково замкнуті, до яких входили маєтки, села, 
різні підприємства, зв’язані єдністю власності 
і влади поміщика.

Розпорядження домініальної влади в се
лах виконувались сільськими суддями 
(ОоіГгісІйег, в Галичині - війти), помічниками 
яких були присяжні [7, с.14-16]. Державні (ка
меральні) селяни знаходились у віданні так 
званого камерального мандатора, який при
значався урядом. На Буковині до них голов
ним чином належали селяни секуляризованих 
і монастирських володінь. Камеральні домінії 
на Буковині були тільки у двох округах - Ки- 
мполунгському і Чернівецькому.

Після скасування кріпосного права тимчасовий 
закон від 17 березня 1849 року започаткував нову 
організацію сільських громад [13, с.37].

Закон визнав громади суб’єктами місцевих 
спільних інтересів і проголосив, що вільна грома
да є основою вільної держави. Тим самим було 
започатковане сучасне правове становище полі
тичної громади. § 1 закону визначив, що розгля
дувана як самостійне ціле, визначена кадастром 
громада повинна служити основою громадської 
автономії. § 3 дозволяв об’єднання кількох подат
кових громад в одну політичну, але забороняв їх 
роз’єднання (останнє було дозволене тільки у 
1862 році) [10, сЛЗЗ].

Спочатку конституювання автономних 
місцевих громад відбулось тільки в спадкових 
землях [11, с.277], дещо пізніше воно відбу
лось в Галичині і на Буковині. Галицьке губе
рнаторство видало для Буковини спеціальне 
розпорядження про порядок організації само
врядування в громадах. На кінець 1849 року 
на Буковині налічувалось 295 самостійних 
громад. 28 з них знаходились у Заставнівсь- 
кому повіті, 2 7 - у  Серетському, 2 6 - у  Кіцман- 
ському, по 25 - у Гура-Гуморському і Солксь- 
кому, 2 4 - у  Сучавському, 2 3 - у  Садгірському, 
по 22 - у Радівецькому і Сторожинецькому, по 
1 8 - у  Вашківському, Вижницькому, Кимпо- 
лунгському і Чернівецькому повітах [4, ф. 1, 
оп. 1, спр. 9561, арк. 1-11]. Однак втілення

20 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 48. Правознавство.



Деякі питання історії самоврядування у  сільських громадах Буковини (кінець XVIII — початок XX ст.)

положень тимчасового закону від 17 березня 
1849 року в життя відбувалось повільно. Час
тково це пояснювалось опором прихильників 
старих порядків на селі, а частково - надмір
ною загальністю законодавства.

Дія тимчасового громадського закону була 
фактично припинена патентом від 31 грудня 1851 
року. Він звузив сферу громадського самовряду
вання до проблем внутрішнього життя громад, 
посилив контроль за органами самоврядування з 
боку адміністративних органів (затвердження 
складу президій громадських рад, скасування гла
сності засідань громадських рад, перевірка і підт
вердження їх рішень).

Деяку диференціацію управління вніс ім
перський закон від 24 квітня 1859 року, який 
вперше розрізняв внутрішні і зовнішні повно
важення громади. Але поворотним в розвитку 
організації громад та самоврядування в них 
став імперський закон про громади від 5 бере
зня 1862 року. На його основі були прийняті 
громадські статути і громадські виборчі ста
тути у всіх коронних землях: у 1863 році - в 
Істрії, Сілезії і Буковині; у 1864 році - в Мора
вії, Каринтії, Нижній Австрії, Герці і Градісці, 
Богемії, Форарльберзі, Штирії, Зальцбурзі і 
Далмації; у 1865 році - в Тіролі; у 1866 році - в 
Галичині і Крайні [11, с.280].

Буковинський сейм прийняв тоді три за
кони: “Закон про устрій в громадах”, “Закон 
про порядок виборів у громадах” та “Закон 
про двірські обшари”. 14 листопада 1863 року 
цісар підписав їх (вступити в силу вони мали 
на 60-й день після обнародування). '

“Самостійною місцевою громадою” ви
знавалася “кожна сільська громада із власни
ми громадськими органами”. Але самостій
ність громади як суб’єкта автономного управ
ління визнавалася за громадою лише за умови 
дотримання імперських і крайових законів. Р. 
Шпрінгер з цього приводу писав: “Самостійне 
поле діяльності (громади - М. Н.), без всякої 
відповідальності перед центральним урядом, а 
limine недопустиме...” [10, с. 139].

На громаду покладалось відання всіма 
справами, що зачіпали її інтереси і могли бути 
вирішені в межах наявних у неї засобів. Всі пов
новаження громади поділялися на “власні” і 
“доручені” (“самостійні” і “делеговані”) [9, с.34]. 
До числа “власних” повноважень належало 
перш за все право управління громадським май

ном, до якого у відповідності із крайовим зако
ном “Про устрій в громадах” (§ 5) належала вся
ка нерухомість (земля, ліси, толоки, громадські 
будівлі). Громади володіли також правом на 
встановлення додатків до державних податків 
для покриття витрат на громадські справи. На 
громаду покладалось і здійснення функцій полі
цейської та судової влади: забезпечення безпеки 
особи і власності, здійснення нагляду за ярмар
ками і мірами ваги, розв’язання спорів між чле
нами громади та ін.

“Доручений” або “делегований” обсяг пов
новажень громади підкреслював той факт, що 
громада була органом не лише самоуправним, а й 
виконуючим доручення державної адміністрації. 
В такому разі, як пише О. Шиба, “органи громади 
виступали в ролі допоміжних державних органів 
для стягнення загальнодержавних і крайових по
датків, проведення рекрутського набору, перепи
су населення” [9, с.35].

В громадах розрізнялися члени громади і 
чужинці (ті, хто мешкали в громадах, не буду
чи їх членами).

Для представництва і захисту своїх ін
тересів громада формувала на 3 роки свої ви
борні органи: громадську раду (Оететсіегаї) і 
громадську управу або “старшину” - (“Ое- 
теіпсіеуогзіапсі”).

Чисельність громадської ради залежала від 
величини громад та кількості в них громадян з 
виборчим правом. Так, для громад з числом ви
борців до 100 обиралась громадська рада з 8 - 9 
чоловік; з числом виборців від 100 до 300 - 12 
чол.; з числом виборців від 301 до 600 -18 чол.; з 
числом виборців від 601 до 1000 - 24 чол.; з чис
лом виборців більше 1000 - 30 чол.

До компетенції ради належали: піклуван
ня про громадське майно, визначення способів 
його використання, контроль за доходами і 
витратами, затвердження річного звіту про 
діяльність громади, вибір громадської стар
шини, надання права домовності, здійснення 
презентації громади. Рада володіла правом 
накладання адміністративних стягнень (до 10 
гульд.) та арешту до 48 годин. У відповідності 
з § 36 рада обирала із членів громади так зва
них “мужів довір’я” для розгляду і вирішення 
спорів, а згідно § 38 розглядала скарги на дії 
громадської старшини.

Рада скликалась під головуванням двірника в 
міру потреби, принаймні раз у квартал (§ 40). Її
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рішення були правомочними при наявності не 
менше 2/3 складу. Голосування здійснювалось 
усно. Двірник голосував лише при рівності голо
сів “за” і “проти”. Засідання ради були пуб
лічними, але на пропозицію голови чи 3-х членів 
ради могли робитись і винятки.

“Виконавчим і управляючим” органом ради 
була громадська управа. Вона складалася з го
лови громади (старости, двірника, війта) і як мі
німум двох присяжних. Число присяжних могло 
бути за рішенням ради збільшене. Члени гро
мадської управи входили до ради громади.

Громадська управа обиралася громадсь
кою радою з числа своїх членів.

Для визнання виборів дійсними вимага
лась присутність принаймні 3/4 всіх членів 
ради і безумовна більшість голосів присутніх. 
Вибори могли проводитись як усно, так і (за 
ухвалою ради) - бюлетенями. Це не був коле
гіальний орган. Заступники (присяжні) були 
тільки помічниками двірника [11, с.284].

Двірник був першою посадовою особою в 
громаді. Він “... був зв’язуючою ланкою між 
громадою і державною владою. У своїй діяль
ності він був підзвітний як громадській раді, 
так і повітовому старості” [9, с.Зб]. До 1898 
року на двірника покладався і збір податків.

Робота членів громадської ради була без
коштовною. Ухвалою громади винагорода із 
громадських коштів встановлювалась тільки 
для голови громади і його заступників.

Цікавий § 19 закону, який встановлював, 
що кожен правильно обраний член громади чи 
громадської управи зобов’язаний прийняти на 
себе довірені йому обов’язки. Право відмови
тись мали лише священнослужителі всіх кон
фесій; державні і крайові урядники; військові 
(старші 60-ти років); особи з поганим станом 
здоров’я; особи, що часто покидали громаду 
на тривалий час. Той, хто без таких причин 
відмовлявся прийняти вибір громади, підлягав 
штрафу до 10 флоринів (штраф поступав до 
громадської каси).

У 1863 році був прийнятий і крайовий за
кон “Про двірські обшари”. Це були своєрідні 
автономні територіальні одиниці (Gutsgebiet), 
утворені в Галичині і на Буковині після скасу
вання поміщицької юрисдикції над селянсь
кими громадами шляхом виділення маєтків з- 
під контролю органів місцевого управління. 
Тоді в Галичині і на Буковині загалом зали

шилось 5 000 - 6 000 двірських обшарів [11, 
с.283]. Формальне право на таке виділення 
поширювалось тільки на власність маєтків, що 
колись входили до складу поміщицьких вот
чин, але на практиці із громад виділялися все 
нові маєтки. Тільки закон від 21 березня 1888 
року встановив “тверді правила”, поставивши 
утворення нових “двірських обшарів” у зале
жність від земельного закону. На час їх лікві
дації (1908 р.) число двірських обшарів на Бу
ковині дорівнювало 197 [1, с.97].

У відповідності із крайовим законодавст
вом двірський обшар повинен був взяти на 
себе всі обов’язки і повинності місцевої гро
мади, підпорядковуючись у всіх справах пові
товому політичному урядові. В кожному двір
ському обшарі для ведення справ передбача
лася посада управляючого (справника). Влас
ник обшару міг взяти його функції на себе, 
якщо був готовий до виконання (§ 9). Таким 
чином, власник заміщував собою раду, а упра
вляючий - громадську управу, виконуючи свої 
функції, однак, тільки замість власника. Так, 
пише Р. Шпрінгер, “самоврядування” пере
творюється у свою протилежність, в управ
ління іншими, доводячи, що “самоврядування 
можливе лише в таких справах, коли існує 
однорідність інтересів” [12, с.138].

У 1890 році на Буковині було 535 місце
вих громад і помість, в т. ч. сільських громад і 
помість - 518.

Це число залишалось стабільним. Напри
кінці 90-х років в краї налічувалось 314 сіль
ських громад (з 356 селами) і 206 двірських 
обшарів [12, с.51].

Окремого розгляду заслуговують поло
ження крайового закону від 14 листопада 1863 
року “Про порядок виборів у громадах”. По 
суті, єдиною умовою активного виборчого 
права було австрійське підданство (§ 1). Ос
новний закон про Права громадян (ст. 4) вима
гав тільки, щоб всі особи, які живуть у грома
ді, і доходи яких оподатковані, а також особи, 
які мають у громаді нерухоме майно або тор
гово-промислові підприємства, були урівняні 
у виборчих правах з дійсними членами грома
ди, що володіли т.з. “Heimatsrecht”, правом 
належності до громади.

Виходячи з цього, виборці поділялись на 
дві категорії. До першої входили особи, що 
наділялись виборчим правом незалежно від
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сплати податків: священнослужителі різних 
конфесій, державні та крайові урядники (на
віть відставники), офіцери у відставці, дипло
мовані лікарі, викладачі народних шкіл та ви
щих навчальних закладів (§1).

Другу групу виборців утворювали плат
ники податків (незалежно від їх розміру).

Як було визначено в § 4 крайового громадсь
кого виборчого закону, право вибору здійснюва
лось, як правило, особисто. Особи недієздатні, 
юридичні особи і жінки здійснювали свої виборчі 
права через законних представників (дружина - 
через чоловіка; офіцери, відряджені у справах 
громади, - через уповноважених).

Закон визначав ряд випадків позбавлення 
пасивного виборчого права. На різні строки це 
право втрачали особи, визнані винними у ско
єнні злочину; особи, що перебували під слідс
твом (до його завершення); особи, що несвоє
часно сплачували громадські податки (§ 3); 
військові (дійсної служби).

Ряд цензів встановлювався для пасивного 
виборчого права. Основними з них були наяв
ність активного виборчого права, чоловіча 
стать, досягнення 24-річного віку і володіння 
повнотою громадянських прав. Не могли бути 
обраними особи, засуджені за правопорушен
ня, звільнені зі служби за дисциплінарні про
ступки; особи, що знаходились на дійсній 
службі, користувалися допомогою для убогих 
і не мали власного заробітку (§ 9).

Реформа крайового сільського самовря
дування відбулась у 1908 році. 28 серпня сей
мом був прийнятий новий закон про громади 
(який набрав чинності з 28 березня 1909 року). 
Закон був опублікований більшістю періодич
них видань краю. Українською мовою його 
опублікували “Буковина” (1907, №№ 110- 
114), календар “Руської бесіди”.

Закон складався з двох частин. Перша з 
них містила громадський статут та постанову 
про скасування двірських обшарів, а друга - 
визначала порядок виборів громадської ради і 
громадської старшини.

Одним із найважливіших наслідків реформи 
стала ліквідація двірських обшарів (з 28 березня 
1909 року) і приєднання їх до суміжних громад. 
Це мало дуже важливе значення для розвитку 
сільського самоврядування, оскільки власники 
двірських обшарів не платили до громадських кас 
жодних податків. Як писав буковинський юрист

В. Дутчак, “тоті несплачені ще громадські додат
ки ... виносять на цілій Буковині найменше 2 мілі- 
они корон” [5, с.292].

Однак рішення було непослідовним і за
лишало землевласникам (дідичам) значні мо
жливості як для впливу на громадське життя, 
так і для зменшення суми виплачуваних ними 
громадських податків. Право крайового виді
лу самостійно визначати конкретні повнова
ження у громадах конкретних землевласників 
навряд чи можна визнати достатнім регулюю
чим фактором. їм все ж на 40 % було знижено 
обсяг громадських додатків, дозволено мати 
окреме від громад діловодство, утримувати 
свою дорожну, польову, пожежну поліцію.

Ряд нововведень містив виборчий статут. 
Як і раніше, число членів громадської ради ста
вилося в залежність від величини громади. При 
числі мешканців до 500 - 9 радних, від 500 до 
1000 - 12; від 1000 до 2000 - 15; від 2000 до 3000 
-18; від 3000 до 4000 - 21; від 4000 до 5000 - 24; 
від 5000 до 6000 - 27 і більше 6000 - ЗО. До ради 
могли обиратися лише особи чоловічої статі, які 
володіли правом голосу і досягли 30-річного 
віку. § 16 нового громадського статуту встано
вив, що власники колишніх двірських обшарів, 
які платили не менше 200 крон в рік грунтового і 
будинкового податку (без додатків), а також всі 
громадяни, які платили не менше 1/6 всіх при
значених у громаді податків, входили до гро
мадської ради без виборів. Крім Буковини такий, 
по суті, вірилістичний голос в громадському 
представництві найбільші платники податків 
отримали також в Галичині, Сілезії, Моравії, 
Богемії, Нижній Австрії і Крайні. Таким чином, 
представництво у громаді фактично було пред
ставництвом власності, майна. Пролетарські 
верстви апріорі виключалися із самоврядування.

Пасивне виборче право за новим вибор
чим статутом надавалося чоловікам з 24 років, 
які володіли цензом осідлості (не менше 2-х 
років постійного проживання в громаді) або 
платили в громаді безпосередні податки від 
власності чи із заробітку. Право вибору нада
валося і юридичним особам, які платили гро
маді безпосередні податки від свого майна, 
промислу (різні товариства, наприклад, рай- 
фанзенські каси).

Всі виборці ділилися на 3 виборчі класи. 
Перші 3/12 виборців, записаних на початку ви
борчого списку, утворювали перший виборчий
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клас, наступні 4/12 - другий, а решта 5/12 - третій.
Про день виборів повідомлялося за 8 днів. 

У повідомленні визначалось число радних для 
кожного виборчого класу, місце, день, час по- 
чатоку і завершення виборів. Далі всі виборці 
забезпечувались посвідченнями і картками 
для голосування. Для кожного виборчого кла
су створювалась окрема комісія. Спочатку 
голосував третій виборчий круг, за ним - дру
гий, а останнім - перший. Вибори були пря
мими, голосування - особистим.

У виборчому статуті визначався і порядок 
формування громадської старшини. Вибір на
чальника громади (бурмістра) мав відбутися не 
пізніше 3-х днів з часу виборів громадської ради. 
Для його обрання на першому засіданні потрібна 
була присутність 2/3 складу громадської ради, а 
на другому ( в разі неявки на перше) - достатньо 
було звичайної більшості. Щоб бути обраним, 
необхідно було одержати абсолютну більшість 
голосів присутніх членів ради.

Ще одним важливим аспектом нового 
крайового громадського статуту були поло
ження про громадські толоки. Зокрема § 63 
статуту постановив, що громадські толоки 
повинні і надалі залишатися в користуванні 
селян, але це користування не може бути без
платним. Належна плата, щорічне встанов
лення якої покладалося на громадську раду, 
повинна була вноситись до громадської каси.

Після 1908 року система сільського само
врядування на Буковині суттєвих змін вже не 
зазнавала. Попри всі свої недоліки і проблеми, 
суперечливість нормативної бази, низький 
рівень освіти селян, зловживання землевлас
ників і громадської старшини вона діяла до
сить ефективно і, головне, вигідно для держа
ви. Громади володіли певним майном. Завдя
ки йому і місцевим податкам покривалися їх 
фінансові витрати. Держава не витрачала ко
штів на утримання апарату управління грома
дами. До того ж громадське самоврядування 
оперативно вирішувало громадські справи.

Список літератури

1. Ботушанський В.М. Становище і класова 
боротьба селянства Північної Буковини в період 
імперіалізму (1900 - 1914 pp.). — K.: Наук, дум
ка, 1975.

2. Ванечек В. История государства и права 
Чехословакии. — М.: Юрид. литература, 1981.

3. Громадський порядок для Княжества Бу
ковини.

4. Державний архів Чернівецької області.
5. Дутчак В. Про новий устав громадський 

для Буковини // Товариш. Народний календар на 
рік звичайний 1909. — Чернівці: 3 друкарні 
“РускоїРади”, 1909.

6. Історія селянства України. Том І. — K.: 
Наук, думка, 1967.

7. Костюшко И.И. Аграрная реформа 1848 
года в Австрии. — М.: Ин-т славяноведения и 
балканистики РАН, 1993.

8. Фінкель Д., Гломбинський С. Історія і 
статистика Австрійсько-Угорської монархії. — 
Львів, 1901.

9. Шиба О. Сільське самоврядування на Бу
ковині 1861-1918 рр. (деякі історико-правові ас
пекти) // Місцеве та регіональне самоврядування 
України. Вип. 1-2 (6-7). — Київ, 1994.

10. Шпрингер Р. Национальная проблема 
(Борьба национальностей в Австрии). Пер. с нем.
— С.-Петербург: Изд-е т-ва “Общественная поль
за”, 1909.

11. Die Habsburgermonarchie 1848-1818. Band 
П. Verwaltung und Rec’ntswesen. — Wien: Verlag 
der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
1975.

12. Heimatskunde der Bukowina zum 
Gebrauche für Schulen und zum Selbstunterricht / 
Herausgegeben von Prof. Comel Kozak und Gend.
— Rottm. Eduard Fischer. — Czemowitz: Pardini, 
1900.

13.Hermritt R. Handbuch des österreichischen 
Verfassungsrechtes. — Tübingen: Verlag von J. G. B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1909.
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Some questions of the history of autonomy in rural communes in Bukovina (end of 18th - beginning

of 20th centuries)
Summary

The main stages of the development of rural autonomy in Bukovina during the Austrian period are 
analyzed in the article.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ПАРЛАМЕНТІВ

І.Необхідність встановлення адекватних 
функцій парламенту

У структурі вищої державної влади будь- 
якої держави парламент -  це єдиний орган, чле
ни якого, за загальним правилом, обираються 
безпосередньо народом.Як представницька 
установа він діє згідно з правилами, які йому 
належать, а не в силу чиїхось вказівок і наказів. 
Вважається, що прийняті ним ухвали походять 
від народу. Будучи форумом нації, парламент 
ніби акумулює в собі увесь той комплекс ідей, в 
яких народ впізнає себе і знаходить своє відбит
тя те, що його хвилює. Цей орган претендує на 
вирішальну участь у демократичному керівниц
тві країною, у формуванні волі народу, контролі 
за виконавчою владою та у визначенні політич
ного курсу держави.

Водночас закріплена в Основних законах 
більшості держав (за винятком соціалістичних 
та деяких інших) демократична система органі
зації влади не свідчить про ієрархію вищих ор
ганів на чолі з парламентом, окрім як в протоко
льному плані(в тій же мірі це стосується і глави 
держави). В переважній більшості випадків кон
ституції також не встановлюють верховенство 
парламенту та його суверенітет. Навпаки, вихо
дячи з реалій державно-правового життя, наука 
конституційного права воліє стверджувати про 
те, що керівництво державою і політична влада 
утворюють цілісне, в якому всі органи влади 
мають діяти спільно. В процесі формування 
державної волі та прийняття ухвал кожний орган 
влади вносить свій внесок відповідно до його 
структури, найкращим чином пристосованої для 
прийняття компетентних рішень. При цьому 
конституційна теорія виходить з того, що керів
ним принципом здійснення державних функцій 
органами, яким це доручено, і визначення ком
петенції цих органів є принцип розподілу влад.

Отже, потреба в з’ясовуванні та уточненні 
основних напрямків діяльності парламентів дик
тується вимогами виразного і точного визначен
ня місця і ролі вищих органів народного пред
ставництва в здійсненні державних функцій.

Необхідність уточнення функцій, прита
манних тому чи іншому органу державної
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влади, випливає також із того, що немає єди
ного підходу у учених різних держав і навіть в 
окремій державі до цього питання. На цю об
ставину вказує, зокрема ректор Яського уні
верситету з Румунії ЖЛЗрабіє [19, с.697].

З нашої точки зору, ця проблема ні в 
юридичній, ні в політичній літературі не 
осмислена в повній мірі об’єктивно. Найчас
тіше учені-юристи намагаються асоціювати 
парламент тільки із законодавчою функцією; 
іноді -  вказують на його контрольну функцію, 
про що буде сказано нижче.

Нарешті, у прогностичному плані без 
правильного вирішення питання про функції 
парламентів важко скласти будь-яку довго
строкову програму, окреслити пріоритетні 
напрями Їхньої діяльності. До того ж пізнання 
парламенту передбачає вивчення і його дина
міки, тобто того, як цей соціальний інститут 
діє, змінюється, розвивається, як виконує своє 
соціальне призначення.

П. Які функції виконують парламенти. 
Можливі класифікації

Для характеристики змістовної діяльності 
парламентів у державознавчій літературі ви
користовується поняття «функція» (від лат. 
йтсгіо -  виконання), що означає нарямок, 
предмет діяльності того чи іншого політико- 
правового інституту, зміст цієї діяльності, її 
забезпечення [16,с.142]. Саме у такому розу
мінні говориться про функції державних орга
нів, включаючи і парламенти.

Інакше кажучи, під функціями розуміють 
і цілі, які ставляться перед парламентами, і 
основні напрями їхньої діяльності, і правові 
засоби (обов’язки й повноваження), які засто
совуються для досягнення поставлених цілей. 
Кожна функція як певний вид діяльності пар
ламентів характеризується відомою самостій
ністю, однорідністю і повторюваністю. Зви
чайно ж, кожна функція парламенту має свою 
сферу дії і здійснюється, як правило, відпові
дними методами [2,с.14-15].

У світовій конституційній доктрині нау
кова розробка функцій парламентів і тепер
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грунтується на класичній схемі, запропонова
ній ще у 1867р. британським конституціоналі
стом В.Беджготом: представництво націй; по
літичне волеутворення; законодавство; фор
мування уряду; контроль за ним [15,с.138].

Сучасні німецькі державознавці також вка
зують на п’ять функцій парламенту ФРН. При 
цьому перелік цих функцій нерідко вони пода
ють у такому порядку, який випливає з класич
ної ідеї парламентаризму, відповідно до якої па
рламент є представницькою установою. Водно
час у дослідженнях державознавчого характеру 
останіх років усе частіше учені ставлять функції 
представництва на останнє місце. Так, в одному 
з авторитетних досліджень з державного права 
функції парламенту зводяться до: законодавства, 
формування інших органів, політичного волеут
ворення, контролю за урядом і представництва 
націй [3,с.155].

Певні відмінності при визначенні функцій 
парламентів можна виявити в російській конс
титуційно-правовій теорії. Проф. Н.С.Крилова 
в якості основних напрямів діяльності парла
менту називає законотворчість, «владу гаман
ця» (тобто фінансові повноваження), контроль 
за виконавчою владою, повноваження по 
формуванню вищих органів держави 
[11,с.566]. Інший російський дослідник -
І.В.Котелєвська, окрім представницької, виді
ляє ще законодавчу, контрольну і установчу 
функції парламентів [8,с.10-11].

Французська конституційно-правова док
трина виходить із принципу спеціалізації 
функцій та співробітництва органів влади. На 
палати парламенту, відповідно до існуючої 
концепції, покладається здійснення законо
давчої функції, їм відводиться важливу роль у 
сфері адміністративної (парламент схвалює 
програму і склад уряду, спостерігає за його 
діяльністю). Парламент виконує деякі судові 
та виборчі функції [14,с.499].

Зовсім інший підхід при визначенні функ
цій парламенту виявляється у державах, які 
сприйняли британську правову систему. Автори 
підручника з конституційного права Уейд і Філ- 
ліпс, наприклад, вказують на те, що функціями 
англійського парламенту є: законодавство, конт
роль за здійсненням виконавчої влади (на їхню 
думку, - це головна функція), повноваження у 
сфері державних фінансів, прийняття петицій та 
судова [17,с.18,135-145]. В Індії також виходять

із встановленої Конституцією парламентської 
системи правління при визначені основних на
прямів діяльності парламенту. Саме виходячи з 
цієї особливості, конституційна наука закріплює 
за парламентом цієї держави такі функції: а) 
утворення кабінету; б) контроль за діяльністю 
кабінету; в)критика діяльності кабінету і окре
мих міністрів; г)інформаційну; д)законодавчу; 
е)здійснення фінансового котролю [1,с.324-325].

Вітчизняна конституційно-правова наука 
теж приділяє належну увагу цьому питанню. 
Так, проф. Л.Т.Кривенко до парламентських 
функцій відносить: прийняття законів, струк- 
туроутворюючу і бюджетну сфери, парламен
тський контроль [10,с.30].

Інший знаний фахівець у галузі конститу
ційного права -  проф. В.М.Шаповал у своїх 
дослідженнях виділяє такі функції парламен
тів: законотворчість, прийняття бюджету, 
контроль за діяльністю органів виконавчої 
влади, зовнішньополітичну і судову. Останні 
дві функції, на його думку, мають супутнє 
значення [18,с.161].

Не заперечуючи в цілому стосовно існу
ючих у світовій конституційній доктрині кла
сифікацій функцій парламентів, усе ж вважа
ємо своїм обов'язком звернути увагу на за
гальну тенденцію, окреслену ще у 60-х рр. XX 
ст. британським юристом К.Уером. Говорячи 
про трансформації у функціях парламентів, 
він звертає увагу на слова Дж.Ст.Мілля, який 
вбачав справжню функцію представницьких 
установ у тому, щоб служити конгресом ду
мок, великим журі, місцем для обговорень. 
Саме ці слова, зауважує К.Уер, складають 
підвалини сучасної доктрини [11,с.530-534].

Ще один зарубіжний фахівець 
Д.Фрідріх виходить із того, що парламенти 
мають дві функції - «обговорення» і «предста
вницьку». Як представницькі органи вони ін
тегрують суспільство, як обговорюваючі - 
намагаються розв'язати конкретні суспільні 
проблеми [11,с.533-534].

З нових позицій оцінюють функції пар
ламентів Ж.Блондель і К.Брехєр. Перший, на
приклад, вважає, що «адекватними» функція
ми органів народного представництва є: слу
жити каналом зв'язку між народом і виконав
чою владою, а також контроль за діяльністю 
виконавчої влади. На думку ж останнього, 
функції парламенту - забезпечувати зв'язок
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між різними групами інтересів, фахівців і по
літикою при виробленні рішень [11,с.533-534]

Нарешті, звернемо увагу на висловлю
вання ще одного дослідника - І.Мені, який 
стверджує, що сучасні парламенти залишаю
ться форумом політичного життя; їхня роль у 
цій якості навіть посилилась. У європейських 
державах парламенти стали установами, звід
ки вербуються члени уряду. Уряд не може іг
норувати їхні думки і поради при розробці 
законопроектів. А контроль за урядом, завдя
ки його здійсненню у союзі з громадською 
думкою, ніколи не був таким ефективним, як у 
даний час [11,с.534]

Отже, ці (основні) функції парламентів 
закріплюються як прямо, безпосередньо, так і 
опосередковано. В цілому визнано, що вони 
опосередковують собою діяльність органів 
народного представництва, є основними на
прямами і сторонами їх діяльності з точки зо
ру «технологічних», владних функцій.

Поряд із викладеною вище класифікацією 
в конституційній доктрині отримала розпо
всюдження інша класифікація, що має не ме
нше теоретико-практичне значення. Її крите
рієм є об’єкти діяльності парламенту.

Проф. В.Ф.Погорілко, розглядаючи сис
тему функцій держави, вказує, що основними 
об'єктами діяльності цього комплексного ін
ституту є сфери цієї діяльності, зокрема полі
тична, економічна, соціальна, культурна, еко
логічна та зовнішня. Відповідно до них розрі
зняють такі функції держави, як-політична, 
економічна, соціальна, культурна (духовна, 
ідеологічна), екологічна та зовнішня (зовніш
ні) функції [13,с.397].

Оскільки держава виконує ці функції че
рез відповідні свої органи, то, цілком зрозумі
ло, що парламенту так чи інакше властиві на
звані об'єктні функції. Підкреслимо, що прак
тично у всій колишній соціалістичній право
вій науковій літературі ці функції вважалися 
одночасно єдиними функціями соціалістичної 
держави. При цьому вони поділялись на внут
рішні і зовнішні.

У наш час в конституціях більшості дер
жав об'єктні функції передбачаються і закріп
люються, за загальним правилом, опосередко
вано: шляхом закріплення політичної, економі
чної та інших систем або засад суспільства і

держави та відповідних функцій і повноважень 
органів державної влади, звісно і парламенту.

За приклад може служити Україна, де її 
парламент -  Верховна Рада -  здійснює серед 
внутрішніх функцій: політичну, економічну, 
соціальну, культурну та екологічну функції, а 
серед зовнішніх _ оборонну, зовнішньополі
тичну, завнішньоекономічну та інші зовнішні 
функції. Згадані функції мають, насамперед, 
конституційне закріплення. Зокрема, ст.85 
Конституції України до політичної функції 
Верховної Ради відносить такі її повноважен
ня, як: 1)визначення засад внутрішньої і зов
нішньої політики; 2)заслуховування щорічних 
та позачергових послань Президента України 
про внутрішнє і зовнішнє становище України; 
3)розгляд і прийняття рішення щодо схвален
ня Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України тощо [7,с.22-23].

Про те, що Верховна Рада здійснює еко
номічну, соціальну, культурну та інші внутрі
шні функції свідчать закріплені в тій же статті 
Основного закону такі її повноваження, як: 1) 
затвердження загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціально
го, національно-культурного розвитку, охоро
ни довкілля; 2)затвердження переліку об’єктів 
права державної власності, що не підлягають 
приватизації; визначення правових засад ви
лучення об’єктів права приватної власності; 
3)прийняття відповідних законів, зокрема, про 
правовий режим власності; правові засади й 
гарантії підприємництва; правила конкуренції 
та норми антимонопольного регулювання; з 
основ соціального захисту; засади регулюван
ня праці й зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони 
дитинства, материнства, батьківства, вихован
ня, освіти, культури і охорони здоров’я, еко
логічної безпеки [7,с.22-23].

Водночас про зовнішні функції Верховної 
ради можна скласти уявлення з конституційного 
закріплення за нею таких повноважень, як надан
ня національному парламенту у встановлений за
коном строк згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів України, затвердження протягом двох 
днів з моменіу звернення Президента України 
указів про запровадження воєнного чи надзви
чайного стану в країні, про загальну або часткову 
мобілізацію; схвалення рішення про надання вій
ськової допомоги іншим державам тощо [7,с.22- 
24].
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Резюмуючи сказане, зробимо такий ви
сновок. Парламент будь-якої держави здійс
нює чимало функцій і для їх реалізації наділя
ється відповідними повноваженнями. В нор- 
мах-дефініціях, які визначають конституцій
ний статус парламенту, можна знайти декіль
ка типових його характеристик, але найваж
ливішими з них є ті, що дозволяють розкрити 
його двоєдину природу як представницького і 
законодавчого органу. Саме ці ознаки (вибор
ність і «мандат народу») дозволяють парла
менту виконувати головну соціальну функцію 
-  представництво народу, законодавствувати 
та здійснювати інші функції. В конституціях 
переважної більшості держав закріплюються, 
за загальним правилом, такі функції: законо
давча, бюджетно-фінансова, контрольна та 
пов’язана із формуваннм інших органів дер
жави. Така схема є переліком мінімальних 
можливостей будь-якого парламенту та пов’я
зується в державознавчій літературі із тради
ційним підходом до визначення основних на
прямків діяльності вищого органу народного 
представництва. Водночас конституції окре
мих держав містять більш розгорнутий пере
лік його функцій у сфері оборони та безпеки, 
а також судову функцію. В деяких конститу
ціях перераховується навіть вісім напрямків 
діяльності парламенту.

Проте, якими б не були класифікації та 
переліки функцій парламенту, основними є 
дві -  представницька та законодавча.

Ш . Чи можлива ієрархність функцій пар
ламенту?

Виявлення справжніх функцій парламен
тів, їх кваліфікація на різні категорії («техно
логічні» та об’єкні; головні та супутні) зви
чайно має не тільки теоретичне, але й практи
чне значення. Водночас ми вважаємо за доці
льне говорити про їхню ієрархність.

Наукова розробка функцій парламентів з 
точки зору світової теорії і практики парла
ментаризму вимагає передусім відмови від 
стереотипу розуміння парламенту як органу 
законодавчої влади. Така характеристика пар
ламенту як державного інституту міститься в 
конституціях і законах, дається у наукових 
працях. Переважно така характеристика уко
рінялась і в масовій громадській свідомості. 
Однак, необхідно зазначити, що ще Л.Дюгі

вказував на неточність формули «парламенту 
-  законодавчу владу», особливо в умовах пар
ламентського режиму [4,с.572].

Нам уявляється, що на перше місце в цій 
ієрархії має бути поставлена представницька 
функція. У даному контексті логічними і до
сить обгрунтованими є аргументи, які вису
ваються деякими дослідниками. Зокрема, 
проф. Л.Т.Кривенко стверджує, що роль пар
ламенту, як представницького органу базуєть
ся на таких фундаментальних засадах: 1) дже
релі влади; 2) його призначенні; 3) характері 
даного органу; 4) важливості і масштабах його 
компетенції [9,с.87].

Так, парламент як єдиний загальнонаціо
нальний виборний колективний орган виявляє 
свою визначальну властивість - представницт
во. Для нього це є спосіб свого формування як 
органу державної влади, і спосіб діяльності, 
імператив функціонування. Він розглядається 
як виразник інтересів і волі нації (народу), 
тобто усієї сукупності громадян певної держа
ви. Тому його іноді позначають як орган націо
нального або народного представництва.

Щодо представницьких функцій парламенту, 
то, як правило, конституції їх не встановлюють. 
Найчастіше вони обмежуються фіксацією того 
положення, що парламент є представником наро
ду. Наприклад, п.І ст.66 Конституції Іспанії міс
тить такий припис: «Генеральні кортеси предста
вляють іспанський народ і складаються з Конгре
су депутатів і Сенату»[5,с.385]. Аналогічні поло
ження зафіксовані також у конституціях Бельгії, 
Люксембургу, Нідерландів, Фінляндії та деяких 
інших держав.

Основні закони ряду постсоціалістичних 
держав, і в першу чергу Македонії, Молдови, Ро
сійської Федерації та Хорватії, не тільки підкрес
люють представницький характер парламентів, 
але й наділяють їх законодавчою владою.

Ще одним варіантом визнання на конститу
ційному рівні парламенту органом народного 
представництва є положення Основних законів 
деяких держав (зокрема, § 4 Форми правління 
Швеції, ст. 19 Конституції Угорщини, ст. 76 Кон
ституції Узбекистану), в яких цей орган проголо
шується вищим органом державної влади. 
[5,с.701;6,с.311,355].

Отже, світова конституційна доктрина ви
знає парламент єдиним офіційним органом на
родного представництва. В силу цього, за слова
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Деякі питання встановлення основних функцій парламентів

ми Дж.Ст.Мілля, конституція, або принципи 
зафіксовані в ній, надають народному елементу 
зверхність у всіх галузях управління, і в першу 
чергу - верховний контроль над усіма справами: 
контроль за діями уряду, вотування податків, 
обрання прем’єр-міністра тощо [12,с.44-50]. Та
ким чином, представницька функція є не тільки 
базовою, але і первинною, решта функцій пар
ламенту - вторинними.

IV. Аналіз парламентських функцій -  важ
ливе завдання державознавчої науки

З вище викладеного неминуче постає за
вдання подальшого продовження досліджень 
окресленої проблеми. Вдосконалення демократи
чної системи правління в будь-якій державі вима
гає не в останню чергу чіткого визначення функ
цій державних органів, зрозуміло, і парламенту як 
одного із найголовніших елементів цієї системи 
державної організації. Вирішення цього завдання 
автор вбачає у розв’язанні двох паралельних пи
тань, а саме: 1) у теоретичному обгрунтуванні 
нової сучасної теорії функціонування демократи
чної системи правління; 2) у поетапному закріп
ленні на конституційному рівні основних (голов
них), а також супутник функцій державних орга
нів, включаючи і парламент.
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Some problems of determination of the main functions of parliaments

Summary
The article represents comparative - legal research of mechanisms of determination of the main functions of 
parliaments in legal and unlegal states.
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ПОНЯТТЯ ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ

Нині діючий Цивільний кодекс України 
(ст.538), відображаючи зміст одного із видів запо
вітних розпоряджень, передбачає, що заповідач 
вправі покласти на спадкоємця за заповітом вико
нання будь-якого зобов’язання (заповідальний від- 
каз) на користь однієї або кількох осіб (відказоо- 
деряувачів), які набувають права вимагати його 
виконання. Визначення заповідального відказу 
тільки як права заповідача недостатньо для усвідо
млення змісту і значення заповітного розпоря
дження, можливість реалізації якого передбачена 
даною нормою. Тому, на наш погляд, слід розріз
няти у понятті заповідального відказу розуміння 
його як правового інституту і як формального акіу.

Бажаною є сиіуація, коли закон безпосеред
ньо дає визначення того чи іншого основополож
ного поняття. В протилежному випадку виникає 
необхідність доктринально-судового тлумачення 
норм права. Цивільний кодекс УРСР 1963 р., зо
крема розділ VII “Спадкове право”, уникав визна
чення таких основоположних понять як епату
вання, спадкоємець, заповіт, виконання заповіту, 
заповідальний відказ. Існує Постанова Пленуму 
Верховного Суду “Про практику розгляду судами 
України справ про спадкування” від 24 червня 1983 
р. №4, але юна не містить вказівок на поняття за
повідального відказу. Тому для роз’яснення змісту 
даних понять існує необхідність звернутися до роз
робок учених-цивілістів.

Так, Д.І.Мейєр визначає заповідальний відказ 
як розпорядження заповідача, яким стороннім осо
бам надаються які-небудь права по відношенню до 
спадкоємця [5, с.416]. Г.ФЛІершенєвич зазначає, 
що під іменем заповідального відказу розуміється 
таке розпорядження, яким з усієї сукупності відно
син, що складають спадщину, певній особі надає
ться одне або кілька визначених прав [12, с.527]. 
ВМ.Хвосгов визначає, що легат - це таке розпоря
дження на випадок смерті, в якому спадкодавець 
безоплатно надає якій-небудь особі майнову (або 
немайнову) вигоду за рахунок спадщини, яку він 
залишає. І вказує, що сама вигода, яка надається 
таким розпорядженням, також називається легатом 
(відказом) [7,с.493]. В.І.Серебровський вказує на 
право заповідача призначати легати, і, користую

чись цим правом, заповідач може, заповідаючи 
своє майно спадкоємцям, покласти на них вико
нання якош-небудь зобов’язання на користь іншої 
особи або осіб [6, с.37]. В.М.Гордон також гово
рить про право заповідача зробити розпорядження, 
яке носить назву заповідального відказу. Це озна
чає, що заповідач покладає на одного або кількох 
спадкоємців обов’язок здійснити за рахунок спад
кового майна яку-небудь дію на користь вказаної в 
заповіті особи [3, с.57-58]. Є.Б.Ейдінова вказує, що 
заповідач має право встановити заповідальний від
каз, тобто покласти на спадкоємця обов’язок пере
дати третім особам (відказоодержувачам) певне 
майно або виконати зобов’язання майнового по
рядку [13, с.47]. Дроніков В.К. також визначає за
повідальний відказ через ст.538 ЦК України, вка
зуючи, що це право заповідача покласти на спадко
ємця за заповітом виконання будь-якого зо
бов’язання на користь третіх осіб [4, с.87].

Проаналізувавши всі наведені визначення, 
можна дійти до висновку, що сформувалися два 
основні підходи до визначення поняття заповідаль
ного відказу, в яких вихідними є терміни 
“розпорядження” і “право”. Перший використову
ють учені-цивілісіи дореволюційного періоду, які в 
своїх дослідженнях об’єктивно опираються на су
дову практику, що визнавала юридичну силу роз
поряджень на випадок смерті, якими третім особам 
надавалися певні права по відношенню до спадко
ємця. Другий термін - “право”- вживали радянські 
учені-цивілісти, які за основу брали положення 
норм ЦК, що визначали заповідальний відказ як 
право покласти на спадкоємця за заповітом вико
нання будь-якого зобов’язання на користь однієї 
або кількох осіб.

Між цими двома типами визначень існує 
принципова різниця за об’єктивним і суб’єктивним 
змістом. Поняття “розпорядження” передбачає пе
редусім об’єктивний зміст, який дозволяє вивести 
ряд принципових положень сингулярного наступ
ництва і ставить перехід майна за заповідальним 
відказом на одну площину із спадкуванням за за
коном і спадкуванням за заповітом, але в його ме
жах. Поняття ж “право” передбачає можливість 
спадкодавця здійснити покладання на спадкоємця
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Поняття заповідального відказу

того чи іншого обов’язку.
Відмінність заповідального відказу від інших 

ввдів заповітних розпоряджень дозволяє говориш 
про необхідність законодавчої вказівки на визна
чення поняття заповідального відказу, а не лише 
згадки про право на відказ. Ми говоримо про 
суб’єктивне право на відказ, забуваючи про необ
хідність об’єктивного визначення поняття відказу 
(через його сушісну відмінність від інших видів 
заповітних розпоряд жень).

Підхід учених-цивілістів, які дають визначен
ня відказу через термін “право”, повністю обгрун
тований, але недостатній у методологічному плані, 
оскільки не беруться до уваги особливості цього 
інстюуіу, його відмінність від інших інстиіугів 
спад кового права, що встановлюють порядок пере
ходу майна померлої особи до її наступників. У 
визначенні поняття заповідального відказу ми вва
жаємо доцільним вживати термін “розпорядження” 
з метою відокремиш заповідальний відказ і вказати 
на його особливе місце в системі переходу майно
вих правовідносин особи на випадок її смерті. З 
урахуванням цього ми вважаємо за необхідне ви
значиш заповідальний відказ в об’єктивному розу
мінні в якості формального акту, як розпорядження 
в межах заповіту про долю певних прав, що вхо
дять до складу спад щини.

Проект ЦК України від 25.08.96 р. відобра
зив тенденцію законодавчого визначення засад- 
ничих понять спадкового права. Так, ст.1456 дає 
поняття спадкування, ст.1462 -  спадкоємців, 
ст.1473 - поняття заповіту, визначивши його як 
особисте розпорядження особи на випадок її 
смерті, але непослідовно. Ст.1477 передбачає 
право заповідача на заповідальний відказ, 
ст.1478 -  говорить про предмет заповідального 
відказу, ст.1479 -  про припинення заповідально
го відказу, і знову ж таки не йдеться про визна
чення поняття заповідального відказу, хоча ,як 
ми бачимо, така необхідність існує [10, с.433].

Зазначивши, що заповідальний відказ -  це 
розпорядження в межах заповіту про долю 
певних прав, що входять до складу спадщи
ни, одразу ж робиться вказівка на основополож
ні характеристики інституту. По-перше, запові
дальний відказ -  це розпорядження в межах за
повіту, отже з врахуванням ст.1473 - це особисте 
розпорядження особи на випадок її смерті, зроб
лене в акті заповіту. По-друге, розпорядження 
про долю певних прав -  означає, що предметом 
заповідального відказу може бути лише вигода,

право без обов’язку. По-третє, таке право може 
бути здійснене тільки за рахунок спадщини, 
тобто в її межах, в межах її активу.

Те, що заповідальний відказ призначається в 
заповіті, виводить зобов’язання, що утворюються 
внаслідок цього, за межі прижиттєвих зобов’язань 
спадкодавця, а отже, буде виконуватися лише після 
задоволення вимог реальних кредиторів спадкода
вця, права яких на майно спадкодавця належали їм 
ще до його смерті.

Згадане визначення вказує на поняття акту за
повідального відказу, але не формулює поняття 
інсгиіуіу заповідального відказу, яке є ширшим і 
містить вказівку як на розпорядження особи спад
кодавця, так і на право відказоодержувача, і на 
обов’язок особи, обтяженої відказом, і предмет 
самого відказу.

Як інстиіут, заповідальний відказ -  це сукуп
ність норм спадкового права, що врегульовують 
заповітне розпорядження особи -  спадкодавця, 
яким юна надає особі-відказоодержувачу право 
стосовно спадкоємця на отримання певного роду 
майнових або немайнових благ, за рахунок і в ме
жах майна, що складає спадщину.

Аналізуючи дане визначення, ми можемо 
встановити, що заповідальний відказ характеризу
ють наступні ознаки: заповідальний відказ -  це 
розпорядження, встановлене в межах заповіту і 
поза заповітом юно недійсне у будь-якій формі; 
заповідальний відказ передбачає наявність трьох 
суб’єктів: спадкодавця, особи спадкоємця, частка 
якого обтяжена відказом, і відказоодержувача; це 
розпорядження про певний специфічний об’єкт; 
об’єкт заповідального відказу надається відказоо- 
держувачу не безпосередньо, а у формі зо
бов’язання, покладеного на спадкоємця; запові
дальний відказ здійснюється за рахунок і в межах 
майна, що складає спадщину; право на відказ набу- 
вається, як і право спадкування, з моменіу смерті 
спадкодавця, але відказчик стає суб’єктом цього 
права з часу його прийняття; заповідальний відказ є 
наступництвом сингулярним.

Світова цивілістика знає два способи встанов
лення відказів: шляхом односторонніх розпоря
джень або шляхом договорів, залежно від того, 
наскільки той чи інший спосіб вираження остан
ньої волі прийнятий тим чи іншим законодавством.

Українське законодавство має лише один спо
сіб призначення заповідального відказу -  шляхом 
встановлення його в заповіті. “Заповіт -  це розпо
рядження громадянина на випадок смерті про до-
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лю належного йому майна, зроблене у встановле
ній законом формГ’[9, с.461].

Будь-яка вказівка про заповідальний відказ 
повинна бути здійснена у заповітній формі. При
значення ж паза заповітом не маюіь сили. Спадко
давець, безумовно, маже висловити як усні, так і 
письмові побажання, змістом яких буде покладан
ня на спадкоємця обов’язку виконання тих чи ін
ших зобов’язань на користь третіх осіб. Але такі 
побажання не породжують ніяких юридичних на
слідків, а відтак не можуть отримати судового за
хисту. “Будучи складовою частиною заповіту, при
значення відказів повинно бути зроблене самим 
заповідачем і не може включатися до заповіту 
шляхом тлумачення його судом” [1, с.77].

Кожне правовідношення заповідального від- 
казу передбачає наявність двох суб’єктів:

a) особи, на яку покладено обов’язок викона
ти відказ, обтяженої легатом -опегаїш;

b) особи, на користь якої зроблено відказ - 
відказоодержувача, легагарія, Ьопогаїш.

Відказодавцем завжди виступає особа спадко
давця, а точніше спадкодавець, котрий висловив 
свою волю шляхом складання заповіту. Здатність 
зробити відказ визначається заповідальною право
здатністю (досягнення певного віку, дієздатність). 
Призначення особи відказоодержувача, як і спад
коємця, залежить від волі спадкодавця.

За висловом Г.Ф.Шершенєвича, будь-яке 
“юридичне відношення передбачає певний ін
терес, через яке одна сторона примушується до 
певної поведінки, вигідної для іншої, -  це і скла
дає об’єкт відношення”[11, с.570]. Для визначен
ня об’єкта правовідношення заповідального від- 
казу теоретичною основою можуть слугувати по
ложення про об’єкт цивільно-правових відносин, 
що наведені в підручнику цивільного права за 
ред. проф. О.А.Підопригори і ДВБобрової [8, 
с.52]. Виходячи з даного положення, ми можем 
визначити: об’єкт правовідношення заповідально
го відказу -  це те, на що спрямоване суб’єктивне 
право і суб’єктивний обов’язок особи, обтяженої 
відказом, і відказоодержувача з метою задоволен
ня розмежованих правом інтересів суб’єктів запо
відального відказу.

Під розмежованими правом інтересами маю
ться на увазі інтереси як уповноваженої, так і об
тяженої особи. Згідно з Г.ФЛІІершенєвичем, об’єкт 
права не мои® бути іншим, ніж об’єкт обов’язку, і 
ці поняття співвідносні. Увага обох суб’єктів, акти
вного і пасивного, звернена на те, що одним набу-

вається, а іншим втрачається в передбаченій зако
ном поведінці. В об’єкті правовідношення пере
хрещуються інтереси уповноваженої і зобов’язаної 
особи, тому юридичне від ношення і є відношенням 
вимушеного розмежування інтересів [11, с.590].

У встановлюваному правовідношенні запові
дального відказу, що передбачений сг.538 ЦК 
України, суб’єктивний обов’язок особи, обтяженої 
відказом, спрямований на виконання будь-якого 
зобов’язання на користь відказоодержувача. Вказа
не правовідношення має безумовно зобов’язальний 
характер і тому його об'єкт відзначається усклад
неною конструкцією.

У діях обтяженої особи, спрямованих на ви
конання зобов’язання, що можуть полягати у пере
дачі права власності на певні речі, передачі певного 
права, грошових виплатах, наданні права на корис
тування житловим будинком, ми спостерігаємо 
об’єкт першого порядку вказаного правовідношен
ня. Об’єктом другого порядку слід вважати “... 
будь-яке визначене спадкодавцем право і кожний 
окремий предмет, все що може принести легатарію 
вигоду”[2, с.55].

Конструкція заповідального відказу, встанов
лена ст.1478 Проекту ЦК України від 25 серпня 
1996р., передбачає подвійну природу самого запо
відального відказу. Він може мати як речовий, так і 
зобов’язальний характер. Остаточною метою вста
новлення будь-якого заповідального відказу є пев
не благо, яке має майновий зміст. Але це благо не 
вичерпує собою поняття об’єкта правовідношення 
заповідального відказу, що проявляється при розг
ляді речового і зобов’язального відказу. В речово
му відказі об’єкт правовідношення збігається з 
конкретним наданням: майновим правом або річ
чю, що входить до складу спадщини.

При зобов’язальному відказі ми також спосте
рігаємо спрямування інтересу відказоодержувача і 
особи, обтяженої від казом, на певне майнове право 
або річ, але головним є дії особи, обтяженої відка
зом, спрямовані на передачу права власності на річ, 
надання права користування житловим будинком і 
тд. Виконання певних дій особою,обтяженою від
казом, -  це те, на що спрямував свою останню во
лю заповідач (відказодавець), інакше він встановив 
би речовий відказ. При встановленні речового від
казу легатарій отримує речове право на заповідані 
йому речі безпосередньо в силу відкриття спадщи
ни. У літературі такий відказ має ще й назву абсо
лютного. Абсолютний відказ був відомий римсь
кому праву і поширений у тих країнах, де відбува-
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лась його рецепція (напр., Франція, Італія).
4 2  ст.1479 проекту Цивільного кодексу 

України від 25.08.96 р. вказує, що “предметом за
повідального відказу може бути передання відка- 
зоодержувачеві у власність або за іншим речовим 
правом майнового права або речі, що входять до 
складу спадщини”. Тобто проект передбачає існу
вання абсолютних або речових відказів. Речовий 
відказ є найбільш досконалим засобом, за допомо
гою якого спадкодавець може забезпечиш інтереси 
легатарія, бо, як відомо, речовий відказ захищаєш
ся віндикаційним позовом. За його допомогою від- 
казоодержувач може боротися як із самим спадко
ємцем, частка якого обтяжена легатом, так і з кре
диторами спадкодавця. Ніхто з них не зможе звер
нути стягнення на річ, відказану таким чином. При 
зобов’язальному відказі відказоодержувач може 
захищатися лише шляхом особистого позову до 
обтяженого, але не до третіх осіб -  кредиторів 
спадкоємця. “Система зобов’язальних відказів по
винна бути визнана найбільш відповідаючою як 
інтересам спадкоємця, так і інтересам спадкових 

і кредиторів” [2, с.99]. Це справедливо, тому що
[ боргова відповідальність лежить на одному спад

коємцеві, і для її здійснення необхідно надати 
спадкоємцю і можливість розпорядження спадщи
ною, навіть відчужувати її об’єкти, якщо це необ
хідно для задоволення інтересів кредиторів.

4.2 ст.1478 проекту вартує уваги ж  засіб за
безпечення інтересів спадкодавця-боржника і бли
зьких йому осіб, але вона безумовно порушує ін
тереси цивільного кредиіу, тим більше, що ін
тереси найбільш “вразливих” категорій спадкоєм
ців захищені нормами, які перед бачають право на 
обов’язкову частку в спадщині (ст.535 ЦК УРСР, 

* ст.1481 проекту ЦК від 28.06.96).
Речовий і зобов’язальний відказ утворюють 

систему сингулярного (часткового) наступництва 
майна особи на випадок її смерті. На відміну від 
універсального наступництва (тобто наступництва 
прав і обов’язків активу і пасиву) сингулярне являє 
собою наступництво одних лише прав, не супрово
джуваних прямими необхідними обов’язками.

Відказ ж  право протиставляється спадщині ж  
сукупності відносин, де є об’єкт, суб’єкт, право і 
обов’язок Конструкція ж легату дещо відрізняєть
ся: об’єкт, суб’єкт, право. Своїм об’єктом відказ 
має не спадщину ж  комплекс прав і обов’язків, а 
лише окремий предмет, окреме право. Відказоо
держувач є наступником певного наданого йому 
права і лише цього права. Це єдиний зв’язок між

ним і спадкоємцем, і тому він не може бути притя
гнутий до відповідальності за борги спадкодавця.

Зазначена матеріальна різниця між інститутом 
спадкування і інститутом заповідального відказу 
дає можливість стверджувати про існування в 
спадковому праві двох різних, навіть протилежних, 
систем наступництва на випадок смерті: універ
сального і сингулярного.

У навчальних цілях використуєгься система 
спадкового права, яка передбачає вчення про відказ 
лише в межах спадкування за заповітом. Безумов
но, інститут заповідального відказу є частиною 
спадкового права в об’єктивному розумінні (ж 
сукупності норм, які регулюють перехід юридич
них прав та обов’язків померлого суб’єкта). Але 
важливо усвідомиш, що система спадкування ж  
наступництва дещо відрізняєшся від системи спад
кового права. В її основу покладено критерії мате
ріального змісту. І основним є критерій об’єкта 
наступництва. Об’єктом легату є права без 
обов’язків. Суш відказу саме в тому, що з усієї су
купності прав і обов’язків, які складають спадщи
ну, надається лише окреме право.

За критерієм об’єкта передачі система спадку
вання ділишся на універсальне наступництво і на
ступництво сингулярне. Звичайно, такий поділ ще 
більше ускладнює неоднозначну конструкцію 
спадкового права. Але без усвідомлення фунда
ментальної різниці двох видів наступництва немо
жливе правильне застосування норм спадкового 
права, а саме норм, що регулюють відповідальність 
спадкових наступників за борги спадкодавця. Як 
правило, це основне питання, же виникає при об
говорені інституту заповідального відказу. Але по
милки тут можливі саме тому, що не достатньо 
усвідомлюється природа заповідального відказу, 
його походження і значення [3, с.58].

Як відомо, спадкове право в системі римсько
го права мало два окремі відділи: універсальне на
ступництво mortis causa і сингулярне наступництво 
mortis causa [7, с.422]. Це зумовлюється тим, що 
саме римське право виробило ідею універсальності 
епатування, і в юридичному побуті активно фун
кціонували і протидіяли дві протилежні системи 
наступнищва на випадок смерті. Специфіка розви
тку інституту заповідальго відказу в нашому укра
їнському праві зумовлює ситуацію, за ж ої сприй
няття римської системи спадкового права було б 
недоцільним.

Майже столітній досвід існування заповідаль
ного відказу лише ж  одного з видів заповітних
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розпоряджень не дає підстав говорити про його 
догматичне протиставлення спадкуванню. Але на
ука цивільного права має якомога повно врахову
вати специфіку цього інстиіуіу, роблячи акцент 
саме на сингулярності наступництва, підставою 
якого є заповідальний відказ.
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МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА

Однією з дискусійних методологічних проб
лем фінансового права є питання про його місце в 
системі права в цілому. Вже сама постановка да
ного питання свідчить, що воно має безпосеред
ній вихід на загальну теорію права і стосується 
взаємовідношення фінансового права з іншими 
суміжними галузями права, походження та осно
вних етапів його розвитку. Щодо першої пробле
ми - взаємовідношення фінансового права з ін
шими суміжними галузями права - то ми спеці
ально досліджувати у даній статті вважаємо не
доцільним. Справа в тім, що радянською фінансо
во-правовою наукою ця проблема, на нашу думку, 
вирішена правильно [48, с. 19-24], а в умовах пе
реходу до ринкової економіки співвідношення 
фінансового права із зазначеними щойно вище 
галузями права, як вважаємо ми та деякі інші до
слідники [56, с.61], не змінилося.

До числа методологічних питань пробле
ми місця фінансового права в системі права 
України, які, на нашу думку, продовжують 
залишатися нерозв'язаними і водночас вима
гають невідкладного вирішення, ми відносимо 
три наступних питання, а саме: а) про міру 
самостійності фінансового права, а точніше 
кажучи - чи дійсно є воно окремою галуззю 
права; б) про час та способи виникнення фі
нансового права; в) чи не зникає фінансове 
право як окрема галузь внаслідок появи на її 
теренах інших відгалужень права - бюджетно
го, податкового, банківського і т.д.

Насамперед зазначимо, що основні під
ходи різних дослідників до зазначених питань 
проблеми намітились ще в доперебудовний 
період, особливо щодо перших двох питань. їх 
можна звести до трьох наступних позицій.

Позиція перша: фінансове право не є са
мостійною галуззю права або є зовсім особли
вим правовим утворенням. Як бачимо, прихи
льники цієї точки зору також "не єдині в своїх 
підходах. Так, одні з них вважали, що фінан
сове право є частиною адміністративного пра
ва [3, с.32-34; ЗО, с.328-330; 57, с.106-110]. 
Щоправда, в даний час дана точка зору відми
рає сама по собі. У будь-якому разі нині біль
шість учених-адміністративістів вже не пре

тендують на фінансове право як на частину 
«свого» права [1, с.23-24; 44, с.40; 45, с. 17; 46, 
с.10]. Тим не менш ми переконані, що коли 
дана позиція мала місце і залишиться не про
аналізованою та не оціненою адекватно з 
принципових наукових позицій, то вона в 
будь-який момент може знову відродитись та 
повторитись як в теорії, так і на практиці.

Аргументів проти вищезазначеної позиції 
є багато, проте, на нашу думку, цілком доста
тньо основного з них, щоб показати ненауко
вість такої постановки питання. Так, є аксіо
мою, що предмет правового регулювання ви
значається змістом тих суспільних відносин, 
які потребують відповідного правового регу
лювання. Предметом адміністративного права 
є «правове регулювання організаційних, упра
влінських відносин в суспільстві (адміністра
тивна діяльність) та правоохоронна діяльність 
держави» [18, с.6].

Предметом же фінансового права є фі
нансова діяльність держави. Остання, тобто 
фінансова діяльність держави, здійснюється 
не тільки виконавчо-розпорядчими, але й пре
дставницькими органами, в той час як адміні
стративне право поширюється виключно на 
діяльність виконавчо-розпорядчих органів. 
Тобто, предмет адміністративного права та 
предмет фінансового права зовсім не співпа
дають між собою ні за об’єктним, ні за суб'єк
тним складом, а тому вже в силу цього фінан
сове право не може бути частиною права ад
міністративного.

Інша група учених відносила та відносить 
фінансове право до комплексних галузей пра
ва і вважає, що воно, зокрема, складається з 
елементів державного, адміністративного та 
цивільного права [11, с.25; 27, с.162; 37, 
с.193]. З цього приводу зазначимо, що на дум
ку багатьох учених [8, с.22; 17, с.299-301; 56, 
с.61] і на нашу думку, комплексних галузей 
права не існує. Можуть бути лише комплексні 
правові інститути, що об'єднують норми права 
різних галузей, але не самі галузі. Що ж сто
сується фінансового права безпосередньо, то з 
даної концепції випливає, що правовідношен-
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ня одночасно може бути і фінансово- 
правовим, як результат комплексної галузі 
права, і, наприклад, цивільно-правовим, як 
результат основної галузі права. Але це озна
чало б, що фінансово-економічні і товарно- 
грошові відносини - це одне і те ж саме, що 
взагалі абсурдно, оскільки в об'єктивній ре
альності подібного не буває.

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне за
значити наступне. В принципі визнаючи мож
ливість формування за тими чи іншими крите
ріями комплексних правових утворень, ми все 
ж таки залишаємося на класичних позиціях 
про те, що поняття «галузь права» пов'язане з 
виключно персоніфікованим видом суспіль
них відносин. В силу цього галузі права не 
можуть накладатись чи перекривати одна од
ну; кожна норма права може належати тільки 
до однієї галузі права, оскільки будь-яке сус
пільне відношення є предметом лише однієї, 
точно відповідної галузі права; галузі права 
відрізняються між собою настільки ж об'єкти
вно, наскільки об'єктивно відрізняються між 
собою види суспільних відносин, що регулю
ються цими галузями.

Відмінності між галузями права, як і від
мінності між групами правовідносин, пов'яза
них з цими галузями, сягають своїм корінням 
відмінностей між відповідними суспільними 
відносинами, що регулюються цими галузями. 
Система права в цілому також детермінована 
системою суспільних відносин. Існування га
лузі права зумовлено наявністю певного виду 
суспільних відносин. Точніше кажучи, об'єк
тивна наявність певного виду суспільних від
носин, що є предметом правового регулюван
ня, і зумовлює наявність відповідної цьому 
виду галузі права.

Наукові конструкції, які нерідко на практиці 
не підтверджуються сповна, а саме мають наслід
ком неспівпадання системи права із системою сус
пільних відносин, зумовлені, на нашу думку, голо
вним чином недосконалістю, обмеженістю наших 
знань про об'єктивну реальність. Система суспіль
них відносин ніколи не була і в принципі не може 
бути пізнана до кінця, тим більше за умов переходу 
до ринкової економіки, коли сама ця система сус
пільних відносин динамічно змінюється, оновлює
ться. Так само не пізнані до кінця і об'єктивні зако
номірності взаємодії цієї системи із системою пра
ва. Нарешті, не пізнана до кінця і сама система пра

ва. Тому й співставлення двох недостатньо пізна
них величин - системи суспільних відносин, з од
ного бону, і системи права, з іншого - не дає і не 
може дати картини їх адекватності.

Крім цього, хочемо ми того чи ні, система 
права пізнається нами через призму системи за
конодавства, яка, будучи суб'єктивованою кон
струкцією, ще більше спотворює об'єктивну кар
тину співвідношення права і суспільних відносин. 
Водночас слід відзначити, що законодавець у від
повідності з власним практичним інтересом без
перервно вдосконалює законодавство, добиваю
чись, з одного боку, зменшення розриву між чин
ним правом та зміненими суспільними відноси
нами (тобто, приводить у відповідальність право
ву надбудову з економічним базисом), з іншого - 
постійно пізнаючи систему суспільних відносин, 
вибудовує систему законодавства стосовно до
них. Внаслідок цього система законодавства на- і
ближається до власного ідеалу -  до системи пра- і
ва, від чого все чіткішою стає відповідність і
останньої системи системі суспільних відносин.

Стосовно фінансового права це означає, що і
воно існує в якості самостійної, а не комплексної ^
галузі права. Його перебування в даній якості зу- <
мовлене наявністю як об'єктивної реальності осо- -і
бливого і специфічного виду суспільних відносин J
-  фінансово-економічних відносин. і

Добре відома фахівцям ще одна точка {
зору з приводу місця фінансового права в І
системі права. Суть її полягає в тому, що фі- і
нансове право є «відносно самостійною галу- с
ззю» права [33, с.18-19]. З даного приводу 1
вважаємо достатнім обмежитися лише єди
ним контраргументом, а саме - теорії права і
взагалі не знайомі такі категорії, як «віднос- і
но» і «невідносно» самостійні галузі права. "
Це штучна конструкція, якій в об'єктивній с
реальності місця немає. і

Позиція друга об'єднує точки зору, для і
яких є спільним визнання фінансового права і
самостійною галуззю права в даний час, але і
раніше, на думку прихильників даної точки і
зору, фінансове право входило до складу ін- *
ших галузей права. і

Прихильники однієї з цих точок зору 
стверджують, що фінансове право виділилось і
з адміністративного права [7, с.І22; 51, с.286]. <
На нашу думку, це хибна позиція. Як уже за- с
значалося вище, адміністративне право регу- 1
лює головним чином виконавчо-розпорядчу І
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діяльність органів державного управління. 
Предметом же фінансового права є фінансова 
діяльність держави, яку поряд з органами 
державного управління здійснюють і предста
вницькі органи держави. Вже тому адмініст
ративне право ніколи не могло повністю охо
плювати фінансове право.

У 1952 р. Р.О.Халфіна висловила припу
щення про те, що фінансове право виникло з 
державного й адміністративного права [55, 
с. 194-195]. Дуже швидко воно стало паную
чим у радянській юридичній літературі [5, 
с.15; 12, с.76; 15, с.8; 35, с.'54; 47, с.36]. Цікаво 
відзначити, що до аналогічного висновку про 
походження фінансового права, маючи на ува
зі свою країну, прийшов і французький автор 
П.М.Годме [9, с.39]. Одним із різновидів цієї 
точки зору є твердження про те, що фінансове 
право зобов'язане своїм народженням не тіль
ки державному і адміністративному праву, але 
й цивільному праву [46, с. 10].

Третя позиція полягає в тому, що її пре
дставники не вважають фінансове право похі
дним від інших галузей права. На їх думку, 
фінансове право з'явилося разом з іншими га
лузями права як окрема, самостійна його га
лузь. Найактивніше та найаргументованіше з 
поміж усіх інших прихильників цієї точки зо
ру її захищав В.В.Бесчеревних. Полемізуючи з 
Р.О.Халфіною, він поставив два наступних 
питання: 1) коли ж саме відбулося виділення 
фінансового права з інших галузей права та в 
чому проявилось це виділення [6, с.27].

Оскільки ні прихильники такої постанов
ки питання, ні будь-хто інший не дали у фі
нансово-правовій літературі відповіді на ці 
запитання, В.В.Бесчеревних прийшов до ви
сновку, що ніякого «виділення» фінансового 
права в дійсності не було і що як самостійна 
галузь воно існує з моменту його появи. При 
цьому він відзначає, що всі ті фактори, з яки
ми Р.О.Халфіна пов'язує «виділення» фінансо
вого права з державного й адміністративного, 
мали місце буквально з перших днів існування 
держави. Ми цілком поділяєм«? цю точку зору.

Справа в тому, що з перших років, напри
клад, радянської держави відбувався процес 
формування, становлення науки радянського 
фінансового права, процес конструювання 
навчальної дисципліни під цією назвою. Але 
розвиток науки фінансового права сильно від

ставав від розвитку власне цієї галузі права і 
галузі законодавства. Практично лише на по
чатку сорокових років почалася теоретична 
розробка питання про фінансове право як са
мостійну галузь права [55, с. 189]. Саме в цей 
час з’явилися стаття Ю.А.Ровінського «Пред
мет радянського фінансового права» [39, с.22- 
24], тези Інституту права АН СРСР про систе
му радянського соціалістичного права [42], а 
також перша навчальна програма [36] та під
ручник з фінансового права для вищих юри
дичних навчальних закладів.

Чим же в дійсності був зумовлений той факт, 
що лише після двох десятиліть з лишком після 
встановлення радянської влади молода радянська 
наука фінансового права в повний голос заявила 
про своє існування? На нашу думку і думку ряду 
інших правознавців-фінансисгів, головною при
чиною цього явища була тривала недооцінка на 
практиці і в теорії ролі та значення фінансів і фі
нансового права, більше того - товарно-грошових 
відносин і грошей взагалі.

Так, на перших порах існування нової 
держави - в 1917-1921 рр. - переважав погляд 
на гроші як на «прокляте минуле» капіталізму. 
Вважалось, що вони несумісні із соціалізмом і 
чим швидше відімруть, тим краще буде. Мали 
місце і причини об'єктивного порядку. Важкі 
умови громадянської війни, розруха в народ
ному господарстві породили період воєнного 
комунізму, коли сувора централізація в розпо
ділі товарів, жорстке нормування в постачан
ні, натуральна оплата праці привели до згор
тання сфери застосування грошей та товарно- 
грошових відносин взагалі. Все це не могло не 
породити уявлень про непотрібність грошей 
та про швидке їх відмирання, що, власне, із 
захопленням очікувалось та віталось. Газета 
«Правда» в ті дні писала: «З давніх давен оби
ватель звик до думки про гроші як про сам по 
собі зрозумілий життєвий лад, даний мало не 
самою природою. І ось тисячолітні основи 
товарного ладу розпадаються, як карткові бу
динки після перших же років організа
ційних зусиль перемігшого пролетаріату" [50].

Один з фундаторів економічної політики 
молодої радянської держави того часу Ю.Ларін 
писав: «Постійне відмирання грошей наростає в 
міру зростання організованості радянського гос
подарства..., грощі втратять своє значення як

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 48. Правознавство. 31



Пацурківський П. С.

скарб і залишаться тільки тим, чим вони є насп
равді: кольоровим папером» [26].

На хвилі таких і близьких до цього умо- 
заключень відбувалось згортання фінансово- 
кредитної системи та скорочення сфери фі
нансової діяльності держави. Так, 19 січня 
1920 р. був ліквідований народний банк. Ви
сувалась пропозиція про ліквідацію і Народ
ного комісаріату фінансів як такого, що 
віджив себе [38, с.258].

Природно, що за даних обставин молода 
юридична наука не могла не бути захопленою 
загальним очікуванням відмирання фінансів з 
дня на день, а тому й розробка фінансово- 
правових проблем, в тому числі й з'ясування пи
тання, існує фінансове право в якості самостій
ної галузі чи ні, здавалась неактуальною та не
перспективною справою. Хоч навіть за такої си
туації одними з перших наукових робіт з проб
лем радянського права взагалі були роботи саме 
з фінансово-правових питань [2; 10].

Із запровадженням у 1921 р. нової економіч
ної політики і майже до кінця двадцятих років 
ситуація змінилась на діаметрально протилежну. 
Гї образно змоделював, виступаючи у січні 1922 р. 
на відкритті ГУ Всеросійського з'їзду діячів радян
ської юстиції, нарком юстиції РРФСР і водночас 
директор Інституту радянського права І.Д.Кур- 
ський. Він, зокрема, підкреслив: «Нова економіч
на політика, що стала основним фактором життя, 
виявила особливе значення в даний час проблеми 
фінансів» [25, с.104].

Все це привело до певної переоцінки від
ношення юристів до проблеми фінансів та фі
нансово-правової науки. Відомий тоді юрист- 
фінансист професор Котляревський С.А. пи
сав: «Місце, яке займає фінансове господарст
во в системі чинного радянського права, від
повідає місцю самих фінансів в загальному 
народно-господарському укладі» [22, с.З].

Саме в цей час були видані перші радянські 
підручники з радянського фінансового права, 
з'явились інші крупні роботи з даної проблема
тики [13; 21; 49; 52]. Причому важливо підкрес
лити, що в роботах не лише юристів- 
фінансистів, але й присвячених всій системі ра
дянського права фінансове право ставилось в 
один ряд з цивільним, адміністративним та ін
шими традиційними галузями права [31, с.19].

Після фактичної відмови від нової економі
чної політики з кінця двадцятих років знову на

ступає період відходу учених-юристів від проб
лем фінансового права, який тривав ціле десяти
ліття. Пов'язано це насамперед з тим, що в прак
тиці господарського будівництва і в економічній 
теорії перемогла точка зору, згідно якої гроші 
при соціалізмі відіграють роль лише рахунково
го інструменту. Це не могло не позначитись на 
розвитку науки про фінанси взагалі і фінансово- 
правової науки зокрема, яка в той час так і не 
зуміла зайняти в системі юридичних наук об'єк
тивно належного їй місця.

Внаслідок зазначених обставин з'ясування 
факту існування фінансового права в якості само
стійної галузі радянського права відсунулось на 
кінець 30-х - початок 40-х років, одночасно поро
дивши ілюзію, що, по-перше, до цього фінансове 
право таким не було і, по-друге, що його наро
дження відбулося шляхом виділення з державно
го та адміністративного права.

Виключно негативну роль в цьому зіграло те, 
що в даний період під прапором боротьби з бур
жуазною ідеологією відбувся остаточний розрив з 
російською дореволюційною фінансово-право
вою наукою, яка з багатьох позицій займала про
відне місце в світі. Найбільш видатні представни
ки дореволюційної фінансово-правової науки, 
зокрема, такі, як Іловайський С.І., Капусгін М., 
Львов Д., Лебедев В.А., Озеров І.Х., Патлаєвський 
І.І., Тарасов І.Т., Тікгін Г.І., Янжул І.І., Яроцький 
В.Г. та деякі інші були піддані не лише тотальній 
критиці, але й повному запереченню та відкидан
ню їх досягнень та ідей. Аналогічний підхід був 
поширений і на перших радянських юрисгів- 
фінансисгів - Болдирєва Г.І., Загряцкова М.Д., 
Котляревського С.А., Кузнецова К.А, Понтовича 
Е. та інших. Внаслідок дії всіх цих факторів наука 
радянського фінансового права на тривалий пері
од була відкинута на задвірки правознавства.

Тим не менш об'єктивні потреби економіч
ного розвитку, прориваючись через усі ідеологі
чні нашарування та догматизм в теорії, розши
рювали та поглиблювали використання фінансів 
як найдієвішого з інструментів державного 
впливу на хід суспільних процесів. Вслід за цим 
неухильно рухалась вперед і фінансово-правова 
наука, досягнувши на початку 40-х років якісно 
нової критичної маси знань про себе, що вили
лось у визнання фінансового права в якості са
мостійної галузі. Але в ній, як родимі плями, 
залишились невирішеними питання і з приводу 
самостійності фінансового права, і про способи
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та час його виникнення, і про співвідношення з 
іншими галузями.

Таким чином, дата з'ясування наукою фа
кту існування фінансового права методологіч
но хибно ототожнюється з моментом його ви
никнення, а процес пізнання системи радянсь
кого права - з її розвитком. Між тим, фінансо
ве право як об'єктивна реальність у головах 
учених не народжується, а лише відображає
ться в них. Воно -  закономірний продукт фі
нансової діяльності держави. А тому виник
нення цієї галузі права органічно пов'язане з 
фактом виникнення держави. Фінансове право 
такий же атрибут держави, як і самі фінанси.

Ілюзія того, що на протязі двадцятих- 
тридцятих років радянське фінансове право не 
існувало в якості самостійної галузі права, а 
входило до складу інших, на думку Бесчерев- 
них В.В., а ми її повністю поділяємо, була зу
мовлена ще й недостатнім рівнем розвитку 
фінансово-правової науки [6, с.28]. Типовим 
прикладом найпоширенішого підходу до ро
зуміння суті і місця фінансового права в сис
темі радянського права на той час є позиція 
Загряцкова М.Д., яка відобразилась навіть у 
назві його роботи [13].

Вважаючи, як і Халфіна Р.О., радянське 
фінансове право відокремленою частиною 
державного і адміністративного права, Піско- 
тін М.І. дещо інакше обґрунтовує цю точку 
зору. Спираючись на матеріали дискусій про 
систему радянського права, а також викорис
товуючи «деякі нові лінії підходу до вирішен
ня даної проблеми», намічені у статті Чхіква- 
дзе В.М. та Ямпольської Ц.А., Піскотін М.І. 
приходить до наступних висновків: 1) предмет 
і метод правового регулювання нерозривно 
пов'язані один з одним, а тому їх як єдине ціле 
і належить взяти в якості першооснови для 
поділу радянського права; 2) система радян
ського права склалася внаслідок двох поділів. 
При «першому поділі» права (коли саме він 
відбувся, Піскотін М.І. не вказує - П.П.) утво
рилися лише галузі, що мають «свій особли
вий предмет і власний самостійний метод». 
Піскотін М.І. називає їх «головними, первіс
ними підрозділами радянського права», «ос
новними галузями», яким належить «перший 
ряд в системі радянського права» [35, с.46-47].

При «другому поділі» (знову ж таки не вка
зується, коли саме він відбувся. -П.П.), на думку

Піскотіна М.І., утворюються галузі, що не мають 
власного, характерного тільки для них методу 
правового регулювання». Вони відділяються від 
основних галузей насамперед за предметом пра
вового регулювання, а також наявністю певної 
єдності в даному комплексі суспільних відносин і 
політичної зацікавленості держави в самостійнос
ті його регулювання [35, с.48].

Піскотін М.І. вважає, що фінансове право, 
яке не має, на його думку, власного, лише йому 
притаманного, методу правового регулювання і 
яке в силу цього змушене використовувати метод 
адміністративного права, утворилося при «друго
му поділ і» і тому займає в системі радянського 
права «другий ряд» [35, с.49].

Не поділяючи цієї точки зору, ми вважає
мо за необхідне до тих заперечень, які були 
викладені Бесчеревних В.В. в ході його дис
кусії з Халфіною Р.О., додати ще й деякі влас
ні аргументи. По-перше, недоцільно і немає 
об'єктивних підстав різні галузі права, які 
утворюють єдину систему права, поділяти на 
«головні» та «другорядні». Такий поділ має 
суб'єктивний, штучний характер, але тим не 
менш він здатний зародити в теорії і на прак
тиці недооцінку значення галузей права «дру
гого ряду», що завжди має наслідком усклад
нення проблем правового регулювання суспі
льного розвитку. На нашу думку, всі наявні 
галузі права рівнозначні, «головні» у регулю
ванні відповідної сфери суспільних відносин.

По-друге, ми не згодні з твердженням про 
те, що фінансове право не могло утворитися в 
процесі так званого «першого поділу права», 
оскільки не мало «власного, лише йому при
таманного методу правового регулювання», як 
це стверджує в числі інших авторів, наприк
лад, Бесчеревних В.В. [6, с.31]. На нашу дум
ку, фінансове право має власний метод право
вого регулювання відповідних суспільних 
відносин. До речі, наша позиція з даного пи
тання співпадає з позицією Ровінського Ю.А. 
[40, с.78], Іванова Б.Н. [14, с.39] та ряду інших 
дослідників, які стверджують, що фінансово
му праву притаманний свій власний метод 
правового регулювання. В якості прикладу 
фінансових відносин, що регулюються мето
дом, який «у жодному випадку не можна ото
тожнювати з тим, який характерний для адмі
ністративного права» [14, с.39], обидва назва
них нами автори наводять відносини в галузі
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акумуляції заощаджень населення (позики, 
лотерея, внески в ощадні каси).

Ці відносини регулюються також методом 
владних приписів, але не адміністративно- 
правовим, куди вони не підпадають за предме
том регулювання, а фінансово-правовим. Одна з 
найістотніших відмінностей між ними, не беру
чи до уваги предмету регулювання, полягає ще й 
у тому, що метод фінансово-правового регулю
вання не залишає жодному із суб'єктів фінансо
вих правовідносин ніякої оперативної самостій
ності та передбачає за порушення будь-якого 
фінансово-правового припису неминучу фінан
сову санкцію, в той час як метод адміністратив
но-правового регулювання не лише допускає, 
але й з неодмінністю передбачає відповідний 
рівень оперативної самостійності суб’єктів адмі
ністративних правовідносин і далеко не в кож
ному випадку вимагає вдаватись до каральних 
санкцій. «Фактичне владарювання» в адмініст
ративно-правовому відношенні, як зазначається 
в спеціальній літературі, «зовсім не зводиться до 
примусу однієї сторони... правовідношення, хоч 
така можливість і не виключається» [43, с.52].

Владність відносин, що виникають, наприк
лад, в процесі проведення грошово-речових лоте
рей, виражається в тому, що держава у відповід
ному нормативному акті в однобічному порядку 
встановлює всі умови їх здійснення. Громадяни у 
виключно добровільному порядку купують білети 
грошово-речових лотерей і тим самим вступають 
з державою у відповідні правовідносини, але на 
умовах, встановлених раніше державою. Інакше 
кажучи, як це уже підкреслювалось в нашій літе
ратурі, добровільність в даному випадку відноси
ться до способу виникнення, а не до методу регу
лювання даних суспільних відносин. Спосіб же 
(підстава) виникнення певних суспільних відно
син не змінює правового методу регулювання цих 
відносин [19, с.34-35].

Проблема третя - чи не зникає в умовах 
нових соціально-економічних реалій фінансо
ве право як окрема галузь права взагалі? Таке 
питання виникло в останні роки у зв'язку з 
тим, що фінансове право як галузь права в 
умовах переходу до ринкової економіки пе
реживає період особливо бурхливого розвит
ку. Зокрема, з'являються нові фінансово- 
правові інститути [34], змінюється зміст тра
диційних [4; 20; 24; 28; 29; 41; 53], а деякі 
сфери суспільних відносин, які раніше вважа

лися виключно фінансово-правовими, на дум
ку окремих авторів, «взагалі... виходять з-під 
фінансово-правового регулювання» [16, с.25]. 
Більше того, очевидною стала неминуча дис
кусія науковців та практиків про місце подат
кового права в системі права України та ії за
конодавства, назріває така ж дискусія про 
банківське право.

Щоб методологічно істинно відповісти на 
ці та інші аналогічні питання проблеми, що уже 
виникли чи можуть з’явитись, необхідно ще раз 
повернутись до окремих аспектів питання про 
предмет фінансового права, про характер від
носин, що регулюються нормами фінансового 
права. Зокрема, класично предмет фінансового 
права визначається через відношення, що вини
кають в процесі фінансової діяльності держави. 
А сама фінансова діяльність держави є нічим 
іншим, як ії діяльністю по утворенню, розподілу 
і використанню фондів грошових коштів для 
виконання нею ії ж завдань і функцій. Безпосе
реднім об’єктом фінансової діяльності держави є 
державні фінанси. Тобто, відповідь на питання, 
зникає чи ні в умовах переходу до ринкової еко
номіки фінансове право як окрема галузь, мето
дологічно істинно може бути зведена до відпові
ді на питання, зникають чи ні в цих умовах дер
жавні фінанси?

Безсумнівно, що в структурі державних 
фінансів в ході ринкових перетворень уже від
булися і продовжують здійснюватися глибокі 
якісні зміни. Зокрема, відновлення в Україні на 
початку 90-х років інституту місцевого само
врядування та поява функцій і завдань, що ви
конуються органами місцевого самоврядуван
ня, стали об’єктивними чинниками процесу 
формування фінансів місцевих органів влади в 
нашій країні. Місцеві фінанси в сипу цього 
стали відділятися від державних [23, с.20].

Тим не менш в умовах переходу до рин
кової економіки' державні фінанси не зника
ють. Більше того, як зазначають фахівці, їх 
роль навіть зростає. По-перше, це пов'язано з 
появою та утвердженням поряд з традиційни
ми нових груп фінансових правовідносин та 
ускладненням взаємозв'язків між ними. По- 
друге, державні фінанси виокремилися з ін
ших фінансів і набули внаслідок цього повної 
самостійності. Останнє зумовлено тим, що в 
ринкових умовах гроші - матеріальна основа 
фінансів, -виконуючи функцію засобу обігу,
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стають капіталом, тобто вартістю, здатною 
зростати самій по собі. По-третє, після зламу 
адміністративно-командної економіки держа
вні фінанси стали найдієвішим інструментом 
впливу держави на суспільні процеси та сус
пільство в цілому [54, с.15].

Вагомість останнього чинника зростає ще й 
від того, що в період переходу до ринкової еко
номіки об'єктивно зростає роль держави в управ
лінні цими процесами. В агрегативному виді фун
кції держави в цей період можна звести до трьох 
крупних блоків функцій: а) функцій тоталітарного 
порядку; б) трансформаційних функцій; в) функ
цій ринкового регулювання [32, с.38]. Оскільки ж 
державні фінанси апріорі є атрибутом держави, то 
і їх роль зростає водночас із об'єктивним проце
сом зростання ролі держави. Як уже зазначалося 
вище, це відбувається шляхом розширення сфери 
фінансових правовідносин внаслідок розширення 
їх об'єктного та суб'єктного складу, тобто, вклю
чення у сферу фінансово-правового регулювання 
нових суспільних відносин.

Таким чином, фінансове право завжди 
було і залишається окремою галуззю права, 
мало та має власний предмет та метод регу- 
лювання.Будучи одним з невід'ємних атрибу
тів держави, воно з'являється по суті разом з 
нею та супроводжує її протягом усього періо
ду її існування. Фінансове право - продукт фі
нансової діяльності держави. Неспівпадання 
часу з'ясування наукою дійсного виникнення 
фінансового права, наявність великого різно
бою поглядів учених у цьому питанні зовсім 
не означає, що протягом усього попереднього 
періоду фінансове право або не існувало зо
всім, або входило в якості складової частини 
до інших галузей права. Воно свідчить лише 
про недостатній ще рівень пізнання наукою 
багатьох ключових методологічних проблем 
теорії фінансового права.

Будучи самостійною галуззю, фінансове 
право України водночас є органічною складо
вою частиною системи права в цілому. Воно 
входить у групу публічних галузей права і 
безпосередньо взаємодіє з конституційним, 
адміністративним, кримінальним правом. Во
дночас дуже тісно взаємодіє фінансове право і 
з ядром галузей приватного права, насамперед 
цивільним та трудовим правом.
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Patsurkivskyi P. S.
The place of Financial Law in law system 

Summary
The debatable methodological problem of Financial Law is the question about its place in law system 
as a whole. The author discusses in the article next three questions: a) about the measure of the self- 
sufficiency of Financial Law, namely - whether it is really separate law branch; b) about the time and 
the manners of the appearance of Financial Law; c) whether does not disappear Financial Law as a 
separate branch in consequence of appearance in its bosom such of noticeably solitary law branches, 
like Budgetary, Tax, Banking Regulation and similar.
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ЕТАТИСТСЬКА ДОКТРИНА ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Податки -  один з найголовніших інститутів 
фінансового права. Вони -  атрибут держави. Тобто, 
їм уже стільки багато століть, як і самій державі. 
Проте як не дивно, про економічну, соціальну, по
літичну й моральну природу податків нам відомо 
значно менше, ніж про державу. І якщо з таким 
станом речей у попередньому, радянському суспі
льстві, що базувалося на повністю одержавленій 
економіці, ще можна було миритися, оскільки в 
ньому не податки, а планові централізовані відра
хування від прибутків підприємств були головним 
доходом державного бюджету, то в умовах пере
ходу до ринкової економіки сиіуація змінилася 
докорінно. Основним джерелом доходів державно
го бюджету стали податки.

Як зазначається в передостанній, шістдесят 
сьомій статті другого розділу Конституції Украї
ни, в якому зафіксовані конституційні права, сво
боди та обов’язки людини і громадянина, «кожен 
зобов’язаний сплачувати податки і збори в поряд
ку і розмірах, встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податко
вих інспекцій за місцем проживання декларації 
про свій майновий стан та доходи за минулий рік 
у порядку, встановленому законом» [1, с.26-27].

Проте будь-яка неупереджена особа не 
може не бачити величезного розриву між цією 
лаконічною формулою Конституції та дійсніс
тю. Насамперед практика засвідчує, що подат
ки -  це унікальний суспільний феномен з бага
тьма невідомими.

По-перше, з питань оподаткування ось 
уже впродовж декількох століть одна теорія 
змінює іншу, чимало з них існують водночас, 
нерідко взаємно доповнюючи чи заперечуючи 
одна іншу, проте жодна з них ще всебічно не 
розкрила, на нашу думку, сутності цього яви
ща з позицій не політики, а науки. Хоч з 
окремих аспектів оподаткування, особливо 
останнім часом, написано чимало вагомих 
монографій [3; 4; 5; 6; 8; 12; 13; 20; 23].

Негативне відношення населення до подат
ків в ході переходу до ринкової економіки не 
змінилося. Зокрема, в 1990р. його образно ви
словив на сторінках одного з відомих фахових

журналів журналіст Сергеев М.: «Немає слів, 
навряд чи хто любить податки. І якщо зупинити 
на вулиці та запитати навіть сотню людей..., то 
всі вони в одни голос висловляться за зниження 
чи повну відміну податків. Адже податки -  це 
завжди вирахування із заробітної плати, особис
тих доходів чи то в соціалістичному, чи то в ка
піталістичному суспільстві» [15, с.58]. Із опита- ; 
них 725 респодентів в м.Києві у лютому 1999р. 
своє негативне відношення до податків вислови
ли 723 із них [10].

Витоки цього негативного явища слід 
шукати, на нашу думку, ще в попередньому 
радянському суспільстві, в його теорії та пра
ктиці. Зокрема, один з відомих радянських 
теоретиків фінансового права Ципкін С.Д. пи
сав, що «з правової позиції податок означає, 
насамперед, платіж в державний бюджет, зо
бов’язання перед державою («повинність»)» 
[22, с.49]. Закономірним (в будь-якому випад
ку таким, що не суперечить) наслідком тлума
чення податку як повинності є його індивіду
альна (правова) безоплатність.

Через декілька сторінок Ципкін С.Д. у тій 
же монографії продовжує: «Вибір законодав
цем того або іншого методу, меншого чи 
більшого ступеня використання податкових 
конструкцій, часу та обстановки його застосу
вання дозволяє поєднувати забезпечення за
гальнодержавних інтересів із забезпеченням 
потреб платника податку» [22, с.54].

Висловлена Ципкіним С.Д. думка про 
особливе поєднання інтересів сторін податко
вого правовідношецня була розвинута Заполь- 
ським С.В. в статті «Оподаткування як пред
мет правового регулювання»: «Податкова 
форма в найбільшій мірі дозволяє поєднувати 
задоволення безпосередньо суспільних ін
тересів, які втілюються в бюджеті, з інтереса- І 
ми платника, якому надається можливість 
суму, що залишається після сплати подат
ку, використовувати на власний розсуд 
(виділено мною -  Б.О.)» [7, с.99]. Не підо
зрюючи цього сам, Запольський С.В. тим не 
менше сформулював онтологію етатистської
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теорії оподаткування в цілому та оподатку
вання доходів фізичних осіб зокрема.

Ще одним «відкриттям» Запольського 
С.В. щодо оподаткування є його тлумачення 
суб’єктного складу учасників податкових пра
вовідносин, згідно якого одним із суб’єктів 
податкових правовідносин виступає, звичай
но, платник податку, а іншим -  не держава в 
цілому, а уповноважений нею фінансовий ор
ган. Він стверджує, що відносини, які склада
ються між державою-сувереном, котра вста
новлює податки, і безпосереднім платником 
податку, не можуть бути названі податковими 
правовідносинами. Наслідками цього право
вого зв’язку, згідно Запольського С.В., є лише 
виникнення податкової правоздатності фізич
них та юридичних осіб. Водночас держава 
наділяє податковою правоздатністю й іншу 
групу суб’єктів -  державні органи, що здійс
нюють збір бюджетних коштів. Результатом 
цієї регламентації і є встановлення структури 
податкових відносин -  визначення їх суб’єктів 
та взаємозв’язків між ними [7, с.92].

Об’єктивно дана концепція веде до неми
нучого виникнення розриву між збором пода
тків та їх витрачанням, тягне за собою появу 
«процесуального» ухилу податкового права, 
оскільки згідно неї суб’єктами податкових 
правовідносин визнаються тільки безпосеред
ні учасники «податкового процесу» -  дій по 
вирахуванню та стягненню податку. Ця кон
цепція набула в передреформенний період 
великого поширення серед радянських юрис- 
тів-фінансистів. Тому не дивно, що основний 
зміст податкового права вони стали зводити 
до норм, що регулюють порядок стягнення 
податку, тобто матеріальному інституту пода
ткового права вони задали яскраво виражений 
процесуальний ухил.

Саме так стали визначати характер прав та 
обов’язків учасників податкових правовідносин: 
«Для одного з учасників -  фінансового органу, 
управомоченого державою, -  податковий закон 
встановлює міру дозволеної поведінки: право ви
магати внесення певної суми грошей у встановле
ний строк, право описати майно і, в необхідних 
випадках, привести в дію апарат примусу та за
стосувати санкції. Для іншого учасника чітко 
встановлена міра повинної поведінки: внесення 
платежу у встановлений строк та у визначеному 
розмірі» [16, с.249-250].

Вчасне внесення визначеної суми грошей 
-  це головний обов’язок платника податку, 
який водночас є для нього і головним змістом 
податкового правовідношення. Фізичні особи 
мають і деякі інші обов’язки у зв’язку зі спла
тою податку: правильно і повно вести облік 
доходів та видатків, вчасно заповнювати та 
подавати податкові декларації, допускати по
садових осіб податкових органів в приміщен
ня, які використовуються для досягнення до
ходу, надавати їм документи, що підтверджу
ють право на пільги з податку та деякі інші.

Ті ж дуже куці права, якими наділені фі
зичні особи в галузі податкових відносин, по 
суті, відзначаються похідним характером від 
обов’язків платника податку: в останнього є 
обов’язок сплатити податок, а «права» підпо
рядковані належному, чітко визначеному за
конодавством виконанню обов’язку. Це права 
на одержання пільг, відстрочок чи розстрочок 
платежу, на повернення переплачених сум 
податку. Реалізація цих прав повністю зале
жить від рішення відповідного фінансового 
органу держави, тобто, по суті, це права від
повідних державних органів надавати фізич
ній платнику-особі податку пільги, відстроч
ки, розстрочки платежу тощо. Причому зако
нодавством чітко передбачено, який саме ор
ган і в межах якої суми може надати громадя
нину ту або іншу пільгу.

Тобто, охорона прав громадян у сфері 
оподаткування зводиться, по суті, до запобі
гання особистому свавіллю з боку посадових 
осіб. Це не тільки не суперечить, а, навпаки, 
логічно вписується в етатистську теорію опо
даткування громадян.

Так, Д.А.Бекерська, аналізуючи права 
особи в податкових правовідносинах, заува
жує, що «порушення законності з боку окре
мих посадових осіб здатне підірвати довір’я 
до державного апарату з боку трудящих і тим 
самим завдати шкоди розвитку їх політичної 
та трудової активності» [2, с.86]. Довір’я до 
держави в цілому, активність мас, спрямована 
на зміцнення цієї держави, а, по суті, інтерес 
держави, збереження та зміцнення її могутно
сті і в сфері прав особи, як бачимо, в етатистів 
є визначальними засадами.

В чому ж, на думку Д.А.Бекерської, поля
гають права особи в податкових правовідно
синах? На жаль, переліку цих прав вона не
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наводить, тільки обмежується визначенням 
загальної спрямованості охорони прав та за
конних інтересів особи в податкових правові
дносинах: «Такі гарантії, -  пише вона, -  по
винні бути спрямовані на запобігання 
суб’єктивізму в трактуванні державної доці
льності, запобігання свідомого порушення 
закону, попередження помилок внаслідок не
достатньої кваліфікації виконавців» [2, с.87]. 
Тобто, як випливає з наведеного положення, 
права громадян в податковій сфері спрямовані 
на підпорядкування об’єктивній державній 
доцільності, вираженій в законодавстві та 
здійснюваній державними чиновниками.

Етатистська доктрина оподаткування фі
зичних осіб набула інтернаціонального харак
теру. Зокрема, її прихильниками був і відомий 
болгарський учений Мілчо Костов. Він підкре
слював, що розмежування активних і пасивних 
суб’єктів податкових правовідносин недопус
тимо будувати згідно цивілістичної моделі 
«кредитор-боржник». В правовідносинах, що 
будуються за принципом «влада -  підпорядку
вання» і не допускають зв’язків іншого типу, а 
саме до таких М.Костов відносив податкові 
правовідносини, його суб’єктну структуру ви
значає владний припис: «Активним суб’єктом 
завжди є орган, який здійснює владну компете
нцію, незалежно від того, уповноважений він 
збирати (одержувати) кошти чи здійснювати 
фінансування, субсидувати організації чи гро
мадян. Пасивними суб’єктами виступають ад
ресати владної компетенції незалежно від того, 
хто вони -  фінансові боржники чи носії 
суб’єктних публічних прав (вимог) в сфері фі
нансового права» [25, с.248-249].

Такий підхід знаходить своє логічне завер
шення в тому, що податкова дієздатність грома
дянина втрачає практичне значення або не про
являється зовсім в широкому колі правовідно
син, де виконання його податкових обов’язків 
відбувається без нього самого, а його особисті 
діяння зовсім не є основою реалізації право- 
відношення (наприклад, стягнення прибуткового 
податку шляхом відповідних вирахувань бухгал
терії із заробітної плати). Можливість особисти
ми діяннями досягати правового ефекту внаслі
док цього різко звужується. Вона практично 
пов’язана з реалізацією тих нечисельних «прав», 
про які ми зазначали вище.

Подібний автоматизм реалізації на прак
тиці податкових правовідносин з участю фізи
чних осіб знаходить найнесподіваніше відлу
ння в теорії податкового права. Зокрема, реа
лізація податкової правоздатності фізичної 
особи визначається вторинною, похідною, ін
дукованою від реалізації нею ж цивільно- 
правової, трудової, адміністративної право
здатності [11, с. 196-197]. Податкові органи 
«автоматично» «прокручують» податкове пра- 
вовідношення після вчинення відповідного 
акту в межах цивільного, трудового чи адміні
стративного права.

Ось чому питання податкової правоздат
ності фізичної особи, на противагу питанню 
податкової правоздатності юридичних осіб, 
так недостатньо вивчене і вивчається нині на
укою фінансового права. «Фінансовому праву 
немає необхідності в спеціальному регулю
ванні правоздатності особи -  зазначає все той 
же М.Костов. -  На практиці не констатується, 
а в теоретичному плані необгрунтована необ
хідність спеціального фінансового критерію 
змісту, виникнення і припинені« правоздат
ності. Тут цілком застосовні правила, що ха
рактеризують цивільну правоздатність. Ос
кільки цивільна правоздатність призначена 
для обслуговування грошово-майнових відно
син, то вона придатна в незмінному виді для 
обслуговування і грошово-майнових фінансо
вих відносин. Реалізація фінансової правозда
тності в конкретних фінансових відносинах 
передує реалізації цивільної правоздатності в 
речових, облігаційних, спадкових і інших від
носинах. Владний метод регулювання фінан
сових відносин в цьому смислі ніяк не позна
чається на самому відношенні» [25, с.220- 
221]. Тут надзвичайно багато, м’яко кажучи, 
спірних положень. Проте з останнім твер
дженням М.Костова неможливо погодитись 
апріорі. Така ж позиція і професорів Вороно
вої Л.К. [18, с.20-21], Кучерявенка М.П. [8, 
с.63-64], Пацурківського П.С. [17, с.47-49]. 
Саме гіпертрофована роль владного регулю
вання лежить в основі такого стану речей, 
який ми маємо в оподаткуванні громадян.

Польський юрист-фінансист Вітольд Оль- 
шовий для теоретичного обгрунтування фак
тичної нерівності сторін податкового право- 
відношення надзвичайно легко маніпулює ін
ститутами основних прав і свобод людини і
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громадянина, зокрема принципом рівності 
всіх перед законом. Цей принцип, на його ду
мку, базується не на рівності (рівнозначності) 
сторін правовідношення у всіх випадках, а на 
рівності прав тільки певної, чітко окресленої 
групи суб’єктів права. Іншими словами, цей 
принцип виражає рівність прав і обов’язків 
всередині такої групи суб’єктів, а не рівність 
між усіма групами суб’єктів права, наприклад, 
юридичними і фізичними особами. Причому, 
як він стверджує, навіть така «не рівна» рів
ність може бути повністю реалізованою тіль
ки в тих галузях права, які виділились і про
довжують перебувати у тісному зв’язку з ци
вільним правом [26, с.8].

В інших галузях, відзначає В.Ольшовий, 
це правило часто обмежується, особливо в 
тих, з допомогою яких держава реалізує свою 
господарську чи фінансову політику. Вимоги 
цієї політики (мета законодавця) можуть ви
ключати, як стверджує він, певні групи грома
дян з надання їм відповідних прав та 
обов’язків [26, с.9]. Ніби підводячи резюме 
своїм міркуванням щодо фінансової, в т.ч. й 
податкової, правоздатності фізичних осіб,
В.Ольшовий підкрелює: «Важко визнати в 
сфері фінансового права за громадянином за
гальну правоздатність, оскільки він наділений 
тільки процесуальною правоздатністю як уча
сника процесу, спрямованого на прийняття 
рішення щодо його прав і обов’язків чи здат
ності використовувати різні правові засоби 
контролю адміністрації» [26, с.12].

Етатисти, беручи економічні, соціальні, 
політичні та інші гарантії прав особи в суспі
льстві за об’єктивну данність, вважають, що 
тільки в недосконалості правових засобів реа
лізації і захисту прав громадян можуть вини
кати причини порушення прав особи в подат
кових правовідносинах. Виникнення податко
вих правовідносин ними пов’язується насам
перед з наявністю у фізичних осіб самостійно
го джерела доходу чи певного майна. Додат
ковими умовами є досягнення певного віку, 
громадянство, особливий сімейний стан та 
деякі інші [22, с.68-69].

Безперечно, розвинуте процесуальне зако
нодавство -  одна з неодмінних умов функціону
вання правової держави. Проте, відірвані від ма
теріального права, процесуальні відносини втра
чають орієнтацію, набувають рис якоїсь «безті

лесності», невідповідності своєму первісному 
призначенню -  виступати гарантом забезпечен
ня матеріальних прав сторін. Якщо й надалі фі
нансово-правова наука не з’ясує загальні умови 
виникнення податкових правовідносин, не пі
знає їх онтологічну сутність, то ці умови так і 
залишаться невизначеними в законодавстві, а на 
практиці склад платників податків, поділ їх на 
групи, встановлення пільг і т.д. по-старому бу
дуть визначатись безліччю підзаконних актів, 
роз’яснень до них і т.д.

Очікувати чогось інакшого неможливо, 
якщо й надалі обмежуватися при визначенні 
платника податку лише констатацією того, що 
ним є юридична чи фізична особа, зобов’язана 
в силу припису відповідного нормативного ак
ту сплачувати податок, а в якості об’єктивних 
ознак платника податку, незалежних від волі 
законодавця, називати тільки єдину -  наяв
ність у суб’єкта оподаткування самостійного 
джерела доходу чи відповідного майна [16, 
с.250]. Для того ж, щоб дати визначення плат
ника податку, яке б менше грішило норма
тивізмом та розширювало коло цих об’єктив
них критеріїв, недостатньо тільки аналізу 
процесуальних податкових прав і обов’язків 
громадянина. Для цього необхідне насамперед 
з’ясування правової природи матеріальної су
тності податкових правовідносин.

Таким чином, відправною і кінцевою то
чкою етатистського вчення щодо оподатку
вання фізичних осіб, яке набуло свого апогею 
в радянському суспільстві і продовжує, по су
ті, визначати податкову політику й нової 
української держави на етапі переходу її до 
ринкової економіки, є ідея «визначального 
інтересу держави», взята як «відображення 
тільки специфічних потреб самої держави та 
особливого її відношення до недержавних 
сфер соціального життя» [9, с.115].

Держава, будучи цементуючим началом 
політичної єдності, змушена конфронтувати з 
явищами приватного характеру, які підрива
ють цю єдність. В цьому протистоянні держа
ва турбується про самозбереження, про власну 
міць, що і є інтересом держави. Могутність же 
держави тримається на фінансовому фунда
менті. Звідси здійснення державних завдань 
проголошується етатистами основною функ
цією фінансів, основним напрямком фінансо
вої діяльності: «З метою забезпечення себе
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необхідними грошовими коштами, своєчасно
го та правильного їх розподілу держава здійс
нює фінансову діяльність» [16, с.4].

По-друге, етатизм поряд і водночас із ло- 
біюванням інтересів держави, що забезпечую
ться виключно з допомогою фінансів, ховає
ться за постійні інтереси суспільства в цілому. 
Наприклад, Ю.А.Ровінський писав: «... фінан
сова діяльність соціалістичної держави ... дій
сно забезпечує задоволення колективних по
треб суспільства» [14, с.Ю]. Проте він, на 
жаль, не зазначив, як саме забезпечується це 
задоволення: чи держава є суб’єктом, який по 
закону зобов’язаний здійснювати дану функ
цію щодо суспільства, окремих громадян; чи 
держава виступає в якості благодійника, що 
виконує свої функції в порядку доброчинності 
щодо підлеглих з боку владарюючих.

Мамут Л.С. про це писав: «З точки зору 
етатистів, держава не служить людям, суспі
льству, не виконує свого прямого обов’язку 
перед ними. Вона милостиво надає їм послугу. 
По-іншому неможливо кваліфікувати ті акції, 
здійснення яких неможливо вимагати в силу 
відсутності у тих, хто користується послугами 
держави, відповідного права на ці послуги, 
коштів, норм і процедур забезпечення реалі
зації цього права» [9, с.160]. І як яскраву рису 
цієї другої, властивої етатизму, особливості 
Мамут Л.С. наводить коло суб’єктів бюджет
них відносин. Ні громадяни, ні нації, ні суспі
льство в цілому не розглядалися радянським 
бюджетним правом в якості його суб’єктів 
[19]. Та й нині у фінансовому праві вони та
кими не виступають.

По-третє, будь-який різновид етатизму 
характеризує державу як монополіста публіч
ної влади. Якщо опікування про загальне бла
го з етатистської точки зору забезпечується 
альтруїстськими міркуваннями держави, то 
якнайсуворіше виконання громадянами своїх 
обов’язків забезпечується силою закону, армі
єю чиновників, ідеологічною могутністю 
держави, її апаратом примусу. Причому дер
жава абсолютно вільна, згідно етатистських 
канонів, у визначенні кола прав, свобод і 
обов’язків громадян, у визначенні меж для 
власного втручання у життя індивідів, в тому 
числі і в їх життя як суб’єктів податкових пра
вовідносин. Однак така практика держави в 
умовах переходу до ринкової економіки зу-
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стрічає все більший опір з боку як окремих 
громадян, так і суспільства в цілому, яке на
буває певних рис громадянського суспільства, 
та вимагає необхідних корекцій. На наше гли
боке переконання, етатизм як теорія і практи
ка в оподаткуванні фізичних осіб себе вичер
пали, історично неперспективні, гальмують 
суспільний прогрес.
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Bakun О. V
The etatistic doctrine of the taxation of natural persons 

Summaru
In the article the author uncovers essence, contents and forms or realization in fiscal state policy the 
etatistic doctrine of the taxation of natural persons in the circumstances of transition from totalitarian 
state to civil society and to legal state.
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ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Питання врегулювання міжбюджетних 
відносин сьогодні є одним із найважливіших з 
точку зору ефективного фінансування держа
вних витрат та використання коштів бюджетів 
різних рівнів. Для його вирішення необхідно 
мати в законодавстві чітке визначення всіх 
видів бюджетів в Україні, види видатків, фі
нансування яких закріплено за тими чи інши
ми бюджетами, та мати законодавчо встанов
лені методи і нормативи (або правила їх роз- 
рахування), на основі яких визначаються об
сяги коштів, необхідних для фінансування тих 
чи інших видів видатків.

Визначення видів видатків, що повинні 
фінансуватися з тих чи інших бюджетів, в 
свою чергу потребує чіткого визначення пов
новажень та функцій різних рівнів самовряду
вання та держави. А визначення методів роз
поділення коштів між бюджетами різних рів
нів також вимагає визначитися в можливих 
джерелах надходжень (видах податків та ін
ших зборів) та їх закріпленні за тими чи ін
шими рівнями бюджетів.

1. Види бюджетів, що існують в Украї
ни

1.1. Згідно з Конституцією України
Основи бюджетної системи України за

кладено в Конституції України, а деталі ви
кладено в законі «Про бюджетну систему в 
Україні». Конституція прямо визначає види 
бюджетів, які існують в Україні, та органи, що 
їх затверджують.

• Державний бюджет України затвер
джується Верховною Радою України у вигляді 
Закону про Державний бюджет на відповід
ний рік (ст. 96);

• бюджет Автономної Республіки Крим 
затверджується на основі єдиної податкової і 
бюджетної полятики України рішенням Вер
ховної Ради Автономної Республіки Крим про 
бюджет Автономної Республіки Крим на від
повідний рік (ст. 138);

• обласні бюджети затверджуються рі
шенням обласних рад (ст. 143);

• районнні бюджети затверджуються 
рішенням районних рад (ст. 143);

• міські, селищні, сільські бюджети за
тверджуються, відповідно, рішенням міських, 
селищних, сільських рад (ст. 143).

Питання організації управліня районами у 
містах віднесено Конституцією до компетен
ції міських рад (ст. 140), що означає залеж
ність утворення чи неутворення районних у 
містах бюджетів від рішення міських рад.

Конституція також встановлює особливос
ті утворення бюджетів обласного та районного 
рівня. Ця особливість віддзеркалює особливість 
визначення в Конституції поняття «місцеве са
моврядування» та особливу юридичну природу 
самих обласних та районних рад.

У відповідності з статтею 140 Конститу
ції, місцеве самоврядування є «правом тери
торіальної громади - жителів села чи доброві
льного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста - самостійно ви
рішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. Особливості 
здійснення місцевого самоврядування в містах 
Києві та Севастополі визначаються окремими 
законами України.» При цьому, Конституція 
визначає, що:

«місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою в порядку, встано
вленому законом, як безпосередньо, так і че
рез органи місцевого самоврядування: сільсь
кі, селищні, міські ради та їх виконавчі орга
ни», а потім додає, що «органами місцевого 
самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад сіл, селищ та 
міст, є районні та обласні ради.»

Таким чином, Конституція підкреслює, 
що районні та обласні ради можуть розгляда
тися як органи місцевого самоврядування ли
ше, коли вони представляють і виконують 
спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ та міст. У зв’зку з цим виникає два пи
тання. Перше: чи може держава визначити 
перелік якихось інтересів, користуючись логі
чними критеріями, які вважатимуться «спіль-
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ними інтересами», що автоматично представ
ляються обласними та районними радами, чи 
ж такі «спільні інтереси» повинні бути визна
чені тільки самими територіальними громада
ми сіл, селищ та міст на договірній основі?

Це питання є важливим з точки зору за
конодавчого врегулювання міжбюджетних 
відносин та можливості визначити в законі 
про бюджетну систему (чи в бюджетному ко
дексі) повноваження всіх рівнів рад щодо фі
нансування тих чи інших видатків. Якщо вва
жати, що «спільні інтереси» визначаються 
лише на договорній основі, стає неможливим 
планування будь-яких трансфертів з держав
ного бюджету на обласний чи районний рі
вень, і всі кошти спочатку повинні «надсила
тися» на найнижчі рівні, а потім пересилатися 
з них на рівень району чи області відповідно 
до досягнутих угод про спільні програми та 
проекти територіальних громад.

Друге питання: чи означає це, що районні 
та обласні ради підлягають ліквідуванню там, 
де територіальні громади сіл, селищ та міст не 
домовилися між собою про «існування спіль
них інтересів»?

Відповідь на друге питання залежить від 
відповіді на перше питання. Якщо держава має 
право визначиш «зверху» перелік будь-яких ін
тересів, які апріорі вважаються «спільними», то 
тоді обласні та районні ради існують завжди, а в 
міжбюджетних відносинах можна планувати 
трансферти з державного бюджету на рівень об
ласті та району для фінансування «апріорі спіль
них програм». Якщо ж ні - то можна зробиш 
висновок про «можливу ліквідацію» обласних та 
районних рад там, де нижчі рівні рад не домови
лись про спільні інтереси, але залишені на рівні 
області та району державних адміністрацій, які 
крім «спільних інтересів рад нижчих рівнів» ще 
виконують «делеговані функції держави» і тому 
можуть існувати незалежно від існування «спі
льних інтересів територіальних громад».

Непряма підказка для юридичного трак
тування правового статусу обласних та район
них рад міститься в статті 143. Конституції, де 
йдеться про види коштів, що надходять у об
ласні та районні бюджета, та про напрямок їх 
використання. Так, користуючись статтею 
143, можна зробиш висновок про можливість 
визначення державою в законі (або бюджет
ному кодексі) програм, що вважаються «спі

льними» апріорі і не потребують прийняття 
спеціальних угод територіальними громадами 
про фінансування спільних програм на дого
вірній основі (детально див. частину 3).

Ще одна важлива різниця між обласними і 
районними радами та органами місцевого само
врядування на рівні міста, села, селища полягає 
в тому, що останні мають право встановлювати 
місцеві податки та збори (ст. 143 Конституції-), в 
той час, коли обласним та районним радам таке 
право Конституцією не надано.

Отже, підводячи підсумок, можна сказа
ти, що Конституція виділила два рівні органів 
місцевого самоврядування: 1) міські, сільські, 
селищні ради, що мають однакову юридичну 
природу і повноваження відносно своїх тери
торіальних громад, 2) обласні та районні ради, 
які є органами місцевого самоврядування, ко
ли вони представляють спільні інстереси те
риторіальних громад, і тому мають іншу юри
дичну природу і повноваження.

1.2. Згідно з Законом «Про бюджетну 
систему в Україні»

Визначення бюджетної системи України 
також дається в законі «Про бюджетну систе
му в Україні» [2, ст.1]. Але закон не робить 
різниці між юридичною природою обласних і 
районних бюджетів та бюджетів міст, сіл та 
селищ, що приводить до виникнення певної 
колізії статей закону і статей Конституції. 
Стаття 2 закону просто визначає, що до бю
джетної системи входить Державний бюджет, 
бюджет Автономної республіки Крим та міс
цеві бюджети. При цьому до місцевих бю
джетів відносяться обласні, районні, міські, 
сільські, селищні ради і ніяких ознак їх різної 
юридичної природи в законі не зазначається.

2. Розподілення об’єктів власності та 
функцій між державою, областями, райо
нами та місцевим самоврядуванням

Проблеми врегулювання міжбюджетних 
відносин та розподілення трансфертів на фор- 
мульній основі великою мірою пов’язані з 
відсутністю чіткого законодавчого розподі
лення об’єктів власності та функцій між дер
жавою, областями, районами і місцевим само
врядуванням.

2.1. Розподілення об’єктів власності
2.1.1. Згідно з Конституцією України

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 48. Правознавство. 51



Нечай А. А.

Конституція не визначає чітко принципи 
розподілення об’єктів власності між різними 
рівнями самоврядування -  немає визначення 
що таке «державна» та «комунальна» влас
ність і як вони розмежовуються. Також Конс
титуція не закладає принципи розподілення 
повноважень та функцій між різними рівнями 
влади та самоврядування, хоча окремі статті і 
стосуються цих питань.

Так, Конституція не наводить прямо пе
релік видів форм власності, що дозволені в 
країні. Для з’ясування цього питання треба 
читати різні статті, в тексті яких згадується 
той чи інших вид власності. Наприклад:

1) стаття 13 каже про «об'єкти права вла
сності українського народу», якими є земля, її 
надра, атмосферне повітря, водні та інші при
родні ресурси, які знаходяться в межах тери
торії України, з чого можна зробити висновок 
про існування «права власності народу Украї
ни», яке здійснюється органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування 
в межах, визначених Конституцією;

2) стаття 14 говорить, що в Україні гарантує
ться «право власності на землю», яке набувається 
і реалізується громадянами, юридичними особами 
та державою, з чого можна зробиш висновок про 
існування державної та приватної власності на 
землю. Тут необхідно звернута увагу на те, що 
стаття нічого не каже про право власності на зем
лю територіальних громад міст, сіл та селищ, з 
чого можна зробити висновок, що в них немає 
права бути власниками землі. Але такий висновок 
протирічигь статті 142 Конституції, в якій сказа
но, що «матеріальною і фінансовою основою міс
цевого самоврядування є рухоме і нерухоме май
но, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 
природні ресурси, що є у власності територіаль
них громад сіл, селищ, міст, районів у містах»;

3) стаття 41 каже, що «громадяни для за
доволення своїх потреб можуть користуватися 
об'єктами права державної та комунальної 
власності», з чого можна зробити висновок 
про існування зазначених видів власності, але 
не можна зрозуміти що ж є «державною», а 
що - «комунальною» власністю;

4) стаття 41 також каже, що «право при
ватної власності набувається в порядку, ви
значеному законом», таким чином встанов
люючи існування приватної форми власності;

5) стаття 46 каже, що право громадян на 
соціальний захист гарантується, зокрема, 
«створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацез
датними», що свідчить про існування трьох 
форм власності юридичних осіб, а статті 49 та 
53 також свідчать про існування в Україні 
«державних та комунальних закладів» освіти 
та охорони здоров’я.

Отже, підводячи підсумок, можна сказа
ти, що згідно з Конституцією в Україні є дер
жавна, комунальна та приватна власність, але 
не визначено, за якими ознаками проводиться 
їх розмежування. Далі стаття 92 Конституції 
зазначає, що правовий режим власності ви
значається виключно законами України.

2.1.2. Згідно з Законом «Про власність» 
[З, ст.249].

Сьогодні основним законом щодо влас
ності є закон «Про власність», положення яко
го сьогодні не відповідають Конституції. Так:

1) стаття 2 цього закону прямо визначає, 
що «власність в Україні виступає в таких 
формах: приватна, колективна, державна», але 
в Конституції нічого про «колективну влас
ність» не говориться;

2) стаття 31 цього закону встановлює, що 
«до державної власності в Україні належать 
загальнодержавна (республіканська) власність 
і власність адміністративно-територіальних 
одиниць (комунальна власність))). Але Конс
титуція визначає, що державна та комунальна 
власність є начебто двома різними формами 
власності і нічого не говорить про «загально
державну (республіканську)» власність.

Далі стаття 32 закону визначає, що «суб'єк
том права загальнодержавної (республіканської) 
власності є держава в особі Верховної Ради 
України», а «суб'єктами права комунальної вла
сності є адміністративно-територіальні одиниці 
в особі обласних, районних, міських, селищних, 
сільських Рад народних депутатів». Але зверне
мо увагу на те, що поняття «загальнодержавної 
власності» як форми власності ніде не встанов
лювалося (ні в Конституції', ні в статті 2 цього 
закону), тому його використання в контексті 
статті 32 тільки додає неоднозначності при ви
рішенні питання розмежування на «державну» 
та «комунальну» власність.

Встановлюючи об’єкти державної влас
ності, закон знову каже не про «державну», а
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про «загальнодержавну» власність, визначаю
чи в статті 42 такі об’єкти: 1) земля, майно, 
що забезпечує діяльність Верховної Ради 
України та утворюваних нею державних орга
нів; 2) майно Збройних Сил, органів держав
ної безпеки, прикордонних і внутрішніх 
військ; 3) оборонні об'єкти; 4) єдина енергети
чна система; 5) системи транспорту загально
го користування, зв'язку та інформації, що ма
ють загальнодержавне (республіканське) зна
чення; 6) кошти республіканського бюджету; 
7) республіканський національний банк, інші 
державні республіканські банки та їх установи 
і створювані ними кредитні ресурси; 8) рес
публіканські резервні, страхові та інші фонди; 
9) майно вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладів; 10) майно державних 
підприємств; 11) об'єкти соціально-культурної 
сфери або інше майно, що становить матері
альну основу суверенітету України і забезпе
чує її економічний та соціальний розвиток.

До об'єктів права комунальної власності 
стаття 35 цього закону відносить: 1) майно, 
що забезпечує діяльність відповідних Рад і 
утворюваних ними органів; 2) кошти місцевих 
бюджетів, державний житловий фонд, об'єкти 
житлово-комунального господарства; 3) май
но закладів народної освіти, культури, охоро
ни здоров'я, торгівлі, побутового обслугову
вання; 4) майно підприємств (при цьому не 
вказано, яких саме підприємств); 5) місцеві 
енергетичні системи, транспорт, системи 
зв'язку та інформації, включаючи націоналізо
ване майно, передане відповідним підприємс
твам, установам, організаціям; 6) а також інше 
майно, необхідне для забезпечення економіч
ного і соціального розвитку відповідної тери
торії, та визначає, що у комунальній власності 
також перебуває інше майно, передане у вла
сність області, району чи іншої адміністрати
вно-територіальної одиниці іншими суб'єкта
ми права власності.

Як бачимо, таке визначення комунальної 
власності, по-перше, не дає можливості чітко 
відокремити його від державної власності, а 
по-друге, не дає можливості чітко розмежува
ти «комунальну власність» областей, районів, 
міст, сіл та селищ.

Тому хоча стаття 36 закону і декларує прин
цип «розмежування відповідальності суб'єктів 
права державної власності» встановлюючи, що

«держава та її адміністративно-територіальні 
одиниці не відповідають за зобов'язаннями один 
одного», цей принцип залишається виключно де
кларативним і не може бути застосований на пра
ктиці через відсутність юридичної та практичної 
можливості розмежування об’єктів власності, а 
також повноважень та функцій, закріплених за 
державою і територіально-адміністративними 
одиницями.

2.1.3. Згідно з Законом «Про місцеве са
моврядування в Україні» [4, ст. 170].

В статті 1 Закону «Про місцеве самовря
дування в Україні» міститься визначення 
«права комунальної власності» як права «те
риторіальної громади володіти, доцільно, 
економно, ефективно користуватися і розпо
ряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах 
майном, що належить їй, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування», 
а в статті 60 закону зазнчачається, що терито
ріальним громадам сіл, селищ, міст, районів у 
містах належить: 1) право комунальної влас
ності на рухоме і нерухоме майно (але при 
цьому не визначено, яке саме «нерухоме май
но»); 2) доходи місцевих бюджетів, інші кош
ти, 3) землю, природні ресурси; 4) підприємс
тва, установи та організації, в тому числі бан
ки (але при цьому не визначається якого типу 
або форми власності мають бути такі під
приємства, установи та організації ); 5) 
страхові товариства, а також пенсійні фонди 
(знову не визначається якої організаційно- 
правової форми та власності); 6) частку в 
майні підприємств (при цьому не визначено в 
майні якого типу та форми підприємств); 7) 
житловий фонд, нежитлові приміщення, 8) 
заклади культури, освіти, спорту, охорони 
здоров'я, науки, соціального обслуговування 
(таке визначення не дозволяє розмежувати 
підприємтва, що належать державі, облас
тям, районам, містам, селам, селищам); 9) 
інше майно і майнові права, рухомі та неру
хомі об'єкти, визначені відповідно до закону 
як об'єкти права комунальної власності, а та
кож кошти, отримані від їх відчуження.

Отже, таке визначення також не визначає, 
яке ж саме майно «належить територіальній 
громаді» та є «об’єктом комунальної власності».

Стаття 16 цього закону дає визначення 
«матеріальної та фінансової основи місцевого 
самоврядування», яке повністю повторює ви
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значення Конституції і тому також не усуває 
невизначеності щодо комунальної власності 
та майна що міститься в самій Конституції.

2.2. Розподілення функцій
2.2.1. Згідно з Конституціює України
Конституція не дає чіткого визначення

розподілення функцій між різними рівнями 
влади, але містить дуже загальні принципи 
такого розподілення. Так, стаття 140 визначає, 
що «місцеве самоврядування є правом терито
ріальної громади -  жителів села чи добровіль
ного об'єднання у сільську громаду жителів 
кількох сіл, селища та міста - самостійно ви
рішувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України». З такого ви
значення можна зробити висновок, що до 
функцій місцевого самоврядування відносять
ся лише «вирішення питань місцевого значен
ня». Але що є такими питаннями залишається 
невизначеним і не є однозначно зрозумілим.

Так, скажімо, чи можна віднести до «пи
тання місцевого значення» реалізацію гаран
тій, які надані громадянам країни її Конститу
цією (тобто конституційних гарантій)? Якщо 
погодитись, що це не є «питанням місцевого 
значення», тоді функцією держави є надання, 
скажімо, безоплатної обов’язкової середньої 
освіти (стаття 53 Конституції), надання безо
платних медичних послуг (ст. 49). Це, в свою 
чергу, означає, що відповідні витрати повинні 
плануватися в Державному бюджеті України і 
фінансуватися напряму, або ж забезпечувати
ся трансфертами з Державного бюджету від
повідним місцевим бюджетам. Сьогодні ж всі 
витрати по фінансуванню середньої освіти та 
великої частини закладів охорони здоров’я 
плануються місцевими радами і фінансуються 
за рахунок місцевих бюджетів, тому що вва
жаються «місцевими питаннями».

2.2.2. Згідно з законом «Про місцеве са
моврядування в Україні»

Крім Конституції визначення функцій міс
цевого самоврядуваня міститься в законі «Про 
місцеве самоврядування в Україні». Так, досить 
детальний перелік повноважень міських, сіль
ських, селищних рад та їх виконавчих органів 
наведено в Главі 1 (статті 25 -  26) та Главі 2 
(статті 27- 41), а повноваження районних і об
ласних рад -  в главі 3 закону. При цьому розрі
зняються «власні» та «делеговані» повнова
ження місцевого самоврядування. Таке визна

чення функцій дає можливість більш-менш ро
зібратися з розподіленням повноважень між 
різними рівнями влади, але вносить протиріччя 
при визначені розподілу повноважень між ра
дами та їх виконавчими комітетами.

Протиріччя виникають при визначенні 
дуже суттєвого питання про те, хто має право 
приймати рішення щодо отримання додатко
вих коштів для фінансування місцевих видат
ків розвитку шляхом залучення коштів під
приємств та населення.

Так, стаття 26 встановлює, що виключ
ною компетенцією сільських, селищних, місь
ких рад є: «26) прийняття рішень щодо випус
ку місцевих позик; 27) прийняття рішень що
до отримання позик з інших місцевих бю
джетів та джерел, а також щодо передачі кош
тів з відповідного місцевого бюджету».

А стаття 28 встановлює, що до відання 
виконавчих органів сільських, селищних та 
міських рад, зокрема, належить:

«5) залучення на договірних засадах ко
штів підприємств, установ та організацій не
залежно від форм власності, розташованих на 
відповідній території, та коштів населення, а 
також бюджетних коштів на будівництво, 
розширення, ремонт і утримання на пайових 
засадах об'єктів соціальної і виробничої ін
фраструктури та на заходи щодо охорони нав
колишнього природного середовища; 6) 
об'єднання на договірних засадах коштів від
повідного місцевого бюджету та інших місце
вих бюджетів для виконання спільних проек
тів або для спільного фінансування комуналь
них підприємств, установ та організацій, ви
рішення інших питань, що стосуються спіль
них інтересів територіальних громад».

Таке формулювання пункту 5 статті 28 є 
дуже розпливчатим і може бути використане для 
фактичного позичання коштів у підприємств та 
населення шляхом укладання будь-яких угод 
(тобто на договірній основі), при цьому такі уго
ди можуть мати характер «квазі-позикових па
перів». Таким чином, пункт 5 статті 28 входить в 
протиріччя з пп. 26 та 27 статті 26. А пункт 6 
статті 28 протирічить пункту 27 статті 26. Поді
бні юридичні колізії та протиріччя можуть при
вести до серйозних зловживань з боку виконав
чих органів місцевих рад.

Підводячи підсумки, можна сказати, що 
врегулювання міжбюджетних відносин та

54 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 48. Правознавство.



Юридичні аспекти міжбюджетних відносин в Україні

вдосконалення бюджетного процесу з метою 
ефективного фінансування видатків в державі 
вимагає усунення зазначених в цій статті не
доліків чинного законодавства.
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In the article it is undertaken the attempt of classification of budgets existing in Ukraine, the types of 
expenses fastenned for appropriate budgets, as well as legislator-set methods and standards (or the 
rules of their calculations), which are determined the capacities of facilities necessary for financing 
that or other expenses, are analyzed.
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РОЛЬ КОНСОЛІДАЦІЇ В СИСТЕМІ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА 
(НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

Проблеми систематизації існують у пра
вових системах, які належать до різноманіт
них типів. Порівняльний аналіз свідчить про 
те, що їх розв’язання стосується не тільки за
конодавчої техніки, але й сутнісних проблем 
права [5, с.121-122].

Як відомо, кожна правова система про
понує свої методи та види систематизації. В 
залежності від цього ведуть мову про 
“кодифіковані” та “некодифіковані” правові 
системи. Англійська правова система -  тра
диційний представник правових систем, які 
визначаються як “некодифіковані”. Як зазна
чає І.Ю.Богдановська, значний період часу 
питання про систематизацію англійських за
конів практично не піднімалося, що було зу
мовлено малозначною роллю законів (стату
тів) в системі, де домінував прецедент [1, 
с.98]. Необхідність систематизації в наш час 
викликана перш за все збільшенням числа 
законів. За багатовікову діяльність англійсь
кого парламенту, як відомо, прийнято велику 
кількість статутів. В англійському праві мо
жна зустріти акти парламенту, прийняті в 
XIV -  XV ст., які до теперішнього часу вико
ристовуються у судовій практиці. Як зазна
чає Рене Давід, англійські суди в наш час до
сить холодно ставляться до натяків на те, що 
вони повинні наслідувати приклад лорд- 
канцлера XV та XVI ст., або ж розвивати но
ві концепції справедливості [2, с.272].

Специфіка вирішення проблеми систе
матизації в англійському праві зумовлена 
цілою низкою притаманних йому особливос
тей, насамперед характером джерел. Юристи 
континентальної Європи, які весь час вихо
вувалися в дусі культу закону та, як зазначає 
Рене Давід, захоплення кодексами [2, с.276], 
вважають дивним і незручним те, що високо 
цивілізована, одна з великих торгових країн 
світу не сприйняла ідею кодифікації і про
довжує дотримуватися застарілих, як на наш 
погляд, позицій, коли судова практика вва
жається основним джерелом права. Роль за
кону та судової практики неоднакова в анг

лійському та українському праві, суть цих 
категорій полягає в самій структурі права. 
Розбіжності, щодо цього питання, в кінцево
му рахунку і пояснюють чому англійські 
юристи створили теорію джерел права, яка 
відрізняється від континентальної, і чому ан
глійське право, зокрема, не може набути 
континентальної форми кодифікації.

Рене Давід зазначає, що розбіжностям в 
структурі континентальних правових систем та 
англійського прецедентного права довгий час не 
надавалося належного значення. Це пояснюється 
тим, що на протязі довгого періоду часу під 
впливом низки теорій вважалося, що, аналізую
чи право, достатньо підходити до нього лише як 
до сукупності норм. Для тих, хто розглядає дане 
питання ретроспективно, найбільш суттєвим 
моментом в праві є не норми, які воно містить в 
даний момент, а, скоріш за все, сама структура 
цього права, його класифікація, концепції, які 
застосовуються, тип норм права, які складають 
його основу [2, с.277].

Що ж до структури англійського права, то 
зазначимо, що воно, порівняно з правом країн 
континентальної правової сім’ї, не знає внутрі
шнього поділу на публічне і приватне, загально- 
соціальне і юридичне. Воно навіть не диферен
ціюється на цивільне і адміністративне, кримі
нальне і торгове, але воно класифікується на за
гальне право і право справедливості [3, с.268].

Цей поділ має надзвичайно важливе зна
чення, тому що і англійські юристи поділяються 
на юристів загального права і юристів права 
справедливості. При цьому право справедливос
ті -  це сукупність норм, які створювались судом 
канцлера для того, щоб доповнювати, а деколи і 
змінювати систему загального права, якщо вона 
відставала від життя. Канцлер ніколи не вступав 
у конфлікт з нормами загального права і юрис
тами права справедливості. При цьому право 
справедливості -  це сукупність норм, які ство
рювались судом канцлера для того, щоб допов
нювати, а деколи і змінювати систему загально
го права, якщо вона відстала від життя. Канцлер 
зобов’язаний був проявляти шану до норм за-
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гального права і діяльності королівських судів. 
Але останні були пов’язані дуже вузькою компе
тенцією і суворою процедурою, а тому не зав
жди встигали за плином часу. Це і зумовило не
обхідність створення спеціальної юрисдикції, 
яка грунтувалась на королівській прерогативі, 
спрямованій на пом’якшення і доповнення норм 
загального права та вирішення питань відповід
но до вимог моралі та совісті [2, с.278].

Щодо понять, то вони також дезорієнту
ють, бо англійське право не містить таких по
нять як власність батьків, юридична особа, 
натомість зустрічаються такі незнайомі термі
ни, як зустрічне задоволення та ін., які для нас 
є невідомими. Труднощі не зникають навіть 
при, здавалося б, адекватності термінів. Зо
крема, термін “договір” в англійському праві 
за своєю сутпо є мало в чому адекватним тер
міну “договір” в українському праві; 
administrative law зовсім не означає адмініст
ративне право, a civil law -  цивільне право.

Таким чином тісне сплетіння всіх форм 
права, максимальна деталізація правових 
норм, які вони містять в собі, принципи за
стосування, обумовили складність розвитку 
систематизації шляхом кодифікації. Реально 
до цього часу йшлося лише про систематиза
цію англійського права шляхом консолідації 
-  поєднання законодавчих положень стосов
но одного питання в єдиний акт [10, р.З]. 
Процес консолідації розпочався в Великоб
ританії ще в XVI ст. Першим консолідуючим 
актом англійські учені вважають закон про 
робітників 1562р. [8, с.68]. Більш суттєві 
кроки було зроблено в XIX ст. У 1825р. 425 
законів було замінено 11-ма. У 1859р. у до
повіді правової комісії мова йшла про необ
хідність консолідувати в найближчі два роки 
всі діючі закони до 300-400 законів. Однак 
діяльність правових комісій не зустріла ре
альної підтримки парламенту: з 1870р. до 
1892р. з 59 підготовлених ними законопроек
тів було прийнято лише 36 [1, с.99].

Але, не зважаючи на досить глибоке істо
ричне коріння, як зазначає ІЮ.Богдановська 
[1, с.99], консолідація стає причиною виник
нення у Великобританії досить багатьох проб
лем, пов’язаних із систематизацією. На протя
зі тривалого часу чи не найбільш дискусійним 
було питання стосовно меж консолідації, а 
саме про допустимість внесення нових зако

нодавчих положень до консолідуючого акту. 
Непорозуміння викликав наступний факт: 
консолідуючі акти складалися з вже затвер
джених парламентом положень і для них пе
редбачалась більш проста процедура прохо
дження у парламенті, це не могло не розпо
всюдитись на консолідуючі акти, до складу 
яких входять нові положення, але, в такому 
разі, порушується принцип зверхності парла
менту, у відповідності з яким “ніщо, що ви
кликає зміни у діючому праві, не може бути 
видане без ретельної перевірки в парламенті” 
[11, р. 297]. В той же час, просте накопичення 
законів, які чекали своєї черги на затверджен
ня в парламенті, не могло забезпечити належ
ної відповідності законодавства сучасному 
рівневі розвитку суспільства. Англійські зако
нодавці були змушені у визначених випадках 
вносити корективи до застарілих законів. В 
результаті в англійському праві виділились 
три типи консолідуючих актів:

1) чисто консолідуючі акти, які безпо
середньо об’єднують законодавчі положення;

2) консолідуючі акти, які приймаються у 
відповідності до закону про процес консолі
дації 1949р.;

3) консолідуючі акти, які приймаються у 
відповідності з поправками, які запропоновані 
правовою комісією. Останні два типи є консо
лідацією в широкому розумінні цього слова.

Формальна відмінність між консолідую
чими актами, котрі приймаються на основі 
закону про процес консолідації 1949р., та кон
солідуючими актами, котрі приймаються на 
основі пропозицій правової комісії, — ступінь 
змін, котрі вносяться до діючого законодавст
ва. Закон 1949р. допускає внесення “змін та 
незначних удосконалень”, під котрими розу
міють поправки, які вносяться з метою усу
нення двозначності та сумнівних положень, 
приведення застарілих положень у вілповід- 
ність з сучасною практикою або ліквідації не
потрібних або неправильних положень, які не 
мають суттєвого значення [9, р. 216].

Закон 1949р., зазначає І.Ю.Богдановсь- 
ка, який встановлює особливу процедуру 
проходження консолідуючих законодавчих 
актів, тобто білів, за своєю суттю розділяє їх 
положення на складові частини - положення 
"чистої-” консолідації та положення, які міс
тять нові законодавчі пропозиції [1, с.99].
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Останні фіксуються у меморандумі лорда- 
канцлера з поясненням їхньої мети. Особам, 
чиїх інтересів торккається законопроект, на
дається право вносити свої пропозиції з при
воду його змісту. Подібні законопроекти роз
глядаються об’єднаним комітетом, який ви
рішує, які пропозиції включати до законоп
роекту і доповідає про це спікеру палати об
щин та лорду-канцлеру. У випадку їх згоди з 
рішенням об’єднаного комітету, біль визнає
ться в якості консолідуючого закону з додат
ками та змінами. У законі 1949р. особливо 
наголошується на тому, що зміни, які внося
ться консолідуючими статутами, після при
йняття набувають сили закону.

Межі консолідації були розширені анг
лійським парламентом у 1967р. у зв’язку з 
прийняттям пропозицій правової комісії, які 
було винесено при проходженні в парламенті 
закону про морський промисел молюсків. Но
ву практику було закріплено постійними роз
порядженнями палат. За такої процедури про
ходження в парламенті, консолідуючий акт 
називається “актом, направленим на консолі
дацію окремих положень, котрі торкаються 
конкретного об’єкта, з деякими поправками, 
які рекомендовано правовою комісією та пра
вовою комісією Шотландії”, (слід зазначити, 
що діюча правова комісія була створена на 
основі акту парламенту 1965р., цей закон пе
редбачає за своєю суттю створення двох комі
сій -  відповідно для Англії, Уельсу та для 
Шотландії, з врахуванням особливостей пра
вової системи останньої). Меморандум в да
ному випадку замінюється розпорядженнями, 
які містять рекомендації щодо зміни діючих 
законів. Розпорядження може доповнюватись 
та змінюватись палатами незалежно від того 
що вирішив об’єднаний комітет.

Відомо, що складність утворення консо
лідуючих білів багато в чому визначається 
особливістю англійських законів. Вони дуже 
деталізовані та включають дуже багато пи
тань. Так можна сказати, що кожен розділ за
кону за своєю суттю є самостійним законом. 
Наприклад, закон про проведення правосуддя 
1970р. включає наступні розділи: банкрутство, 
суди графств, кримінальне право, застава, па
тенти, практика, королівська армія і т.д. Мож
на сказати, що англійське право не зовсім від
повідає принципу “один закон регулює єдине

коло відносин”. Консолідація ж сприяє орга 
нізації галузей права як послідовної, цілої т 
єдиної системи, тому що завдяки їй проводи 
ться перегрупування складових частин закону

Консолідація повинна проводитись пос 
тійно, щоб враховувати всі поточні зміни > 
діючих статутах. Зауважимо, що поправкі 
до старих законів у Великобританії прий 
маються у вигляді окремих актів, які фак 
тично діють самостійно.

В процесі консолідації слід враховувати не 
тільки поправки до законів, але й делеговане 
законодавство. Як відзначає І.Ю.Богдановська, е 

англійській практиці є випадки, коли акти, які 
були прийняті на основі старого закону, в проце
сі консолідації ставали складовими нового зако
ну. Зокрема більша частина закону про державне 
страхування 1965р. грунтується на правах, які 
були прийняті на основі законів, які були взяті 
для консолідації. Але вцілому консолідуючих 
актів, складовими частинами котрих є делегова
не законодавство налічується небагато. До їх 
числа відносять закон про доходи і податки кор
порацій 1970р., закон про кримінальний процес 
в Шотландії [1, с.101].

За своєю суттю консолідація в англійсь
кому праві також відіграє ревізійну роль, адже 
може виникнути необхідність відмінити окре
мі застарілі положення, щоб не включати їх до 
консолідуючого акту. Але сьогодні перед анг
лійськими юристами постає нагальна пробле
ма подальшого вдосконалення техніки консо
лідації актів парламенту та пошуку нових 
форм систематизації. Це питання особливо 
гостро постає в період поступового входження 
Великобританії до загальноєвропейських 
структур і, відповідно, потребою певного уза
гальнення законодавства країн-членів вище 
вказаних структур. Адже відомо, що законо
давство країн-учасниць належить, в основно
му, до континентальної системи права і цей 
фактор сприяє тому, що законодавство Вели
кобританії, яке за своєю сутпо є консерватив
ним, буде змушене певною мірою “коди
фікуватись”. Але не всі учені-юристи погод
жуються з даним припущенням. Зокрема зраз
ком цієї незгоди може послужити позиція 
Р.Давіда, який вважає, що в силу іншого хара
ктеру правових норм, кодифікація континен
тального типу неможлива в Англії [2, с.279].
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Однак, не звертаючи уваги на ці аргумен
ти, у Великобританії набирають сили кодифі
каційні процеси. Так, у 1980р. правова комісія 
розробила проект закону про кримінально пе
реслідуваний замах. Як говорилося в її допо
віді, необхідність подібного закону викликана 
незадовільним вирішенням даної проблеми в 
загальному праві [7, р.725]. Закон, в котрому 
вирішено ряд питань кримінального права 
(напад, незакінчений злочин, питання вини), є 
суттєвим кроком на шляху до кодифікації, так 
як кримінальний кодекс буде охоплювати не 
тільки окремі злочини, але й викликає інтерес 
з точки зору сучасного стану ідеї кодифікації 
англійського права.

Таким чином, не зважаючи на теоретичні 
дискусії з питань кодифікації в Великобрита
нії, реальна практика консолідації все ж таки 
залишається ведучою формою систематизації.
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Melenko S.G.
A role of consolidation in a system of the precedent law (on an example of Great Britain)

Summary
The author of the article uncovers an essence and contents of consolidation in a system of the 
precedent law on an example of Great Britain, demonstrates its differences from consolidation in the 
national legal system.
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ПРАВО ВЛАСНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Господарські товариства є організаційно- 
правовою формою об'єднання на засадах уго
ди майна та підприємницької діяльності суб'є
ктами цивільного права (фізичними і юридич
ними особами) для спільної діяльності з ме
тою одержання прибутку.

Товариства створюються і діють на під
ставі Закону України «Про господарські това
риства» від 19 вересня 1991 р., який визначає 
поняття, види, порядок утворення і діяльності 
товариств, а також права і обов'язки їх заснов
ників та учасників. До господарських това
риств належать: акціонерні товариства, това
риства з обмеженою відповідальністю, това
риства з додатковою відповідальністю, повні 
товариства, командитні товариства. Всі вони 
згідно ст. 1 Закону України «Про господарські 
товариства» є юридичними особами і являю
ться одноосібними власниками майна, пере
даного їм учасниками, а також майна, отрима
ного в результаті господарської діяльності і на 
інших законних підставах [3, с. 189). Отже, 
суб'єктом права власності господарських то
вариств виступають господарські товариства 
як юридичні особи, а не їх засновники чи уча
сники. Учасники набувають лише зобов'я
зальне право вимагати виплати частини дохо
ду, яка їм належить, а також претендувати на 
частку в майні, що залишалась після ліквідації 
товариства (ліквідаційну квоту).

Основною особливістю, за якою товарис
тво відрізняється від інших суб'єктів права і 
складає основну рису майнових відносин у 
господарських товариствах, є можливість до
бровільного об'єднання майна та зусиль учас
ників для створення ними нового суб'єкта гос
подарської діяльності.

Таким чином, для господарських това
риств характерні деякі спільні ознаки:

1) договір учасників як підстава виник
нення;

2) наявність у товариства прав юридичної 
особи, тобто створення нової, самостійної ор
ганізації;

3) виникнення права власності товариства 
в цілому (при збереженні прав учасників зо
бов'язального характеру) на майно, передане 
учасниками або одержане в результаті власної 
господарської діяльності;

4) наявність комерційної мети діяльності 
(отримання прибутків), а не в досягненні ре
зультатів соціально-культурного характеру;

5) необхідність особистої участі «това
риша» (члена товариства) в діяльності даної 
організації.

Об'єктом права власності господарського 
товариства відповідно до ст.26 Закону Украї
ни «Про власність» і ст.12 Закону України 
«Про господарські товариства» є:

— грошові та майнові внески його членів, 
передані йому у власність;

— виготовлена продукція;
— доходи, одержані від господарської ді

яльності;
— майно, набуте на підставах, не заборо

нених законом [2, с.180; 3, с. 192].
Вкладами учасників та засновників товари

ства можуть бути будинки, споруди, обладнання 
та інші матеріальні цінності, цінні папери, гро
шові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Вклад, оцінений у карбованцях, становить 
частку учасника та засновника у статутному 
фонді. Оцінка вкладів здійснюється в порядку, 
передбаченому статутними документами, якщо 
інше не передбачено законодавством України.

Закони України «Про власність» і «Про гос
подарські товариства» надають учасникам цих 
товариств право вносити в якості вкладу майнові 
права, а саме: право користування землею, водою, 
спорудами тощо. В цьому випадку право власнос
ті на майно товариству не належить.

Особливості створення відкритих акціо
нерних товариств шляхом корпоратизацїї ви
значені Указом Президента України від 15 
червня 1993 р. «Про корпоратизацію підпри
ємств» [4] та Положенням про корпоратиза
цію підприємств, затвердженим Постановою 
КМУ від 5 липня 1993 р. №508 [5]. Майно,
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котре знаходиться у власності господарського 
товариства, поділяється на фонди.

В обов'язковому порядку створюються 
статутний і резервний (страховий) фонди. Для 
акціонерного товариства, крім того, обов'яз
ковим є фонд сплати дивідендів, який форму
ється з чистого прибутку.

Інші фонди створюються, якщо це пере
дбачено законодавством України або установ
чими документами товариства.

Статутний фонд являє собою виражену у 
грошах сукупність внесків учасників у майно 
при створенні товариства для забезпечення 
його діяльності в розмірах, визначених уста
новчими документами.

Для окремих видів господарських това
риств законодавець установив визначені роз
міри і порядок створення статутного капіталу.

Так, мінімальний розмір статутного фон
ду для акціонерних товариств становить суму, 
еквівалентну 1250 мінімальним заробітним 
платам, а для товариств з обмеженою відпові
дальністю — 625 мінімальним заробітним 
платам (ст.ст. 24, 52 Закону України «Про го
сподарські товариства») [3, с. 195, 204].

Розмір резервного фонду вста
новлюється установчими документами, але 
згідно ст. 14 Закону України «Про госпо
дарські товариства» він не може бути мен
шим 25% статутного фонду [3, с.192].

Формується резервний фонд за рахунок 
щорічних відрахувань, але не менше 5 відсот
ків суми чистого прибутку і використовується 
для покриття непередбачених витрат і збитків.

Статутний фонд формується при створенні 
товариства і його учасники зобов'язані вносити 
вклади в порядку і розмірах, способами і в строки, 
які передбачені статутними документами.

Так, до моменту реєстрації товариства з 
обмеженою відповідальністю кожен з учасни
ків зобов'язаний внести не менше 30 відсотків 
вказаного в установчих документах вкладу, 
що підтверджується документами, виданими 
банківською установою. Учасник зобов'язаний 
повністю внести свій вклад не пізніше року 
після реєстрації товариства.

Статутний фонд поділяється на частки 
учасників і відповідно розподіляються прибу
тки і збитки товариства.

Такі частки можуть у встановленому за
коном і статутом порядку передаватися іншим

учасникам товариства, третім особам, а також 
самому товариству.

Згідно ст.53 Закону України «Про господар
ські товариства» учасник товариства з обмеже
ною відповідальністю може за згодою решти уча
сників уступити свою частку (її частину) одному 
чи кільком учасникам цього ж товариства, а якщо 
інше не передбачено установчими документами, 
то і третім особам [3, с.204].

Учасники товариства користуються пере
важним правом придбання частки учасника, 
який її відступив, пропорційно їх часткам у 
статутному фонді товариства або в іншому 
погодженому між ними розмірі.

Передача частки (її частини) третім осо
бам можлива тільки після повного внесення 
вкладу учасником, який її відступає. При пе
редачі частки (її частини) третій особі відбу
вається одночасний перехід до неї всіх прав та 
обов'язків, що належали учаснику.

Частка учасника товариства (після пов
ного внесення ним вкладу) може бути при
дбана самим товариством, яке протягом од
ного року зобов'язане передати її іншим 
учасникам або третім особам.

При виході з товариства учаснику ви
плачується вартість частини майна товарис
тва, пропорційна його частці у статутному 
фонді, а також належна йому частка при
бутку, одержаного товариством в даному 
році до моменту виходу.

На вимогу учасника та за згодою товари
ства вклад може бути повернений повністю 
або частково в натуральній формі. Майно, пе
редане учасником товариству тільки в корис
тування, повертається в натуральній формі без 
винагороди [3, с.204].

Частки учасників у статутному фонді то
вариства з обмеженою відповідальністю пере
ходять до спадкоємців (у зв'язку зі смертю) і 
до правонаступників юридичних осіб (у ви
падку реорганізації). При відмові правонасту
пника (спадкоємця) від вступу до товариства 
або відмові товариства у прийнятті до нього 
правонаступника (спадкоємця), йому видаєть
ся у грошовій або натуральній формі частка у 
майні, яка належала реорганізованій або лік
відованій юридичній особі (спадкодавець), 
вартість якої визначається на день реорганіза
ції або ліквідації (смерті) учасника.
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У цьому випадку розмір статутного фон
ду товариства підлягає зменшенню [3, с.204].

У період функціонування товариства в 
залежності від результатів його діяльності 
можлива зміна (збільшення або зменшення) 
його статутного фонду.

Збільшення статутного фонду може бути 
здійснено лише після внесення повністю всіма 
учасниками своїх вкладів (оплати акцій).

В акціонерному товаристві статутний фонд 
збільшується шляхом випуску нових акцій, об
міну облігацій на акції або збільшення номі
нальної вартості акцій. Необхідно, щоб всі рані
ше випущені акції були повністю сплачені за 
вартістю, не нижчою від номінальної.

Треба мати на увазі, що акціонерному то
вариству забороняється випуск акцій для по
криття збитків, пов'язаних з його господарсь
кою діяльністю.

Для зменшення розміру статутного фонду 
вимагається попередня згода кредиторів товарис
тва, які зацікавлені в забезпеченні своїх вимог.

В акціонерному товаристві зменшення 
статутного фонду можливе шляхом зменшен
ня номінальної вартості випущених акцій або 
зменшення кількості акцій шляхом викупу 
частини акцій у їх власників з метою анулю
вання цих акцій. При цьому акціонерне това
риство відшкодовує власнику акцій збитки, 
пов'язані із змінами статутного фонду.

Рішення товариства про зміни розміру 
статутного фонду набирає чинності з дня вне
сення цих змін до державного реєстру.

Зазначимо, що статутний фонд в товарис
твах характеризує межі відповідальності вла
сне товариства і його членів.

У повних товариствах всі «товариші» не
суть необмежену солідарну відповідальність за 
зобов'язаннями товариства всім своїм майном.

У командитному товаристві її несе пев
ний відсоток вкладників, а в товаристві з об
меженою відповідальністю для членів товари
ства розмір їх відповідальності по боргах то
вариства пропорційний відсотку їх внеску в 
статутний фонд товариства.

Являючись суб'єктом права власності, го
сподарські товариства здійснюють свої пра
вомочності по володінню, користуванню і 
розпорядженню приналежним їм майном че
рез органи управління в порядку, передбаче
ному законом і статутними документами.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про 
господарські товариства» вищим органом ак
ціонерного товариства є загальні збори, які 
визначають:

1) основні напрями діяльності товариства;
2) порядок покриття його збитків.
Крім того, загальні збори затверджують 

такі правові акти, як:
1) бізнес-плани та звіти про їх виконання;
2) звіти правління про річні результати 

діяльності товариства і дочірніх підприємств;
3) звіти і висновки ревізійної комісії;
4) порядок розподілу прибутку;
5) договори (угоди), укладені на суму, що 

перевищує вказану в статуті товариства.
До компетенції зборів належить питання 

придбання товариством своїх акцій. Статутом 
товариства до компетенції загальних зборів 
можуть бути віднесені й інші питання. Вико
навчим органом акціонерного товариства, 
який здійснює керівництво його поточною 
діяльністю, є правління або інший орган, пе
редбачений статутом [3, с.200-201].

Правління вирішує всі питання діяльності 
акціонерного товариства, крім тих, що нале
жать до компетенції загальних зборів і ради 
акціонерного товариства (спостережної ради). 
Правління підзвітне загальним зборам і спо
стережній раді та організує виконання їх рі
шень [3, с.202]. Контроль фінансово-
господарської діяльності правління здійснює 
ревізійна комісія. В акціонерному товаристві 
може створюватися рада акціонерного това
риства (спостережна рада), що здійснює конт
рольні функції в сфері управління і в сфері 
господарської діяльності товариства. Стату
том акціонерного товариства або за рішенням 
загальних зборів на спостережну раду може 
бути покладено виконання окремих функцій, 
що належать до компетенції загальних зборів.

Вищим органом товариства з обмеженою 
відповідальністю є збори учасників, до компе
тенції яких належить:

1) визначення основних напрямів діяль
ності товариства і затвердження його планів 
та звітів про їх виконання;

2) затвердження річних результатів дія
льності товариства, звітів і висновків ревізій
ної комісії, порядку розподілу прибутку;

3) встановлення розміру, форми і порядку 
внесення учасниками додаткових вкладів;
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4) вирішення питання про придбання то
вариством частки учасника;

5) затвердження договорів (угод), укла
дених на суму, що перевищує вказану в ста
туті товариства.

У товаристві з обмеженою відповідальні
стю створюється виконавчий орган: колегі
альний (дирекція) або одноособовий (дирек
тор). Дирекція (директор) вирішує усі питання 
діяльності товариства, за винятком тих, що 
належать до виключної компетенції зборів 
учасників. Збори учасників товариства мо
жуть винести рішення про передачу частини 
повноважень, що належать їм, до компетенції 
дирекції (директора). Дирекція (директор) 
підзвітна зборам учасників і організує вико
нання їх рішень.

Контроль за діяльністю виконавчого ор
гану товариства з обмеженою відповідальніс
тю здійснює ревізійна комісія, що утворюєть
ся зборами учасників товариства з їх числа в 
кількості не менше 3 осіб.

Відповідно до ст.68 Закону України «Про 
господарські товариства» ведення справ това
риства може здійснюватися або всіма учасни
ками, або одним чи кількома з них, які висту
пають від імені товариства.

В останньому випадку обсяг повноважень 
учасників визначається дорученням, яке по
винно бути підписано рештою учасників това
риства. Учасники, яким було доручено веден
ня справ повного товариства, зобов'язані на

давати решті учасників на їх вимогу повну 
інформацію про дії, що виконують від імені та 
в інтересах товариства.

Управління справами командитного това
риства здійснюється тільки учасниками з пов- 
ною відповідальністю (повними товаришами).

Якщо в товаристві є тільки один такий 
учасник, управління справами здійснюється 
ним самостійно. Вкладники не вправі пере
шкоджати діям повних товаришів по управ
лінню справами товариства (ст.81 Закону 
України «Про господарські товариства»).
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Bodnar T. V
The property right of economic companies 

Summary
An essence, contents and features of main patterns of economic companies ownership are analized in 
the article on the basis of the analysis of the Laws of Ukraine "About the property", "About economic 
companies".
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РЕГУЛЮВАННЯ ДОВІРЧИХ ВІДНОСИН В НОВОМУ ЦИВІЛЬНОМУ 
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Розвиток економіки України в напрямку 
децентралізації, роздержавлення та привати
зації державного майна сприяв відродженню 
багатьох цивільно-правових інститутів, у тому 
числі інституту речового права.

У літературі ведеться дискусія з приводу ре
формування правового режиму державних та ін
ших підприємств. Введення в цивільний оборот 
понять повного господарського відання та опера
тивного управління реальних змін у правовий ре
жим державного майна не внесли. Власником 
державного майна залишилась держава. Незва
жаючи на те, що державним підприємствам було 
надане право володіння, користування і розпоря
дження, державне майно, закріплене за держав
ними підприємствами і організаціями, все ж таки 
залишилось державною власністю. При такій 
конструкції у державного майна є дві управомо- 
чені особи - держава і юридична особа. І як на 
підтвердження проблем цього дуалізму проф.
О.А. Підопригора вказав, що поки що ніхто чітко 
не зміг визначитися, як розмежувати між цими 
двома суб'єктами їхні права. Ця подвійність у 
правовому режимі державної власності зумовлена 
тим, що власник не завжди може самостійно і 
ефективно здійснювати належне йому право вла
сності, раціонально управляти ним [3, с.88-89].

Позиція вітчизняних цивілістів свідчить 
про те, що беззаперечним є факт, що інститу
том права власності не може бути задоволе
ний весь економічний оборот [6, с.136].

Іноземна та вітчизняна господарська пра
ктика вже давно ставить питання про можли
вість та доцільність встановлення і інших, 
відмінних від права власності, організаційно- 
правових форм впливу на майно.

Теоретичні та практичні обгрунтування 
цієї концепції підтверджують, що для того, 
щоб задовольнити господарські, комерційні та 
інші потреби, не обов'язково в окремих ви
падках бути власником майна, що в свою чер
гу може бути неможливим або невигідним. 
Для досягнення певних результатів достатньо 
отримати більш широкі повноваження щодо 
володіння, розпорядження та управління чу

жим майном, мати для цього законні підстави 
та відповідний захист.

Існуючий рівень економічних відносин 
все активніше ставить питання про створення 
таких юридичних форм, які б забезпечили 
можливість довготривалого, незалежного від 
простої особистої згоди, участі однієї особи в 
праві власності іншої. На досягнення цієї мети 
спрямовані права на чужі речі.

У спеціальній літературі та на практиці 
все гостріше обговорюється проблема ефек
тивного використання майна, належного одній 
особі, шляхом реалізації права іншої особи на 
це майно. Розглядається ідея можливості за
стосування в українському законодавстві осо
бливостей інституту довірчої власності. До 
цього підходу привела невирішеність проблем 
управління майном за рахунок інститутів пра
ва повного господарського відання та опера
тивного управління, обмеженість їх сфери за
стосування: виключно юридичними особами.

Однак у цивілістичній літературі це питан
ня дискусійне, іноді категорично заперечується 
сама можливість застосування у вітчизняному 
цивільному законодавстві елемейтів довірчих 
відносин, притаманних системі Common Law. 
Такий підхід пов’язаний не тільки з нерозвине
ністю речового права, але й з історичними особ
ливостями розвитку українського цивільного 
права як континентального.

Провідні цивілісти системи континен
тального права, які, як це характерно і для ро1 
сійського права. Так, Є.О.Суханов, дотримує
ться позиції, що є очевидною безперспектив
ність спроб «впровадження» у вітчизняне за
конодавство англо-американських конструк
цій (типу довірчої власності -  трасту) та за
гальних підходів, які властиві для преценден- 
тного права і відторгнені правосвідомістю, що 
склалася на історичній підставі європейського 
континентального правопорядку. Разом з тим 
Є.О.Суханов не виключає введення інституту 
договору про довірче управління майном. Не
обхідність цього, на його думку, викликається 
складанням таких відносин, які неможливо в
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повній мірі врегулювати за допомогою відо
мих нашому праву договірних конструкцій: 
доручення і комісії і навіть їх комбінацій. Мо
ва йде не тільки про управління державним 
або муніципальним майном, в тому числі і в 
процесі підготовки його приватизації, але і 
про інші випадки управління чужим майном: 
конкурсним керуючим (при банкрутстві), ду- 
шерозпорядником (при переході майна у спа
дщину, зокрема при одержанні неповнолітнім 
спадкоємцем майнового комплексу-підприєм- 
ства) і т.п. Новий договір повинен вирішити 
питання, які виникають при цьому в межах 
традиційного для нашої континентальної пра
вової системи підходу [4, С.4, 8].

Аналіз юридичної літератури підтвер
джує різноманітність підходів для вирішення 
питань правового контролю над речами, однак 
обмеженість інституту речових прав, в тому 
числі прав на чуже майно, змусила шукати 
нові підходи для вирішення цих проблем за 
рахунок застосування відповідних зобов'я
зальних конструкцій.

На підставі цих підходів ввійшов у прак
тику і набув поширення інститут довірчого 
управління. Але на відміну від управління в 
контексті розпорядження, як складової части
ни права власності, це поняття поєднало в собі 
елементи володіння та користування. Речові 
відносини, які закладені в цих конструкціях, 
завдяки комплексному підходу, були застосо
вані вже на зобов'язальній основі. Тобто, до
говір доручення, предметом якого є здійснен
ня юридичних дій від імені та за рахунок до
вірителя, доповнився включенням в його пре
дмет виконання фактичних дій, і набрав рис 
договору комплексного характеру. Завдяки 
цьому виникла нова договірна конструкція - 
довірче управління.

Ідеї про необхідність використання до
вірчого управління у вітчизняній цивілістич- 
ній літературі висловлювалися і раніше.

Зрозуміло, що для вирішення проблем 
врегулювання інституту довірчих відносин 
необхідна конструкція комплексного характе
ру, що передбачає передачу власником свого 
майна іншій особі, з наданням повноважень 
керуючому майном, які можуть включати в 
себе як повне, так і часткове (обмежене) воло
діння, користування та розпорядження вказа
ним майном. Розв'язання цієї проблеми мож

ливе шляхом розробки та законодавчого ви
знання поняття договору про довірче управ
ління майном, за допомогою якого можна 
адекватно вирішувати питання управління 
майном, здійснюваного невласником в ін
тересах вигодонабувача.

Ця ідея знайшла свою реалізацію в зако- 
нопроектних роботах при підготовці і при
йнятті нового Цивільного Кодексу Російської 
Федерації, а також легалізації інституту до
вірчих відносин шляхом прийняття Указу 
Президента РосійськоїФедерації "Про довірчу 
власність" від 24 грудня 1993 року.

Аналогічний підхід був застосований і в 
Модельному Цивільному Кодексі країн СНД.

Аналіз проекту Модельного Цивільного 
Кодексу країн СНД підтверджує, що (на від
міну від класичної англійської довірчої влас
ності) довірче управління, яке застосовується 
законодавством країн СНД, є інститутом ви
ключно договірним і строковим.

Принциповою відмінністю від інституту 
довірчої власності англо-американського пра
ва є те, що в довірчому управління країн СНД 
керуючий не є власником. Власником може 
бути тільки вигодонабувач. Така риса є на
стільки характерною та серйозною з точки 
зору загальних засад цивільного права, що дає 
підставу для висновку про правову різнорід
ність інститутів англо-американської довірчої 
власності і довірчого управління країн СНД.

В той же час воно створює особливість, у 
відповідності з якою не має місця відчуження 
майна. Якщо в англо-американському інсти
туті довірчої власності діє три особи, і відчу- 
жувач передає своє майно довірчому власнику 
в інтересах третьої особи, то в російському 
довірчому управлінні цього немає, оскільки 
немає самого факту відчуження майна, а влас
ник майна є одночасно і вигодонабувачем.

Вигодонабувачем, згідно проекту Моде
льного Цивільного Кодексу країн СНД, мо
жуть бути всі особи, крім довірчого керуючо
го, яким може бути фізична або юридична 
особа. Світова приктика виходить з того, що є 
доцільно визнати коло осіб, які з тих чи інших 
причин не можуть виконувати покладені на 
них функції керуючого.

Порівнюючи норми чинного законодавс
тва України відносно договору доручення та 
пропозиції правників країн СНД, можна зро
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бити загальний висновок, що договором, най
ближчим до довірчого управління, є договір 
доручення, який може бути найлегше

трансформований в іншу, комплексну 
конструкцію довірчого управління.

Однак, існуючи в законодавстві України в 
тому стані, як він є, договір доручення в сучасних 
умовах не може повністю забезпечити всі ви
падки реалізації представницьких функцій, перед
усім тому, що предмет цього договору передбачає 
здійснення тільки юридичних дій. В той же час 
для забезпечення ефективності господарського 
обороту цього вже недостатньо: необхідне забез
печення виконання і фактичних дій. Поєднання в 
предметі договору юридичних і фактичних дій 
створює новий комплекс правовідносин, який 
потребує відповідної регуляції.

Розвиток ринкових відносин, проголо
шення в Конституції України рівності всіх 
форм власності, поступове розширення сфери 
впливу приватної власності, інтеграційні, міг
раційні та інші об'єктивні процеси викликають 
потребу застосування нових комплексних 
юридичних конструкцій, однією з яких може 
бути договір довірчого управління майном.

Цю конструкцію можливо адаптувати до 
структури континентального права, але це вима
гає внесення певних змін в діюче законодавство.

З розвитком ринкових відносин в Україні 
стає більш реальним процес інтеграції еконо
міки нашої країни в світову економічну сис
тему, що певного мірою тягне за собою інтег
рацію та уніфікацію правових відносин 
України з провідними державами світу, в тому 
числі і тими, правові системи яких використо
вують Common Law.

Безумовно, різкий перехід до права власності 
на майно у всіх його різновидах, в тому числі до
вірчої власності, можливість "розщеплення" цьо
го права завдяки значному впливу історичних, 
психологічних, політичних та ментальних факто
рів, навряд чи можливий. Застосування інституту 
довірчої власності у системі континентального 
права, яка є характерною для багатьох розвине
них країн світу, приймається неоднозначно і 
досить стримано.

Аналіз положень, викладених в главі 68 
проекту Цивільного кодексу України, показує, 
що його розробники, приділяючи багато уваги 
реформуванню існуючого законодавства у 
вирішенні питань управління чужим майном,

також підійшли до цієї проблеми виважено, з 
метою зберегти органічну єдність правового 
масиву кодексу з одночасним підвищенням 
ефективності його норм. Так, значним для 
чинного України, в цьому законопроекті є на
явність таких новел:

• введення інституту довірчого управлін
ня майном;

• визначення предмету договору довірчо
го управління - виконання керуючим від свого 
імені юридичних і фактичних дій за догово
ром. За таких умов договір довірчого управ
ління є самостійним договором;

• набуті права та обов'язки від довірчого 
управління майном включаються та виконую
ться за рахунок майна, переданого в довірче 
управління, вони не переходять до вигодона- 
бувача (якщо він не є уставником управління) 
і при цьому особа власника цього майна не 
вказується в договорі;

• встановлення в договорі винагороди за 
послуги та порядок її передачі;

•врахування при розробці інституту до
вірчого управління напрацьованого досвіду і 
помилок, що визначилися на практиці;

заборона на відокремлене довірче управління 
грошовими коштами, обмеження цих операцій з 
цінними паперами та виконання дій по договору 
різними суб'єктами права власності [5, С.331].

Як видно з літератури, подальше застосуван
ня в російському законодавстві та.законодавстві 
інших країн СНД конструкції довірчого управ
ління, широко розгорнута дискусія серед цивіліс
тів стосовно цього питання свідчать, що встанов
лені підходи не повною мірою вирішують проб
лему довірчого управління [1, С.5].

В українській цивілістчній літературі за
пропоновано через систему саме речових прав,, 
вплинути на юридичні механізми управління чу
жим майном за рахунок "розщеплення" функцій 
власника майна на функції управління цим май
ном і обов язковістю застосування дискреціиності 
характеру повноважень довірчого управителя, з 
одночасним підвищенням вимог щодо відпові
дальності довірчого управителя перед власником і 
вигодонабувачем [2, С.46].

Таким чином, можна зробити висновок, що 
конструкція договору про довірче управління 
майном свідчить про те, що його можна розгля
дати тільки як перший крок до регулювання до
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вірчих відносин, які активно поширилися в за
гальному цивільному і комерційному обороті.

Однак недоцільно обмежувати це регу
лювання тільки інститутом довірчого управ
ління. На нашу думку, не зважаючи на всі 
особливості, довірча власність (в тому вигля
ді, в якому вона може сприйматися континен
тальною системою права) має перспективу 
застосування в новому цивільному законодав
стві України.
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ПОНЯТТЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Страхування відповідальності — це досить 
нова для України галузь страхування, в якій 
об'єктом страхування виступає відповідальність 
перед третіми (фізичними та юридичними) осо
бами, котрим можуть бути завдані збитки (шкода) 
внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності 
страхувальника. На відміну від майнового стра
хування, де страхуванню підлягає конкретна вла
сність громадян чи власність підприємств та ор
ганізацій, та особистого страхування, де страху
вання проводиться на випадок настання певних 
подій, пов'язаних з життям та працездатністю 
громадян (застрахованих), безпосередньою метою 
страхування відповідальності є “страховий захист 
економічних інтересів потенційних спричинюва- 
чів шкоди, які в кожному конкретному стра
ховому випадку знаходять свій конкретний гро
шовий вираз”[15, с.299].

Діяльність підприємців за умов ризикового 
ринкового середовища, дії працівників в екстре
мальних ситуаціях чи в умовах підвищеної техні- 
ко-технологічної небезпеки, заподіяння шкоди 
третім особам об'єктами власності стра
хувальника (тваринами, механізмами, діяльністю 
або бездіяльністю) створюють необхідність відш
кодування страхувальником заподіяної шкоди. 
Для обмеження розміру виплат, які необхідно 
буде здійснити страхувальнику, він шукає страхо
вика, який би погодився взяти на себе ризик, за
безпечив би відшкодування матеріальних збитків 
від страхового випадку [5, с.101]. Оскільки в пе
реважній більшості випадків розміри шкоди, за
подіяної третім особам, вельми великі і не можуть 
бути сплачені її винуватцем або потребують для 
сплати досить тривалого часу, то укладання дого
вору страхування відповідальності економічно 
вигідне потенційним потерпілим. Адже страху
вання відповідальності передбачає своєчасну і у 
належному розмірі сплату страхової суми страхо
виком потерпілому.

Отже, об'єктом страхування відповідальнос
ті є “майнові інтереси, що не суперечать законо
давству України, пов'язані ... з відшкодуванням 
страхувальником заподіяної ним шкоди особі або 
її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній

особі”[3, Ст.4]. Необхідність запровадження тако
го об'єкта в страховій справі зумовлена тим, що 
особа, яка завдала збитків іншим особам, за зако
ном або за рішенням суду повинна відшкодувати 
їх. В даному разі законодавці не в змозі вводити 
обов'язкове страхування в усіх випадках, завдаю
чи тим самим збитків іншим особам. Тому вве
дення обов'язкового страхування відповідальнос
ті обмежуєшся лише випадками з екстремально 
високими збитками. Інші ж випадки підлягають 
страхуванню на добровільних засадах. Але для 
того, щоб страхування відповідальності можна 
було реалізувати, необхідні зацікавленість з боку 
суспільства та бажання страховика, здатного взя
ти на себе відповідальність за відшкодування зби
тків [4, с.98-99].

Виходячи із загального вчення про догово
ри, договір страхування відповідальності мож
на визначити як угоду між страхувальником 
(особа, що страхує свій матовий інтерес — 
ризик відповідальності) та страховиком (особа, 
що бере на себе даний ризик), яка спрямована на 
захист інтересів першого від фінансових ви
трат, котрі можуть бути покладені на нього 
законом чи судом у  зв язку із спртиненими ним 
збитками третій особі (тобто страхування 
ризику матеріальної відповідальності перед 
третіми особами). Таким чином, страхувальник 
за наявності страхового свідоцтва звільняється 
від витрат. Але, надаючи таку послугу, як заува
жує Т.В. Бабко, страховик не тільки захищає 
інтереси страхувальника (потенційного заподію
вана шкоди), але й одночасно забезпечує відш
кодування матеріальних втрат третім особам 
(потерпілим). Це особливо важливо ще й тому, 
що винна в заподіянні збитків особа може ви
явитись неспроможною відшкодувати їх. А від
шкодування збитків потерпілим завжди (у ви
падках, передбачених самим договором) гаран
тується страховою компанією незалежно від фі
нансового стану страхувальника [10, с.327].

Крім цього особливістю договору страху
вання відповідальності є те, що його змістом не 
визначається конкретно третя особа, яка отримає 
відшкодування в разі настання страхового ви
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падку, і не передбачається встановлення величи
ни страхової суми при сплаті страхувальником 
належного страхового платежу [9, с.140].

Ці характерні особливості пов'язані з 
тим, що вони виявляються лише з настанням 
страхового випадку — спричинення збитків.

Угода про страхування — це дія. Кожна 
сторона діє, виражаючи свої наміри і потреби, 
з метою встановлення, зміни чи припинення 
цивільних прав та обов'язків по відношенню 
одна до одної. Тому така угода про страху
вання визнається двосторонньою угодою — 
договором страхування (відповідальності). 
Виходячи з цього, договір страхування відпо
відальності відноситься до типу цивільно- 
правових договорів. Він опосередковує гро
шові відносини обміну, які складаються в 
процесі діяльності фізичних та юридичних 
осіб по захисту майнових інтересів, які вини
кають у зв'язку з певними обставинами в їх 
житті та діяльності [13, с.45].

За прийнятою в юридичній теорії класифіка
цією цивільно-правових договорів договір стра
хування відповідальності належить до категорії 
двосторонніх, ошатних, реальних та строкових.

Угода про страхування укладається між 
двома сторонами — страхувальником та страхо
виком. У кожного з них є відповідно свої права і 
свої обов'язки. Тому такий договір страхування 
вважається двостороннім. Проте це не виключає 
тієї обставини, що і на стороні страховика мо
жуть виступати декілька учасників-страховиків 
(співстрахування), і на стороні страхувальника 
— декілька осіб (вигодонабувачі, застраховані 
особи). В даному випадку, як справедливо вва
жає Пилов К.І., є тільки множинність учасників 
страхування, а не сторін страхового правовід- 
ношення [13, с.46].

Оплатність договору страхування від
повідальності означає, що страхувальник 
сплачує страховий платіж в розрахунку 
отримати страхове відшкодування в разі на
стання страхового випадку.

Особливістю всіх видів договорів страхуван
ня є те, що страхувальник завжди зобов'язаний 
оплатити страхову послугу, оскільки в іншому 
разі договір не набере сили, а страховик здійснює 
страхові виплати лише тоді, коли настане страхо
вий випадок, який потягне за собою обумовлені у 
договорі наслідки. Якщо ж в період страхування 
страховий випадок не настає, то частина сплаче

ного страхувальником внеску перерозподіляється 
на користь інших страхувальників, з якими відбу
лись страхові випадки. Таким чином, абсолютно
му обов'язку страхувальника (сплачувати страхо
ві платежі) протистоїть ймовірний обов'язок 
страховика, оскільки страховий випадок має 
ознаки ймовірності та випадковості.

Договір є строковим, тобто страховик 
приймає на себе відповідальність лише на пе
вний період. Тому умова про термін дії дого
вору є істотною для страхового правовідно- 
шення. Початок і кінець строку визначаються 
по-різному в різних видах страхування.

Реальність договору страхування відпові
дальності означає, що для виникнення прав і 
обов'язків сторін не достатньо одного лише 
факту досягнення згоди. Ст. 17 Закону Украї
ни “Про страхування” встановлює, що договір 
страхування вступає в силу з моменту сплати 
першого страхового платежу (внеску, премії-), 
якщо інше не передбачено умовами страху
вання [2, Ст. 1041; 11, с.14; 17, с.ЗО].

Велике практичне значення мвє визначення 
змісту договору, оскільки від цього залежать 
особливості виникнення прав та обов'язків, мо
жливість належного виконання зобов'язань. Згі
дно з чинним цивільним законодавством Украї
ни, договір вважається укладеним, якщо між 
сторонами в належній формі досягнуто згоди за 
всіма його істотними умовами.

Перш за все, істотними є умови про пре
дмет договору, умови, які законодавством ви
знані суттєвими або необхідними для догово
рів даного виду, а також всі ті умови, щодо 
яких за заявою однієї із сторін має бути дося
гнуто згоди. Об'єктом страхування можуть 
бути майнові інтереси (ст. 4 Закону України 
“Про страхування”). Під терміном “майновий 
інтерес” Закон розуміє і відповідні види стра
хування (особисте, майнове та страхування 
відповідальності), “тим самим в певній мірі 
ототожнюючи і їх інтерес” [12, с.90]. В дого
ворах страхування відповідальності, де майно 
як матеріальний об'єкт відсутнє, об'єктом 
страхування виступає майнова відповідаль
ність, а точніше ризик її настання.

Під істотними умовами договору ми ро
зуміємо також умови (пункти), передбачені як 
обов'язкові нормами права, що регулюють 
конкретні договірні відносини. До таких умов 
договору страхування відповідальності, крім
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предмету страхування і страхового внеску 
(премії), належать умови, що стосуються 
страхового ризику (страхові випадки), строку 
страхування, початку та закінчення дії дого
вору. Події, визнані як страхові випадки, що 
тягнуть за собою виплату страхових сум, ма
ють бути погоджені сторонами і чітко зафік
совані в договорі.

Характерна ознака страхування відпові
дальності — порядок визначення в договорі 
страхової суми, яку часто називають “лімітом 
відповідальності” [14, с.423]. Термін “ліміт від
повідальності” практично не відрізняється від 
терміну “страхова сума”, однак він активно за
стосовується в законодавстві та страховій прак
тиці багатьох країн. На відміну від страхування 
майна, при здійсненні якого страхова сума в ос
новному визначається страховою (дійсною) вар
тістю майна або його частини, при страхуванні 
відповідальності сторони встановлюють в дого
ворі граничну суму відшкодування — ліміт від
повідальності страхувальника, - яку приймає на 
себе страховик. Виникає ця відповідальність в 
результаті завдання страхувальником шкоди 
третім особам. На відміну від цивільного зако
нодавства України (в тому числі і проекту Циві
льного кодексу від 25.08.1996 р.), Цивільний 
кодекс Росії передбачає, що при укладенні дого
вору страхування відповідальності розмір стра
хової суми “визначається сторонами на їх роз
суд” [7, с.192] і залежить від максимально мож
ливого обсягу (ліміту) відповідальності страху
вальника. Безперечно, можливі межі, обсяги від
повідальності автовласника та авіаперевізника 
дуже відрізняються, однак конкретний ліміт від
повідальності встановлюється сторонами в дого
ворі страхування, виходячи з обсягу відпові
дальності конкретного страхувальника, яка мо
же виникнути, фінансових можливостей страху
вальника та обов'язковості (необов'язковості) 
встановлення страховим договором певного лі
міту відповідальності [14, с.424].

Поряд з необхідними (істотними) умовами, 
без яких страхування не виникає, договір стра
хування відповідальності може містити нео
бов'язкові, довільні, так звані випадкові умови. 
Зміст таких умов залежить лише від бажання та 
згоди сторін, причому в силу загальних принци
пів цивільного законодавства та принципу сво
боди договору вони можуть бути лише непрямо 
пов'язані чи навіть зовсім не пов'язані зі страху

ванням. В останньому випадку виникає так зва
ний змішаний договір [8, с.505].

Нині на практиці застосовуються розроблені 
страховими організаціями правила з різних видів 
страхування відповідальності, які відображають 
діловий імідж і фінансово-підприємницькі мож
ливості страхувальників. Цими правилами часто 
визначається весь комплекс умов, які повинен 
становиш страховий договір. Угода сторін зводи
ться, по суті, до прийняття або відмови від укла
дення договору страхування на запропонованих 
страховиком умовах.

Зазвичай факт укладення договору страху
вання відповідальності засвідчується страховим 
свідоцтвом, яке є формою такого договору.

Правове значення страхового свідоцтва 
полягає в тому, що воно поєднує в собі зна
чення документа, який надає договору пись
мової форми, тобто, на думку Є.М. Білоусова, 
документа, підтверджуючого життєздатність 
договору страхування [6, с.12], передає згоду 
страхувальника на пропозицію страховика 
укласти договір і є доказом укладення страхо
вого договору [10, с.145].

Згідно з Законом України “Про страхування” 
договір страхування відповідальності повинен 
містиш наступні реквізит: назву документа; на
зву, юридичну адресу і банківські реквізити стра
ховика; прізвище, ім'я, по батькові або назву 
страхувальника, його адресу; об'єкт страхування; 
зазначення страхового ризику (перелік страхових 
випадків); визначення розміру тарифу, розмір 
страхового внеску, строки і порядок його вне
сення; строк дії договору; порядок зміни та при
пинення дії договору; права та обов'язки сторін і 
відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов договору; інші умови за згодою 
сторін, у тому числі доповнення до правил стра
хування або винятки з них; підписи сторін.

Вимоги законодавця до необхідних рекві
зитів страхового свідоцтва, які мають викону
ватись страховими організаціями, фірмами, 
компаніями, не тільки сприяють уніфікації 
оформлення страхових зобов'язань, а й є важ
ливим орієнтиром встановлення умов догово
ру страхування для сторін і судових органів 
при виникненні конфліктних ситуацій та ви
рішенні страхових спорів.

Отже, з огляду на сказане, договір стра
хування відповідальності — це не тільки юри
дичний факт, з яким пов'язане виникнення
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страхових правовідносин, а й регулятор пове
дінки сторін у цих правовідносинах, який без
посередньо визначає права та обов'язки його 
учасників.
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The notion of the treaty of the insurance of responsibility is defined, its peculiarities, distinctive signs 
are analyzed in this article.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ухвалення Основних напрямків соці
альної політики на 1997-2000 роки зумов
лене необхідністю розроблення відповідних 
підходів до структурної перебудови еконо
міки країни з орієнтацією її на соціальні 
потреби, створення цілісної системи соці
ального захисту населення. Передбачене 
реформування соціального страхування місти
тиме в собі систему законодавчо забезпечених 
прав, обов’язків і гарантій щодо надання соці
альних послуг громадянам і матеріального їх 
забезпечення в разі повної, часткової або тим
часової втрати працездатності, втрати году
вальника, безробіття з незалежних від них об
ставин, а також у старості та інших випадках, 
передбачених законодавством (ст. 46 Консти
туції України).

Для реалізації норм Конституції України 14 
січня 1998 року Верховною Радою України ухва
лено Основи Законодавства України про загаль
нообов’язкове державне соціальне страхування, 
які грунтуються на основних положеннях Конце
пції соціального забезпечення населення України, 
схваленої Верховною Радою України 21 грудня 
1993 року. Вони мають на меті розробку і втілен
ня принципів соціального захисту населення, 
притаманних країнам з соціально орієнтованою 
ринковою економікою.

Ухвалення Основ було зумовлено кілько
ма причинами:

- необхідністю організаційного і фінансо
вого розмежування системи соціального стра
хування та системи соціальної допомоги, 
оскільки чинна система державного соціаль
ного страхування, сформована за умов пану
вання державної власності, не враховує такого 
розмежування і за однакового розміру страхо
вих внесків рівень соціального захисту заст
рахованих суттєво відрізняється;

- назрілою актуальністю реформування 
державного соціального страхування, 
пов’язаною з різким зниженням рівня пенсій
ного забезпечення, втратою зв’язків пенсії з 
трудовим внеском, соціальною незахищеністю 
громадян, які працюють неповний робочий

день (тиждень) або зовсім не працюють через 
простоювання виробництва, руйнування бю
джетної системи охорони здоров’я;

- швидким зростанням тіньового сектора 
економіки та ухилення його працівників від 
сплати податків і страхових внесків, що зму
шує державу вживати адекватних заходів для 
встановлення залежності надання соціальних 
послуг і матеріального забезпечення від участі 
в їхньому фінансуванні;

- необхідністю зміни підходів до акумулю
вання й використання за цільовим призначенням 
коштів в окремих фондах, що мали спрямовува
тись на виплату матеріального забезпечення і 
надання соціальних послуг відповідно до умов 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування за принципом солідарності та рів
ності прав застрахованих.

Основами законодавства України про за
гальнообов’язкове державне соціальне стра
хування передбачено:

а) запровадження п’яти окремих програм 
обов’язкового державного страхування (пен
сійного, медичного, в разі втрати тимчасової 
непрацездатності, на випадок безробіття, а 
також у разі нещасного випадку на виробниц
тві, професійного захворювання) і ухвалення 
відповідних законів;

б) визначення категорій осіб, які підляга
ють загальнообов’язковому державному соці
альному страхуванню;

в) запровадження державних гарантій 
щодо захисту прав і інтересів громадян, які 
мають право на пенсію й отримання соціаль
них послуг і матеріального забезпечення в разі 
постійної або тимчасової непрацездатності, 
безробіття, народження дитини, для догляду 
за малолітньою дитиною, в разі хвороби чле
нів сім’ї, тощо. [2, с.1-4]

Для створення економічних механізмів 
забезпечення конституційних гарантій прав 
громадян України на охорону здоров’я, безп
латну медичну допомогу й медичне страху
вання доцільною є державна система загаль-
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необов’язкового соціального медичного 
страхування.

Загальнообов’язкове державне соціальне 
медичне страхування слід розглядати як скла
дову частину загальнообов’язкового держав
ного соціального страхування, як це передба
чено Концепцією системи соціального забез
печення населення України, Основами зако
нодавства України про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, Концепцією 
реформування охорони здоров’я, яку схвалено 
Кабінетом Міністрів України.

Запровадження загальнообов’язкового ме
дичного страхування передбачає залучення до
даткових позабюджетних джерел фінансування 
галузі та одночасну глибоку внутрішню перебу
дову національної системи охорони здоров’я.

При цьому забезпечуються вагоміші по
зиції охорони здоров’я в системі суспільних 
приорітетів, незалежний, більш ефективний 
контроль за діяльністю медичних закладів за 
якістю та ефективністю медичної допомоги. 
До того ж це грунтується не на адміністратив
них, а на економічних засадах.

Запровадження загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страху
вання дозволить створити фонд цільового 
призначення, який гарантуватиме певний ба
зовий обсяг і рівень медичної допомоги й за
безпечить вирішення соціальних, економіч
них, правових, організаційних, політичних 
проблем у галузі охорони здоров’я, пов’я
заних з наданням медичної допомоги насе
ленню за сучасних умов.

Сьогодні фахівцями підготовлено проект 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне медичне страхування», 
яким передбачено запровадження цільового 
внеску на медичне страхування; безоплатність 
медичної допомоги на момент її надання; пе
ретворення закладів охорони здоров’я в само
стійно господарюючі суб’єктів. При підготов
ці цього законопроекту використано зарубіж
ний досвід у створенні системи медичного 
страхування. Значна увага приділялась аналізу 
деяких негативних наслідків запровадження 
медичного страхування в Росії. Зокрема: учас
ті у медичному страхуванні комерційних 
страхових організацій, відставання або відсу
тності одночасної адекватної реформи всієї

системи охорони здоров’я, а не лише одного з 
механізмів фінансування.

Звичайно, що за нинішніх важких умов, 
які склалися в економіці України, запрова
дження додаткового страхового внеску на ме
дичне страхування є досить складною проб
лемою, про те вона потребує невідкладного 
вирішення. Зібрані кошти дозволили б забез
печити хоча б мінімальну потребу населення в 
медичній допомозі.

В основі загальнообов’язкового держав
ного соціального медичного страхування пе
редбачено такі основні організаційно- 
економічні й правові принципи:

- гарантування державою можливості реалі
зації застрахованими особами своїх прав на бе
зоплатну медичну допомогу. Держава контро
лює надходження коштів у систему загально
обов’язкового державного соціального медично
го страхування, їхнє використання гарантує ви
конання обов’язків перед застрахованими. Од
ночасно держава є страхувальником для основ
ної маси непрацюючого населення;

- законодавче визначення умов і порядку 
загальнообов’язкового державного соціально
го медичного страхування;

- соціальна солідарність і субсидування -  
умови страхування й обсяги медичної допомо
ги в системі для кожного окремого застрахо
ваного не залежить від стану його здоров’я, 
рівня доходів і розміру його особистого внес
ку на загальнообов’язкове державне соціальне 
медичне страхування. Громадяни з різним рі
внем доходів мають одинакові права на одер
жання медичної допомоги в обсягах, передба
чених базовою програмою загальнообов’яз
кового державного соціального медичного 
страхування. Так на практиці реалізуються 
принципи: «здоровий платить за хворого» та 
«багатий платить за бідного»;

- виключно цільове використання коштів 
загальнообов’язкового державного соціально
го медичного страхування.

Учасниками соціального медичного стра
хування є застраховані особи, страхувальники, 
страховики і заклади охорони здоров’я.

Застраховані особи -  це громадяни Укра
їни і іноземні громадяни, які постійно меш
кають в Україні і застраховані самостійно чи 
страхувальником.
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Страхувальниками загальнообов’язкового 
державного медичного страхування є: робото- 
тавці для працюючих, органи місцевого само
врядування для основної маси непрацюючого 
населення, цільовий фонд страхування на ви
падок безробіття і навчальні заклади для від
повідних категорій громадян.

Страховиком загальнообов’язкового дер
жавного медичного страхування є Національ
ний фонд та його робочі органи на місцях -  
територіальні фонди загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхуван
ня, які є некомерційними самоврядними орга
нізаціями, що діють під наглядом держави.

До участі в наданні медичної допомоги 
населенню в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування можуть 
залучатися поряд із державними закладами 
охорони здоров’я і недержавні, підпорядкова
ні іншим відомствам заклади й установи охо
рони здоров’я, акредитовані та ліцензовані в 
установленому законом порядку.

Важливим питанням є визначення функ
цій учасників загальнообов’язкового держав
ного соціального медичного страхування.

Проектом Закону «Про загальнообов’яз
кове медичне страхування» передбачено такі 
основні функції страхувальників:

- страхувальники своєчасно сплачують 
страхові внески;

- представляють інтереси застрахованих у 
територіальному фонді загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страхування;

- згідно з розмірами, встановленими ор
ганами місцевого самоврядування, сплачують 
відповідні відрахування до територіальних 
фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування за створені ними 
(підприємством, організацією, установою) ри
зики для здоров’я населення території.

Основні функції страховиків визначають 
діяльність окремо Національного і територі
ального фондів загальнообов’язкового держа
вного соціального медичного страхування.

Основними функціями Національного 
фонду мають бути:

1. Забезпечення фінансової стабільності 
і вирівнювання фінансових можливостей те
риторіальних систем загальнообов’язкового 
державного соціального страхування;

2. Розроблення спільно з уповноваже
ним центральним органом виконавчої влади у 
сфері охорони здоров’я проектів базових та
рифів на медичні послуги, базової програми 
загальнообов’язкового державного соціально
го медичного страхування;

3. Розроблення базових розмірів страхо
вих внесків;

4. Забезпечення організацій науково- 
дослідних робіт у галузі обов’язкового держа
вного соціального медичного страхування;

5. Міжнародна співпраця.
6. Функціями територіальних фондів за

гальнообов’язкового державного соціального 
медичного страхування мають стати:

1. ведення реєстру застрахованих осіб, які 
живуть на території, що обслуговується відпо
відним фондом;

2. укладення договорів із страхувальника
ми;

3. укладення із закладами охорони здо
ров’я договорів про надання медичних послуг 
застрахованим особам;

4. проведення розрахунків за надану ме
дичну допомогу громадянам, ведення обліку і 
контроль за надходженням страхових внесків;

5. участь в акредитації закладів охорони 
здоров’я;

6. контроль за якістю, достатністю і до
цільністю медичної допомоги.

Як показує досвід ряду країн« де запрова
джене обов’язкове медичне страхування, ос
нову надходження коштів до страхових фон
дів становлять страхові внески тих, хто пра
цює. [11 с.40-41]

Однак тут необхідно звернути увагу на 
такі протилежні факти:

• обов’язкове медичне страхування має 
за кінцеву мету підвищення соціального захи
сту кожного громадянина, бо кожний зацікав
лений у поліпшенні якості наданої медичної 
послуги та гарантії її отримання. А на це не
обхідні кошти;

• всі роботодавці є платниками подат
ків, у тому числі й податку з перевищення за
робітної плати (податок сплачується з чистого 
прибутку підприємства), що входить до скла
ду собівартості продукції (роботи, послуг). 
Роботодавці прагнуть уникнути сплати цього 
податку за рахунок зменшення фонду оплати 
праці. Отже зменшиться і сума страхових вне
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сків (у тому числі і у фонди обов’язкового ме
дичного страхування).

На зменшення суми страхових внесків і 
функціонування фондів обов’язкового медич
ного страхування впливає зростання і падіння 
обсягів виробництва (відпустка за свій раху
нок, неповний робочий тиждень, тощо).

Другим за величиною джерелом фінансу
вання є бюджет. В умовах повної інфляції ко
шти, передбачені на фінансування охорони 
здоров’я (за залишковим принципом) і част
ково на обов’язкове медичне страхування, не 
відповідають необхідній величині. Вони пере
раховуються до фондів обов’язкового медич
ного страхування нерегулярно, а на деяких 
територіях взагалі не перераховуватимуться.

Третє за величиною джерело фінансування 
обов’язкового медичного страхування -  при
буток від вкладення тимчасово вільних коштів у 
цінні папери і на банківські депозити.

Утворення цього джерела проходить серед 
двох суб’єктів обов’язкового медичного стра
хування -  у фондах обов’язкового медичного 
страхування і страхових медичних організаціях.

Таким чином, фінансові потоки обов’яз
кового медичного страхування проходять че
рез різних суб’єктів системи охорони здо
ров’я, котрі мають різноманітні форми.

Ринкові механізми системи медичного 
страхування сприятимуть підвищенню відпо
відальності медичних закладів за результати 
своєї діяльності, створенню умов для конку
ренції між закладами охорони здоров’я. Це, в 
свою чергу, стимулюватиме до інтенсифікації 
діяльності, пошуку ресурсозберігаючих тех
нологій, підвищення рівня якості медичної 
допомоги.

Запровадження системи медичного стра
хування робить можливим перегляд діючих 
умов праці медичних працівників для поси
лення економічних стимулів за його результа
ти. Запропонована модель соціального медич
ного страхування є обов’язковою складовою 
нової форми соціально-економічних відносин, 
які формуються в Україні.

Нова система фінансування охорони здо
ров’я (загальнообов’язкове соціальне медичне 
страхування) передбачає:

• відхід від залишкового методу фор
мування ресурсів галузі, поєднання бюджет
них і позабюджетних коштів;

• гармонійний розвиток медичних за
кладів різних форм власності;

• господарську самостійність закладів 
охорони здоров’я;

• соціально-економічну та юридичну 
відповідальність медичних закладів за резуль
тати своєї діяльності;

• економічну зацікавленість населення, 
роботодавців, медичних працівників у поліп
шенні здоров’я населення;

• зміщення акценту на амбулаторно- 
поліклінічну допомогу, спрямоване на еконо
мію державних коштів.

Запровадження загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страху
вання дозволить забезпечити вирішення бага
тьох соціальних, економіних, правових, орга
нізаційних, політичних проблем у сфері охо
рони здоров’я, пов’язаних з наданням медич
ної допомоги населенню за сучасних умов. 
Застраховані в системі загальнообов’язкового 
державного соціального медичного страху
вання одержать свідоцтво, яке буде єдиним 
для всіх видів соціального страхування. Вони 
також вперше здобудуть право вільно вибира
ти медичний заклад та лікаря, а також можли
вість мати незалежного захистника своїх ін
тересів у разі одержання медичної допомоги.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В
УКРАЇНІ

Дана стаття присвячена дослідженню пи
тання здійснення спостереження в процесі 
антимонопольного регулювання. Обгрунтову
ється юридична природа даного явища та ана
лізується правове його забезпечення.

Питання захисту конкуренції тісно пов’я
зані із правовим забезпеченням в Україні вільної 
і добросовісної конкуренції. Це завдання має 
політичне і економічне обгрунтування.

З політичної точки зору вільна і добросо
вісна конкуренція в економіці подібна полі
тичній свободі і чистоті демократії. Згідно 
Конституції України кожна людина має право 
на вільний розвиток своєї особистості [ст. 23] 
і право володіти, користуватися і розпоряджа
тися своєю власністю, результатами своєї ін
телектуальної, творчої діяльності [ст.41]. В 
економіці цьому відповідає право на підприє
мницьку діяльність, якщо вона не заборонена 
законом, державний захист конкуренції у під
приємницькій діяльності та захист прав спо
живачів [1, ст.42].

“Поряд з тим, що конкуренція існує в 
ринковій економіці, як природна її власти
вість, вона підтримується, стимулюється і на
віть в якісь мірі насаджується іззовні за допо
могою спеціальних управлінських впливів” 
[16, с.90]. А тому держава, не підмінюючи 
функції конкуренції, здійснює регулятивний 
вплив на ринковий механізм в цілому.

Такий вплив досягається через здійснення 
державного регулювання економіки, одним із 
елементів якого є антимонопольне регулю
вання. Суть антимонопольного регулювання 
полягає у тому, що законодавець розробляє 
цілу систему організаційно-правових заходів 
протидії спотворенню процесу конкуренції 
шляхом встановлення і реалізації правил ве
дення господарської діяльності на товарних 
ринках з метою захисту та забезпечення ефек
тивності ринкових відносин. Таке регулюван
ня є особливим проявом діяльності держави, 
спрямованої на “створення форм економічно
го порядку” [18, с.429].

За характером антимонопольне регулю
вання поділяється на нормативне та організа
ційне. Нормативне регулювання - це встанов
лення у законодавчому порядку правил веден
ня господарської діяльності та контроль за її 
здійсненням. Організаційне регулювання - це 
створення спеціальних органів (Антимонопо- 
льний комітет України та його територіальні 
відділення), здатних реально і позитивно 
впливати на економічні відносини та забезпе
чувати їх ефективність.

Власне антимонопольне регулювання за
безпечується широким спектром організацій
но-правових заходів, які реалізуються в таких 
формах: припиняється спостереження, конт
рольно-профілактична і присікальна. Зазначе
ні заходи мають правовий характер, так як їх 
перелік та процедура реалізації передбачена в 
Законах України “Про обмеження монополіз
му та недопущення недобросовісної конкуре
нції у підприємницькій діяльності” [3], “Про 
Антимонопольний комітет України [5] та ін
ших нормативно-правових актах. Крім того, 
реалізація заходів антимонопольного регулю
вання відповідає завданням антимонопольних 
органів України [5,ст.З].

Спостереження як один із заходів анти
монопольного регулювання здійснюється ан- 
тимонопольними органами в процесі:

-реалізації права вимагати надання необхід
ної інформації і безперешкодного доступу до 
інформації осіб, уповноважених цими органами;

-визначення об’єктів антимонопольного 
регулювання шляхом складання та ведення 
переліку підприємств, що займають монопо
льне становище на товарному ринку;

-вироблення рекомендацій державним ор
ганам з питань проведення заходів, спрямова
них на сприяння розвитку конкуренції та під
приємництва, що грунтується на техніко- 
економічних і наукових дослідженнях.

Проблема ефективності законодавства тісно 
пов’язана з проблемою своєчасного і достовір
ного інформування антимонопольних органів, 
тобто від їх інформаційного забезпечення.
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Ст. 13 Закону України “Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності” ре
гулює взаємовідносини антимонопольно!' ус
танови із суб’єктами господарювання, органа
ми державної влади, органами місцевого само
врядування та органами адміністративно- 
господарського управління і контролю та їх 
посадових осіб з приводу доступу до інформа
ції. Мова йде про обов’язок перерахованих 
суб’єктів на вимогу державних уповноважених, 
голів територіальних відділень Антимонополь
ного комітету України подавати: а)документи;
б)письмові та усні пояснення; в)іншу інформа
цію, в тому числі інформацію з обмеженим до
ступом. При цьому з боку антимонопольних 
органів повинна бути дотримана умова відпові
дності такої інформації основним завданням 
антимонопольного законодавства.

Питання про те, яка інформація відноситься 
до інформації з обмеженим доступом, вирішене в 
Законі України “Про інформацію”[4]. За своїм 
правовим режимом вона поділяється на конфіде
нційну і таємну [4, ст.ЗО]. Безпосередньо право
вий режим державної таємниці вирішено в Законі 
України “Про державну таємницю” [6]. На пи
тання, які ж відомості містять комерційну таєм
ницю, відповідь дає Постанова Кабінету Мініст
рів України, в якій міститься Перелік відомостей, 
що не становлять комерційної таємниці [7]. Тобто 
всі інші документи та інформація, що не включені 
до Переліку, становлять комерційну таємницю.

До іншої інформації, яка також може бу
ти витребованою уповноваженими особами 
антимонопольних органів, належать відомості 
в будь-якій формі та вигляді, на будь-яких но
сіях (у тому числі листування, книги, помітки, 
ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, ма
люнки, схеми тощо), фотографії, голограми, 
кіно-, відеофільми, мікрофільми, звукові запи
си, бази даних комп’ютерних систем або пов
не чи часткове відтворення їх елементів), по
яснення осіб та будь-які інші публічно оголо
шені чи документовані відомості [3, ст.1].

Згідно із ст.22 Закону України “Про Ан- 
тимонопольний комітет України” інформація, 
доступ до якої обмежено законодавством, 
одержана державними уповноваженими, го
ловами територіальних відділень Антимоно
польного комітету України, використовується 
ними відповідно до чинного законодавства, а

відповідальність за порушення законодавства 
про інформацію передбачена Р.У Закону 
України “Про інформацію”.

Вважаємо, що надання необхідної інфор
мації повинно здійснюватись у відповідності з 
гарантіями і такі гарантії безпосередньо по
винні міститись саме в антимонопольному 
законодавстві. Відсутність гарантій щодо на
дання необхідної інформації породжує недо
віру господарюючих суб’єктів до антимоно- 
польної установи і цим гальмує процес ви
криття монополістичного правопорушення.

На відміну від українського антимонополь
ного Закону, актимонопольним Законом РФ в 
ст.25 встановлено адміністративну відповідаль
ність у вигляді попередження або штрафу у роз
мірі 80 мінімальних розмірів оплати праці служ
бових осіб антимонопольних органів за роз
голошення відомостей, що становлять комер
ційну таємницю комерційних і некомерційних 
організацій та індивідуальних підприємців, якщо 
дані дії не тягнуть іншу відповідальність, пере
дбачену діючим законодавством [13].

Наведене нами положення із російського 
закону пов'язане з правом доступу до інфор
мації антимонопольних органів та спричинен
ня збитків в результаті її розголошення неза
лежно від вини у формі прямого умислу, так 
як розголошення відомостей може бути допу
щено і неумисно /з необережності/. Суттєве 
значення має саме те, що передача чи викори
стання документів, інформації, за які може 
настати відповідальність, здійснюється без 
згоди господарюючого суб'єкта або органу 
управління, від яких вони були отримані або 
інтереси яких вони порушують [17, с.62].

На наш погляд, дане положення бажано б 
було ввести і в українське законодавство, так 
як заходи адміністративного впливу сприяють 
посиленню особистої відповідальності пра
цівників антимонопольних органів в процесі 
реалізації повноважень, покладених на них 
антимонопольним законодавством.

На даний момент Антимонопольний комі
тет проводить роботу по створенню відповід
ного механізму реалізації права доступу до ін
формації, по удосконаленню процедури її 
отримання та вивченню зарубіжного досвіду в 
цій сфері. Адже ст.13 Закону України “Про об
меження монополізму та недопущення недо
бросовісної конкуренції у підприємницькій ді
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яльності” має дещо декларативний характер і 
не дає відповіді відносно того, як саме і в якій 
процесуальній формі відбувається процес 
отримання необхідної інформації. Наприклад, 
чи вилучаються копії документів або їх оригі
нали, як оформляються пояснення сторін тощо.

Ці та інші питання повинні бути врегу
льовані в “Правилах розгляду справ про по
рушення антимонопольного законодавства”, 
хоча часткове їх відображення знайшло своє 
місце в III, УП розділах вказаних Правил [12].

Закон Угорщини “Про заборону недобро
совісної ринкової практики” 1990 року надає 
право особі, яка уповноважена органом, що 
здійснює нагляд за конкуренцією, для прове
дення перевірки знімати копії або робити ви
тяги з них навіть тоді, коли останні містять у 
собі державну, службову чи ділову таємницю. 
Вилучення оригіналів відбувається тоді, коли 
виникає підозра стосовно серйозного пору
шення закону або коли має місце побоювання 
стосовно фальсифікації чи знищення відпові
дних документів [14].

Французький Ордонанс N 86-1243 від 1 
грудня 1986 року “Про свободу цін та конку
ренції” в ст.ст. 47-48 передбачає, що посадова 
особа, яка призначається Міністром економі
ки для проведення розслідування, має право 
ознайомлення з книгами, рахунками та інши
ми господарськими документами, у тому чис
лі право на зняття копій з необхідних доку
ментів, а також оглядати місця та вилучення 
документів в межах розслідування, яке прово
диться на основі дозволу, що видається 
Постановою Президента суду або призначе
ним ним суддею [15].

Через відсутність законодавчого закріплення 
порядку фіксації, а в окремих випадках і вилучен
ня документів та інших матеріалів, що можуть 
бути носіями необхідної інформації, державні 
уповноважені, голови територіальних відділень 
Комітету нерідко мали справу із фактами & зни
щення або фальсифікації. Ось чому позитивний 
досвід зарубіжних країн у даній сфері має велике 
практичне значення для України.

Реалізація права доступу до інформації пе
редбачає можливість безперешкодно входити до 
підприємств, установ, організацій за службови
ми посвідченнями та мати доступ до документів 
та інших матеріалів, необхідних для проведення 
перевірки на предмет дотримання антимонопо-

льного законодавства [5, ст.16]. У зв’язку з цим 
доцільним є вироблення на законодавчому рівні 
механізмів взаємодії та координації з правоохо
ронними органами.

На законодавчому рівні дане питання 
врегульоване в РФ. А саме: в ст.13 ч.2 анти
монопольного Закону передбачений обов'язок 
органів міліції надавати практичну допомогу 
співробітникам Федерального антимонополь
ного органу (територіального органу) при 
здійсненні ними службових обов'язків, забез
печуючи при цьому безперешкодний доступ 
до необхідної інформації з метою виконання 
покладених на них функцій [13].

Здійснюючи спостереження, Антимонопо- 
льний комітет разом з Міністерством економіки 
та Міністерством статистики проводить за відпо
відною методикою аналіз рівнів монополізації 
ринків [10]. З метою встановлення постійного 
контролю за діяльністю підприємців-монополіс- 
тів та адресного антимонопольного регулювання 
Комітет складає та веде Перелік підприємців, що 
займають монопольне становище на ринку /далі 
— Перелік/ [11].

Перелік, в першу чергу, має інформаційний 
характер, так як при його складанні враховуються 
дані відносно об'ємів виробництва товарів, об'ємів 
ринку, основних споживачах, конкурентів тощо. 
Перелік містить відомості про частку підприємця 
на ринку, яка вказує на його домінування, і визна
чена у відповідності з існуючою методикою ви
значення монопольного становища підприємців 
на ринку.

Стосовно природи наслідків включен
ня підприємців до Переліку, то, на наш по
гляд, вона є неоднозначною. Вище вже наго
лошувалось на службовій /інформаційній/ 
функції зазначеного Переліку. Ця теза підт
верджується тим, що він формується на основі 
статистичних даних. А тому включення під
приємців до Переліку не повинно супрово
джуватись автоматичним настанням для них 
негативних наслідків /введення контролю за 
ціноутворенням, за виробництвом тощо/.

Той факт, що для складання та веден
ня Переліку застосовується індивідуальний 
підхід, тобто для включення кожного підпри
ємця в Перелік законодавець вимагає при
йняття мотивованого рішення антимонополь
ною установою, вказує на автоматичне на
стання негативних наслідків для підприємців
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після такого включення. Але такі негативні 
наслідки не слід ототожнювати із санкціями, 
що застосовуються антимонопольними орга
нами при з'ясуванні фактів зловживання мо
нопольним становищем.

Визначення становища підприємця як 
монопольного є певною інформаційною осно
вою для адресного антимонопольного регу
лювання та контролю за дотриманням анти
монопольного законодавства. Наприклад, від
повідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 лютого 1995 року “Про Поло
ження про державне регулювання цін 
/тарифів/ на продукцію виробничо-технічного 
призначення, товари народного споживання, 
роботи і послуги монопольних утворень” на
казом Міністерства економіки і Антимонопо
льного комітету від 2 червня 1995 року був 
затверджений “Перелік продукції монополь
них утворень, ціни на яку підлягають держав
ному регулюванню” [9].

При дослідженні характеру і правових 
наслідків включення підприємців до Переліку 
виникає питання, а чи можна визнати недійс
ним таке рішення антимонопольного органу? 
Арбітражному суду підвідомчі спори про ви
знання недійсними актів з підстав, передбаче
них у законодавстві [2, ст.12 п.1] і на такі спо
ри не поширюються вимоги щодо доарбітра- 
жного їх врегулювання [2, ст.5].

Згідно із ст.2 АПК України арбітражний 
суд порушує справи за позовними заявами 
підприємств і організацій, які звертаються за 
захистом своїх прав та охоронюваних законом 
інтересів. У зв’язку з цим постає інше питан
ня: що є предметом позову - порушення права 
чи інтересу?

Включення до Переліку порушує інтереси 
підприємця, що полягає у правильному визна
ченні його ринкової частки і доведенні 
об’єктивної інформації про це до невизначе- 
ного кола осіб. Перелік та зміни до нього дру
куються в газетах “Урядовий кур’єр”, “Голос 
України“, “Державному інформаційному бю- 
летні про приватизацію”, інших друкованих 
засобах масової інформації [11, п.9].

Таким чином, право на звернення до арбі
тражного суду не може бути поставлене в за
лежність від застосування до підприємця за
ходів впливу, передбачених антимонопольним 
законодавством.
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Supervision as one of the types of antimonopoly regulation in Ukraine

Summary
The essence and the contents of supervision as one of the legislative types of antimonopoly 
adjustment in Ukraine is uncoverred, its role and the place among of other types of antimonopoly 
regulation is determined in article.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

На сьогодні в науковій літературі немає єдиної 
думки щодо визначення суті кредиту, що пояснює
ться складністю економічних відносин, які вини
кають з цього приводу. Наприклад , дається визна
чення: “Кредит - це економічні відносини між 
юридичними та фізичними особами і державою з 
приводу перерозподілу вартості на засадах повер
нення і, як правило, з виплатою проценіу” [7, с.67]. 
Кредит можна визначати і як економічні відносини 
[10, с.10], що виникають між кредитором і пози
чальником з приводу перерозподілу вартості на 
умовах повернення у встановлений строк із спла
тою відсотків. Все це відбиває розуміння кредиту 
як економічної категорії.

Однак кредит не є суто економічним понят
тям, навпаки, він являє досить складну субстанцію, 
дієвість якої розглядається також юриспруденцією. 
І в першу чергу постає питання про дослідження 
природи кредитних правовідносин. Що стосується 
кредитних правовідносин, які досліджуються у 
даній статті, то варто зазначити, що вони регулюю
ться нормами декількох галузей права, зокрема 
фінансового та цивільного. Зрозуміло, що для 
більш глибокого їх розуміння необхідно розгляну
ти поняття фінансових правовідносин.

В юридичній літературі останні десяти
річчя не приділялося досить уваги розробці 
теоретичних положень правового регулюван
ня кредитних відносин, їх структурних особ
ливостей, розмежування окремих видів і форм 
кредитування і співвідношення їх між собою, 
що не відповідає їх ролі в сучасний період.

Та при визначенні поняття кредиту і креди
тних правовідносин з юридичної точки зору ви
никають певні ускладнення. Зрозуміло, що в 
цьому визначенні повинно бути відображено 
економічний зміст кредитних відносин, коли 
кредит пов'язаний з передачею вартості у тимча
сове користування позичальника. Однак, як вва
жає А.Я.Кунік, враховуючи, що вартість відо
бражається в речах, право власності на які пере
ходить до позичальника кредиту, то з юридичної 
точки зору предмет кредитування передається не 
в користування, а у власність (оперативне упра
вління) позичальника [11, с.11].

Ще одне протиріччя відзначається Е.Г. По- 
лонським. При визначенні кредиту, що приводять 
переважно економісти, кредитні елемент є в зви
чайних господарських договорах. Але з правової 
точки зору останніми є саме договори поставки, 
підряду на капітальне будівництво, перевезення 
тощо, а не кредиті угоди. Враховуючи це, Е.Г. 
Полонський приходить до висновку, що економіч
не поняття не може буїи беззаперечно прийнято 
при визначенні та дослідженні кредитних правові
дносин [9, с.70]. При цьому він вважає, що кредит
не правовідношення, яке закріплюється у правових 
нормах, розпадається на два види правовідносин - 
кредиті та розрахункові. І тому, якщо економіст 
вбачає кредит в кожному випадку передачі ціннос
тей, коли отримання рівноцінного відокремлено 
деяким перебігом часу, то для юриста такі випадки 
досить часто переломлюються не лише в кредит
них, а і в розрахункових відносинах. Е.Г. Полонсь
кий також відзначає, що визначальними ознаками, 
які відрізняють кредитні правовідносини від розра
хункових, є повернення цінностей (такої ж кількос
ті і якості), що були надані в кредит, в кредитних 
правовідносинах, а отримання їх еквіваленту - в 
розрахункових. Тобто, якщо повертається «не 
стільки ж і не таке ж» (наприклад, замість речей 
повергаються гроші), то правовідношення, яке ви
никло, хоча воно і було початково кредитним, пе
ретворюється фактично у розрахункове.

Однак вказане положення викликає певні за
перечення. Можна не погодишся з тим, що внаслі
док правового регулювання кредитного виробни
чого відношення воно розпадається на два види 
правовідносин - кредите і розрахункове. Розра
хунки завжди є другим полюсом відношення, пер
шим полюсом якого є надані послуги. Ці послуга 
можуть бути найрізноманітнішими: постачання, 
капітальне будівництво, перевезення тощо. Одним 
з видів послуг є також надання кредиту. Звідси, як 
неминучий наслідок кредиту, виступає розрахун
кове правовідношення.

Погашення кредиту є видом грошових розра
хунків. Ці його якості дають себе знати при відпла
ті кредиту, яка не вміщується у викладену Е.Г. По- 
лонським формулу повернення того, що надали,
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тому що при погашенні кредиту повергаються цін
ності понад стриману кількість, тобто вступають в 
дію розрахункові відносини в повній відповідності 
з їх ознаками, що були ним викладені [9, с.74].

Однак, якщо розрахунки завжди є наслід
ком наданих послуг, то не можна говорити про 
розпад одного виробничого правовідношення на 
два. Справа в тому, що розрахунки за надані по
слуги - елемент того ж як виробничого, так і 
правового відношення, що і надані послуги. Як
що б грошові розрахунки не здійснювалися, як 
правило, через банк, не було б підстав оголошу
вати їх самостійними.

Певну самостійність розрахунки набувають 
внаслідок участі банку у проведенні розрахунків. І 
відбувається це тому, що банк не включається у 
правовідношення по наданню відповідних послуг, 
але він стає одним із суб'єктів розрахункових пра
вовідносин. У зв'язку з цим суб'єктивний склад роз
рахункових правовідносин не співпадає із суб'єкти
вним складом правовідносин по наданню послуг, 
розрахунки за яких здійснюються.

У випадку, коли відбувається надання банків
ського кредиту, то як отримання кредиіу, так і роз
рахунки за отриманими кредитами відбуваються 
між одними й тими ж суб’єктами - банком та отри
мувачем кредиту. Розрахунки за отриманий кредит 
не відокремлюються у правовідношенні від отри
мання кредиіу, і тому створюється уявлення, що 
кредитні правовідносини взагалі не включають 
розрахункові елементи, і тому кредитне правовід
ношення може бути протиставлене розрахунково
му як такому ж самостійному.

Враховуючи вшценаведене, може буга вияв
лена специфіка як кредитних, так і розрахункових 
правовідносин. Кредит має самостійне значення. 
Якщо метою правовідношення є лише надання 
цінностей, що повинні бути повернені (як правило, 
із процентами), - це кредитні правовідносини. Як
що, навпаки, між моментом передачі цінностей та 
їх еквівапюванням з'являється розрив у часі внаслі
док угоди між сторонами або відповідної організа
ції системи розрахунків, таке відношення має кре
дитні елементи, але не є кредитним. Але і в тому, і 
в іншому випадку правовідношення, яке виникло, 
тягне за собою і грошові розрахунки.

Можна вважати, що у тих випадках, коли вла
сником (в економічному розумінні) наданих в кре
дит цінностей залишається особа, що їх надала, то 
особа, що їх отримала, стає їх юридичним власни
ком, і вона зобов'язана повернути таку ж кількість

таких же речей: правовідношення, що виникло в 
цьому випадку, буде кредитним за своєю економі
чною сутністю і кредитним правовідношенням за 
своїм юридичним змістом.

Що стосується розрахункових відносин, то 
можна вважати, що банківські розрахункові право
відносини - це правовідносини, що виникають вна
слідок такого врегулювання відносин по розрахун
ках, при якому суб'єкти вказаних правовідносин не 
співпадають із суб'єктами вихідного відношення, 
що служить підставою розрахунків.

При загальній характеристиці грошових роз
рахунків, О.С. Іоффе вказував, що вони не утво
рюють відокремлених та самостійних зобов'я
зальних правовідносин. Він показав, що зобов'я
зання щодо розрахунків набувають певної само
стійності по відношенню до тих зобов'язань, од
ним із способів виконання яких вони є. Підкрес
люючи цю характерну рису зобов'язань по розра
хунках, О.С. Іоффе аргуменіував також своє су
дження тим, що із самим банком сторони (плат
ник та кредитор) знаходяться в особливих право
відносинах по банківському обслуговуванню, яке 
виходить за межі договору, за умовами якого сто
рони зв'язані між собою [8, с.360].

Що ж стосується залежного характеру зобо
в'язань по грошових розрахунках, які здійснюються 
через банк, то він проявляється в тому, що банк, 
здійснюючи конкретні розрахункові операції, по
кладає їх в основу господарських договорів, що 
укладаються між платником та кредитором.

До кредитних правовідносин, на думку 
Е.Г. Полонського, можна віднести, в першу 
чергу, такі [9, с.75]:

•відносини, що виникають із договору пози
ки: між громадянами; між громадянами та кредит
ними установами; між організаціями щодо надання 
позик у натуральній або грошовій формі;

•відносини, що виникають із договору вкладу 
між громадянами та кредитними установами, а 
також із договору розрахункового рахунку між 
організаціями та кредитними установами;

•відносини, що виникають у галузі банківсь
кого кредитування та банківської позики.

Зрозуміло, що вищенаведені види кредитних 
правовідносин далеко не повністю розкривають 
всю багатогранність цих правовідносин, а зазнача
ють лише основні з них.

Враховуючи вшценаведене, можна говорити 
про те, що кредитні відносини являють від
носини, які складаються з приводу мобілізації
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тимчасово вільних грошових коштів підприємств, 
організацій, бюджету та населення, і використан
ня цих коштів відбувається на умовах повернення 
для задоволення економічних і соціальних потреб 
суспільства [6, с.151].

Якщо розглядати глибше природу кредитних 
правовідносин, можна зробиш висновок, що вони є 
сукупністю окремих видів правовідносин, які від
носяться до різних галузей права [12, с. 107].

З одного боку, кредитні правовідносини є фі
нансовими відносинами, тому що серед них значну 
частину складають організаційні правовідносини, 
які визначають форми і методи діяльності певних 
кредитних інститутів щодо кредитування, її спря
мованість у ті чи інші періоди розвитку економіки. 
В цих відносинах можуть приймати участь не лише 
кредиті установи, але і органи державного управ
ління (уряд, міністерства та відомства, місцеві Ра
ди) [13, с.44-45]. Ця трупа відносин регулюється 
лише нормами фінансового права і служить пере
думовою наступної групи правовідносин.

Ще одну групу складають владно-майнові 
правовідносини, безпосередньо пов’язані із про
цесом надання кредитів. Для функціонування 
правовідносин даної групи характерне те, що 
крім фінансово-правових, у них використовую
ться категорії, що притаманні цивільно-право
вим майновим правовідносинам: застава, гаран
тії, відсотки тощо, які мають істотні особливості. 
Треба зазначити, що кредитні відносини в основ
ному є договірними і регулюються, переважно, 
нормами цивільного права. Але віднесення кре
дитних відносин лише до цивільних не може 
вважатися правильним, тому що їм притаманні 
багато рис, які не є характерними для останніх.

Насамперед цивільно-правовий метод регу
лювання суспільних відносин характеризується 
рівністю суб’єктів, їх диспозитивністю та ініціати
вою у формуванні і реалізації відносин [14, с.233]. 
У кредитних правовідносинах чітко визначається 
ініціативність - бажання суб'єкта підприємництва 
або фізичної особи одержати позичку на умовах, 
які виставляє кредитор, але немає диспозигивності 
- юридичної свободи (можливості) позичальника 
здійснити правосуб'єкгність на свій розсуд.

Виходячи з положень Цивільного кодексу 
України (стаття 374), за договором позики одна 
сторона (позикодавець) передає другій стороні (по
зичальникові) у власність (в оперативне управлін
ня) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а 
позичальник зобов'язується повернути позикодав

цеві таку ж суму грошей або рівну кількість речей 
того ж роду і якості [1].

Щодо банківського кредитування, то в цьому 
випадку позичка надається на підставі угоди, в якій 
фіксується воля сторін. І хоча одержувач позички 
не підпорядкований кредитору, але права їх не є 
однаковими. Якщо у кредитора фактично є усі пра
ва, то позичальник несе на собі обов'язки точного 
дотримання приписів кредитора. При цьому ціка
вий той факт, що виконання умов кредитора є га
рантованим наявністю забезпечення, під яке, як 
правило, видається позичка. Щодо захисту ін
тересів учасників кредитних відносин, то і у цьому 
випадку існує різниця між їх положенням. Креди
тор може примусово повернута борг із стягненням 
підвищеної плати, а позичальник може лише від
мовитися від укладення угоди. Рівності сторін у 
кредитних правовідносинах немає, тому що креди
тна угода банку і позичальника є специфічною 
формою взаємовідносин комерційного банку та 
суб'єкта підприємництва.

Можна говорити про те, що від носини, які ви
никають з діяльності кредитних установ, є однією з 
форм соціальних відносин і визначаються волею та 
свідомістю учасників. І хоча вони виникають за 
волевиявленням позичальників і оформлюються 
кредитною угодою, але мають владно-організацій
ну основу. Так, Правила НБУ при регламентації 
проведення операцій по рахунках в кредитних 
установах вказують, що вони відкриваються: а) для 
зберігання коштів; б) для проведения операцій за 
розрахунково-грошовими документами визначеної 
форми; в) для здійснення контролю за дотриман
ням чинного законодавства при утворенні, реорга
нізації та ліквідації підприємств будь-якої форми 
власності і видів діяльності, при відкритті і закритті 
рахунків і повсякденного контролю за фінансово- 
господарською діяльністю клієнтів - власників ра
хунків. Контроль здійснюють комерційні банки, 
державні податкові адміністрації, контрольно-реві
зійні служби та органи МВС, а за діяльністю ко
мерційних банків - Національний банк України.

Тому зауважимо, що наявність багаточисе- 
льних спеціальних норм, що регулюють кредит
ні відносини, специфічні особливості цих відно
син, їх велике значення в народному господар
стві та особливе правове положення не доз
воляють погодитися з визначенням кредитних 
відносин як цивільно-правових договірних від
носин. Відносини щодо кредитування є склад
ним комплексним інститутом права. Ще М.М.
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Агарков відзначав, що «існують змішані інсти
тути, в яких майнові правовідносини тісно пов'я
зані з іншими правовідносинами» [4, с.65]. Такі 
інститути слід відносити до цивільного права 
або до іншої галузі права, в залежності від того, 
які відносини найбільш характерні для даного 
інституту. Віднесення такого інституту не до 
цивільного права, а до іншої галузі права не ви
ключає відповідного застосування до нього норм 
цивільного права. Єдність фінансових, адмініст
ративних та цивільних правовідносин інституту 
кредитування багаторазово підкреслювалася в 
літературі [5, с. 97].

Незалежно від того, що в кредитних відноси
нах приймають участь окремі групи правовідно
син, вони усі органічно пов'язані і не можуть розг
лядатися як окремі, тому що представляють єдину 
систему економічних зв'язків, що відображають 
один і той же процес руху кредитних грошових 
коштів в економічному обігу.

Суб'єктами кредитних відносин є сторони, що 
беруть участь у цих відносинах, то&ш кредитор та 
позичальник. Об'єктом кредиту є грошові чи това
рно-матеріальні цінності, виграти чи виконані ро
боти та надані послуги, щодо яких укладається 
кредитний договір.

У Положенні Національного банку України 
«Про кредитування» зазначається: “Кредит - це 
позиковий капітал банку у грошовій формі, що пе
редається в тимчасове користування на умовах за
безпеченості, повернення, строковості, платності та 
цільового характеру використання” [3]. Але в цьо
му випадку слід зауважити, що розкривається по
няття банківського кредиту, а не кредиту взагалі.

Якщо раніше законодавчо визнавалося лише 
дві форми кредиту: банківський та державний, то 
на сьогоднішній день можна говорити, про те, що 
їх кількість змінилася.

Кредитні відносини виникають між різними 
суб'єктами. Найбільш поширеними є кредитні 
відносини між банками, з одного боку, підприєм
ствами і господарськими товариствами - з іншого. 
Вони характеризуються в залежності від того, хто 
із суб'єктів кредитної угоди в кожному окремому 
випадку є позикодавцем, а хто його одержувачем. 
За умов ринкової економіки активну роль вико
нують не тільки банки, а й підприємства і госпо
дарські товариства, які надають банкам кошти у 
тимчасове користування і отримують за це плату 
у вигляді проценту.

Нині широкого розвитку набувають кре
дитні відносини між підприємствами і гос
подарськими товариствами, що, насамперед, 
пов'язано із введенням комерційного кредиту і 
вексельних розрахунків.

Кредитні відносини між банками і державою 
виникають тоді, коли, наприклад, комерційні банки 
купують облігації внутрішньої державної позики, а 
також коли при розміщенні державних облігацій 
Мінфін України може укласти з Національним 
банком України окрему угоду щодо купівлі остан
нім цих облігацій.

Набувають подальшого розвитку відносини 
між банками та населенням. Населення кредитує 
банки через вклади в них, купівлю ощадних серти
фікатів тощо. Водночас банки надають населенню 
споживчі кредити, серед яких чільне місце відво
диться кредитам на витрати для поліпшення жит
лових умов та створення підсобного домашнього 
господарства, а також на невідкладні потреби.

Кредитні відносини між підприємствами, ор
ганізаціями, господарськими товариствами, з одно
го боку, та населенням - з іншого набувають дедалі 
важливішого значення. Відповідно до чинного за
конодавства, кредитуванням громадян як видом 
діяльності можуть займатися не тільки банки, а й 
інші організації: ломбарди, кредитні спілки, фонди 
творчих спілок тощо. Так, у п.2 «Тимчасового по
ложення про кредитні спілки в Україні» зазначає
ться: «Кредитна спілка - це громадська організація, 
головною метою якої є фінансовий та соціальний 
захист її членів шляхом залучення їх особистих 
заощаджень для взаємного кредитування» [2].

Кредитні відносини між фізичними особами 
не дух® поширені, але їх не можна ігнорувати, 
оскільки недоліки у відносинах між банками і на
селенням можуть призвести до їх розвитку у спот
вореному вигляді.

Тому, можна зазначити, що питання існування 
та функціонування кредиту належить до одного з 
актуальних питань діяльності нашої держави. Ро
зуміння поняття кредиту, зокрема через дослі
дження природи кредитних правовідносин, надає 
можливості точно враховувати, у яких випадках 
можливе і бажане його застосування.
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Some questions of the theory of credit legal relations 

Summary
The definition of credit legal relations from the standpoint of die modem condition of financial law science is 
given, its departmental appurtenant is determined, its essence, contents and peculiarities in Ukraine in the 
circumstances of transition to free-market economy are analyzed in this article.
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ДІЯ В ЧАСІ НОРМ ПРАВА, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Дана проблема на загально - теоретичному 
рівні розроблялась іще Тілле А.А. у його праці 
‘Час, простір, закон”, де він зазначав, що перехід 
від старого положення до нового може здійсню
ватися більш радикально при використанні юри
дичного прийому,що називається зворотна дія 
закону.[9, с.32] Іншої точки зору дотримується 
французький учений Валетте, який стверджуємо 
немає ніякого сумніву у тому , що закон не може 
реально робити приписи для минулого. [11, с.63] 
Французький правознавець Ріпер звертав увагу на 
те, що довготривалі юридичні відносини регулю
ються правовими нормами юридичних актів, які 
періодично змінюють один одного. [12, с.22]

Тому, на нашу думку, проблема дії закону у 
часі за своїм обсягом значно ширша від проблеми 
колізії між старим і новим законами, яка у чисто
му вигляді існує,напевно, тільки в кримінальному 
праві. Законодавець не може бути пов’язаний 
тільки з принципом “закон зворотної сили не 
має”, тому що це означало б обмеження його во- 
лі.На даний час цю думку поділяють і більшість 
юристів-практиків, хоч ще є прибічники і проти
лежного погляду. їх думки можна найстисліше 
викласти словами Гленвіла Вільямса, який, поси
лаючись на Гоббса, пише: “Навіть якщо норми 
закону прямо сконструйовані із зворотною силою, 
можна вважати, що будучи такими, вони не чин
ні” (позбавленими сили) [10, с.580].

Ст.58 Конституції України передбачає, 
що закони та інші нормативно-правові акти не 
мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли 
вони пом’якшують або скасовують відпові
дальність особи.[1] Це положення Конституції 
України стосується лише фізичних осіб (лю
дини і громадянина) і не поширюється на 
юридичних осіб.[6, с.24]

Оскільки, як вже зазначалось вище, пробле
ма дії правових норм у часі в найбільш чистому, 
рафінованому вигляді існує, на нашу думку, лише 
в кримінальному праві, то в даній статті ми розг
лянемо лише деякі аспекти дії в часі правових 
норм, що передбачають кримінальну відпові
дальність за ухилення від сплати податків. Тим 
більше, що особливим видом відповідальності за

порушення податкових норм є кримінальна від
повідальність. Кримінальні санкції застосовують
ся за податкові злочини.

В даний час подібні вчинки регулюються 
ст. 148-2 Кримінального кодексу України( 
ухилення від сплати податків). Кримінальна 
відповідальність за даним складом характери
зується деякими особливостями: суб’єктами є 
фізичні особи (платники податку або посадові 
особи); регулюється кримінально-правовими 
нормами; дійснюється тільки в судовому по
рядку; характеризується певними процесуаль
ними особливостями.

Законом України від 5 лютого 1997 
р.”Про внесння змін і доповнень до Кримі
нального і Кримінально-процесуального коде
ксів України щодо відповідальності за ухи
лення від сплати податків”(далі-Закон) [3] до 
ст. 148-2 КК України внесені зміни та допов
нення, якими, зокрема, введена кримінальна 
відповідальність фізичних осіб за ухилення 
від сплати податків, перелік кваліфікованих 
видів злочину доповнено вчиненням ухилення 
від сплати обов’язкових платежів за попере
днім зговором групою осіб. Відповідно до ст. 
6 КК [2] закон, що встановлює караність діян
ня, зворотної сили не має, тому відповідаль
ність за названі дії раніше (до 26 лютого 1997 
р.) не передбачалась. Законом, крім того, за 
одні діяння посадових осіб відповідальність 
знижена, а за інші - підвищена.

Знижена відповідальність за ухилення 
від сплати обов’язкових платежів на суму від 
100 до 250 неоподатковуваних мінімумів до
ходів громадян. До внесення змін до ст. 148-2 
такі дії кваліфікувалися за ч.І статті, санкція 
якої передбачала альтернативне і покарання у 
вигляді позбавлення волі строком до п’яти 
років, а санкцією цієї статті в редакції від 5 
лютого 1997 р.позбавлення волі як вид пока
рання не передбачене. У цій частині Закон, 
безперечно, є таким, що пом’якшує покаран
ня, а тому підлягає застосуванню, бо згідно зі 
ст. 6 КК України він має зворотну силу.
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Ухилення від сплати обов’язкових платежів 
на суму від 250 до 1000 неоподатковуваних міні
мумів доходів громадян до внесення змін до 
сг. 148-2 кваліфікувалося за ч.1 статті. Ухилення 
від сплати обов’язкових платежів на таку суму, 
вчинене після 25 лютого 1997р., підлягає ква
ліфікації за ч. 2 ст. 148-2 в редакції від 5 лютого 
1997 р., яка більш сувора, ніж санкція ч.І сг. 148-2 
у попередній редакції: хоча максимальний строк 
покарання у вигляді позбавлення волі залишився 
таким самим, санкцією ч. 2 як додаткові покаран
ня до позбавлення волі передбачені позбавлення 
права займати певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох років (як 
обов’язкове) і конфіскація майна (як альтернати
вне). Крім того, підвищений максимальний роз
мір покарання у вигляді штрафу від 100 до 1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Таким чином, покарання за ухилення від сплати 
обов’язкових платежів на суму від 250 до 1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
Законом посилене. [7, с.23].

Ухилення від сплати обов’язкових пла
тежів на суму понад 1000 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, а також ухилення 
від їх сплати на суму понад 100 неоподатко
вуваних мінімумів доходів громадян, вчинене 
особою, раніше судимою за ухилення від 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових 
платежів, підлягало кваліфікації за ч. 2 ст. 
148-2 в редакції від 28 січня 1994 р., а після 
внесення змін до ст. 148-2 Законом такі дії 
підлягають кваліфікації за ч. З цієї статті. 
Санкція ч. З ст. 148-2 в редакції від 5 лютого 
1997 р. більш сувора, ніж санкція ч. 2 ст. 148-2 
в редакції від 28 січня 1994 р. -.нижня межа 
покарання у вигляді позбавлення волі підви
щена від двох до п’яти років, конфіскація 
майна стала обов’язковим додатковим пока
ранням, а раніше це покарання було передба
чене як альтернативне. Таким чином, пока
рання за ухилення від сплати обов’язкових 
платежів на суму понад 100 неоподатковува
них мінімумів доходів громадян і за ухилення, 
вчинене особою, раніше судимою за цей зло
чин, Законом посилене.

Одночасно в ч. 1 розділу 111 Закону пере
дбачено, що “діяння, пов”язані з ухиленням від 
сплати податків, зборів, інших обов’язкових пла
тежів, справи про які на час набрання чинності 
цим Законом перебувають у стадії попереднього

розслідування або судового розгляду, мають ква
ліфікуватися за новою редакцією ст. 148-2 Кримі
нального кодексу України”.

Якби наведеного положення в Законі не 
містилось, то питання про кваліфікацію ухи
лення від сплати обов’язкових платежів на 
суму від 250 до 1000 неоподатковуваних міні
мумів доходів громадян (великий розмір) і 
понад 1000 неоподатковуваних мінімумів до
ходів громадян (особливо великий розмір), а 
також вчиненого особою, раніше судимою за 
цей злочин, вирішувалося б на підставі поло
жень ст. 6 КК України. Перелічені дії, вчинені 
до набрання чинності цим Законом, кваліфі
кувалися б за відповідними частинами ст. 148- 
2 в редакції від 28 січня 1994 р., виходячи з 
положення, що:

-у разі зміни кримінального закону пови
нен застосовуватись закон, що діяв під час 
вчинення діяння;

-закон, що встановлює караність діяння або 
посилює покарання, зворотної сили не має;

-закон, що усуває караність діяння або 
пом’якшує покарання, має зворотну силу.

У зв’язку з внесенням змін та доповнень 
до ст. 148-2 КК Законом від 5 лютого 1997 р., 
теоретично можливі чотири варіанти кваліфі
кації ухилення від сплати обов’язкових пла
тежів на суму від 250 до 1000 і понад 1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома
дян, а також ухилення від їх сщіати на суму 
понад 100 неоподатковуваних мінімумів до
ходів громадян, вчиненого особою, раніше 
судимою за цей злочин, і призначення пока
рання за вчинення названих дій:

-зазначені дії повинні кваліфікуватися за 
відповідними частинами ст. 148-2 в редакції 
від 5 лютого 1997 р. і покарання повинно при
значатися згідно з санкціями частин 2 і 3 ст. 
148-2 в редакції від 5, лютого 1997 р.

-кваліфікація повинна бути такою самою, 
як і в першому варіанті, однак повинні при
значатися покарання, передбачені не санкція
ми частин 2 і 3 ст. 148-2 в редакції від 5 люто
го 1997 р., а-ч. 1 (при ухиленні від сплати 
обов”язкових платежів на суму від 250 до 
1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян) або ч. 2 (при ухиленні від сплати 
обов”язкових платежів на суму понад 1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома
дян та при ухиленні від сплати обов’язкових
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Дія в часі норм права, що передбачають відповідальність за ухилення від сплати податків

платежів, вчиненого особою,раніше судимою 
за ухилення від сплати обов’язкових платежів) 
ст. 148-2 в редакції від 28 січня 1994 р.

-вказані дії повинні кваліфікуватися від
повідно не за ч. 2 або 3 ст. 148-2 в редакції від 
5 лютого 1997 р., а за ч. 1 або ч. 2 цієї статті в 
редакції від 5 лютого 1997 р.

-вказані дії повинні кваліфікуватися за 
відповідними частинами ст. 148-2 в редакції 
від 28 січня 1994 р., тобто відповідно до Зако
ну, що діяв під час вчинення злочину.

Найбільш правильним, на наш погляд, є 
останній, четвертий варіант. Підставою для тако
го висновку є передбачене сг. 58 Конституції 
України та сг.6 КК України положення, що закон, 
який посилює покарання, зворотної сили не має.

Перший варіант не можна застосовувати, 
тому що у цьому разі і кваліфікація вчиненно
го діяння, і призначення покарання будуть 
здійснюватися за законом, що посилює пока
рання за вчинене діяння.

Підлягає сумніву і третій варіант: оцінка 
вчиненому діянню буде даватися не відповідно до 
закону, за яким кваліфіковане діяння. Зокрема, 
ухилення від сплати обов’язкових платежів на 
суму від 250 до 1000 неоподатковуваних мініму
мів доходів громадян, що визнається, згідно з 
приміткою до ст. 148-2 великим розміром грошо
вих коштів, що не надійшли до бюджету і які під
лягають кваліфікації за ч. 2 сг. 148-2, буде квалі
фіковане за ч. 1 цієї статті за ознакою вчинення 
ухилення від сплати обов’язкових платежів, яке 
призвело до ненадходження до бюджетів коштів 
лише у значному розмірі.

У випадку застосування другого варіанту 
формально буде виконано вимогу Закону про 
те, що діяння у справах, по яких не винесено 
вироку, повинні кваліфікуватися за ст. 148-2 у 
новій редакції, однак при призначенні пока
рання будуть застосовуватись правила, не пе
редбачені Кримінальним кодексом, оскільки 
відповідно до ст. 39 КК України суд призна
чає покарання в межах, встановлених статтею 
закону, яка передбачає відповідальність за 
вчинений злочин. Призначити ж покарання 
нижче від найнижчої межі, передбаченої за
коном, або інший, більш м’який вид покаран
ня, суд може лише на підставі ст.44 Кримі
нального кодексу України.[7, с.27]

Пленум Верховного Суду України у п. 5 
своєї постанови від 1 листопада 1996 р.№9

“Про застосування Конституції України при 
здійсненні правосуддя” роз’яснив судам, що 
нормативно-правові акти будь-якого держав
ного чи іншого органу підлягають оцінці на 
відповідність як Конституції, так і закону, і 
якщо при розгляді справи буде встановлено, 
що нормативно-правовий акт, який підлягає 
застосуванню, не відповідає чи суперечить 
закону, суд зобов’язаний застосувати закон, 
який регулює відповідні правовідносини.^]

Відповідно до п. 2 названої постанови 
суди при розгляді конкретних справ мають 
оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого 
нормативного акту з погляду його відповідно
сті Конституції і в усіх необхідних випадках 
застосувати Конституцію як акт прямої дії.У 
разі невизначеності в питанні про те, чи від
повідає Конституції застосований закон або 
закон, який підлягає застосуванню в конкрет
ній справі, суд, за клопотанням учасників 
процесу або за власною ініціативою, зупиняє 
розгляд справи і звертається з мотивованою 
ухвалою (постановою) до Верховного Суду 
України, який відповідно до ст. 150 Консти
туції може порушити перед Конституційним 
Судом України питання про відповідність 
Конституції законів та інших нормативно- 
правових актів. [4]

Водночас у зазначеній постанові відсутні 
роз’яснення щодо того, як повинні діяти суди 
при встановленні суперечностей між положе
ними самих законів. Пленум Верховного Суду 
у названій постанові зобов”язує суди оцінюва
ти відповідність законів Конституції України, 
а не відповідність законів один одному.

У випадку встановлення судом супереч
ності прийнятого закону Конституції він може 
безпосередньо застосувати відповідні поло
ження Конституції, а не положення закону.

Визнати в цілому суперечливим Консти
туції положення ч.І ст. 148-2 у новій редакції 
ухилення від сплати податків на суму від 100 
до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, вчиненого до 26 лютого 1997 р., це 
положення відповідає і ст. 6 КК ,і ст. 58 Конс
титуції, оскільки покарання за такі дії цим За
коном пом’якшено.

Зворотну силу повинні мати і положення 
цього Закону в частині показників (критеріїв), 
за якими повинні визначатись у гривневому 
еквіваленті суми несплачених податків,що
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складають відповідно великий та особливо 
великий їх розміри-неоподатковуваних міні
мумів доходів громадян. Це зумовлено тим, 
що сума несплачених податків в гривневому 
еквіваленті, обчислена кратно неоподаткова
ному мінімуму доходів громадян, яка визнає
ться великим чи особливо великим розміром 
за ст. 148-2 в редакції від 28 січня 1994 p., в 
абсолютному виразі буде більшою, ніж обчи
слена кратно мінімальній заробітній платі: 
відповідно 1700 гривень (вликий)і 17000 гри
вень (особливо великий) розміри за показни
ком неоподаткованого мінімуму доходу гро
мадян; 1500 гривень (великий) і 15000 гривень 
(особливо великий) розміри за показниками 
мінімальної заробітної плати.

Звернемо увагу на одну суттєву нечіт
кість положення, що міститься в ч. 1 розділу 
111 Закону. В ній передбачено, що за ст. 148-2 
у новій редакції повинні кваліфікуватися ді
яння, справи щодо яких на час набрання чин
ності цим Законом перебувають у стадії попе
реднього рослідування або судового розгляду. 
При буквальному тлумаченні тексту напрошу
ється висновок, що його положення поширю
ються лише на дії, за якими порушені кримі
нальні справи, і не поширюються на діяння, 
вчинені до набрання чинності Законом, по 
яких справи будуть порушені після набрання 
ним чинності. Однак при наданні зворотної 
сили новому Закону його дія повинна поши
рюватись на всі дії, що вчинені до набрання 
нимчинності, ане не якусь їх частину залежно 
від моменту порушення кримінальної справи 
за фактом їх вчинення.

На практиці ухилення від сплати 
обов’язкових платежів, за ознаками вчинення йо
го у великому розмірі (від250 до 1000 неоподат
ковуваних мінімумів доходів громадян) та в особ
ливо великому розмірі(понад 1000 неоподаткову
ваних мінімумів доходів громадян) або вчинене 
особою, раніше судимою за цей злочин, вчинене 
до 26 лютого1997 p., судами кваліфікується або за 
ст. 148-2 в редакції від 28січня 1994 p., або за цією 
ж статтею у новій редакції, без будь-якої аргумен
тації застосування того чи іншого закону. Судити 
про те, чи враховується судами, що кваліфікують 
вчинені дії за ст. 148-2 у новій редакції при при
значенні покарання те, що відповідальність за них 
фактично підвищена, неможливо, бо покарання , 
як правило, судами призначається ближче до мі

німуму санкції статті, або обираються більш 
м’ягкі з альтернативних, передбачених санкцією 
ч. 2 ст. 148-2, покарання (не позбавлення волі, а 
виправні роботи чи штраф).

У деяких публікаціях після прийняття 
Закону зверталась увага на те, що при вико
нанні положень ч. 1 розділуШ, виникає не
обхідність перекваліфікації злочинних дій з ч. 
2 попередньої редакції ст. 148-2 на ч. З цієї 
статті в новій редакції, яка посилює відпові
дальність, у зв’язку з чим необхідно керува
тись положеннями ст. 58 Конституціпправові 
акти не мають зворотної сили в часі, крім ви
падків, коли вони усувають караність чи 
пом’якшують покарання.[8, с.29]

Верховний Суд України планує розгляд 
питання з практики застосування судами за
конодавства щодо відповідальності за ухи
лення від сплати податків, зборів,інших 
обов’язкових платежів, та прийняття відпові
дної постанови Пленому Верховного Суду. 
Ми гадаємо, Верховний Суд України має під
стави для того, щоб порушити перед Консти
туційним Судом України питання про відпо
відність Конституції положень ч. 1 розділуї 11 
Закону від 2. 02. 1997.

Як уже зазначалось, застосування закону 
із зворотною силою іноді відбувається дуже 
проблематично у тих випадках, коли це відно
ситься до прав громадян. Ось чому саме зво
ротна сила закону приваблювала на протязі 
багатьох років увагу дослідників, ось чому 
саме зворотна дія закону перетворилась у цен
тральну проблему дії закону у часі, перекрив
ши собою інші види дії закону у часі.
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Time validity of the legal norms providing responsibility for evasion from the refundment of taxes

Summary
In article on the rich actual material of tax legislation the problem of time validity of the legal norms 
providing responsibility for evasion from the refundment of taxes is investigated.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ЖИТЛО

Постановою Кабінету Міністрів України від 
4 лютого 1995 року № 89 "Про надання населен
ню субсидій для відшкодування витрат на опла
ту житлово-комунальних послуг" в Україні за
проваджена Програма житлових субсидій [1]. 
Субсидія є адресною безповоротною допомогою 
держави малозабезпеченим сім’ям на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрап
леного газу, твердого та пічного (побутового) 
палива. Адресність допомоги полягає в тому, що 
вона призначається конкретній сім’ї за звернен
ням власника чи наймача житла від імені усіх 
прописаних там осіб. Субсидія є однією із форм 
соціального захисту населення. Допомога надає
ться в безготівковому вигляді шляхом зменшен
ня розміру зазначених вище платежів на утри
мання житла.

Головним критерієм для отримання суб
сидії є рівень доходів сім'ї по відношенню до 
вартості цих платежів у межах визначених 
норм споживання. Субсидії призначаються на 
такі види послуг та витрат: користування (для 
наймачів державного, комунального чи гро
мадського житлового фонду) чи утримання 
(для власників) житла; водопостачання; теп
лопостачання; газопостачання; водовідведен- 
ня; електрична енергія; вивезення побутового 
сміття та нечистот; придбання скрапленого 
газу; придбання твердого та пічного побуто
вого (рідкого) палива.

Головною умовою призначення субсидії є 
наявність різниці між розміром плати за житлово- 
комунальні послуги, скраплений газ та паливо (в 
межах норм володіння та користування загаль
ною площею житла та нормативів користування 
комунальними послугами) і обсягом обов'язково
го відсотка платежу, який зобов'язана оплачувати 
сім'я в разі призначення субсидії. Розмір цього 
відсотку встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. Крім цього, необхідною умовою для 
призначення субсидії є працевлаштування або 
навчання усіх прописаних у житлі осіб працезда
тного віку. Розмір субсидії розраховується па під
ставі середньомісячного чи середньорічного су
купного доходу усіх прописаних в житлі, на яких 
нараховується плата за послуги. Він обчислюєгь-

ся на підставі даних про доходи зазначених осіб 
за три календарні місяці, що передують звернен
ню за субсидією. Тому ставиться вимога отриму
вати доходи протягом трьох місяців.

Основним нормативно-правовим актом 
при наданні житлових субсидій є Положення 
про порядок призначення та надання населен
ню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, при
дбання скрапленого газу, твердого та пічного 
(побутового) палива, останню редакцію якого 
було затверджено постановою Кабінету Міні
стрів України від 22 вересня 1997 року №1050 
"Про заходи щодо подальшого вдосконалення 
надання населенню субсидій для відшкоду
вання витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твердого 
та пічного (побутового) палива [2].

Цим Положенням визначені умови при
значення та порядок надання громадянам що
місячної адресної безготівкової субсидії для 
відшкодування витрат на оплату за користу
вання житлом або його утримання та кому
нальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, 
водовідведення, електрична енергія, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), а також 
один раз на рік субсидії на придбання скрапле
ного газу, твердого та пічного побутового (рід
кого) палива. З лютого 1995 року по даний час 
з метою вдосконалення нормативно-правової 
бази Програми житлових субсидій було при
йнято 12 постанов Кабінету Міністрів України.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 лютого 1998 року № 119 "Про 
розмір витрат на оплату житлово-комуналь
них послуг, придбання скрапленого газу, твер
дого та пічного побутового (рідкого) палива у 
разі надання житлової субсидії" встановлено 
конкретний відсоток доходу, який сплачує 
квартиронаймач або власник за умови при
значення житлової субсидії, а саме: за жит
лово-комунальні послуги - 15 відсотків серед
ньомісячного сукупного доходу, а за придбан
ня скрапленого газу, твердого та пічного по
бутового (рідкого) палива - 15% річного суку
пного доходу [3].
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Фінансово - правові основи відшкодування витрат на житло

Кожен громадянин Федеративної Респуб
ліки Німеччини, доход якого недостатній для 
оплати відповідної квартири, має встановлене 
законом право на матеріальну допомогу для 
найму житла [4, 8.535-558]. Ця допомога ви
плачується як надбавка до квартирної плати 
або ж коштів власного житла, але лише до пе
вного розміру доходу. В даний час федерація і 
землі виплачують таку допомогу майже 4 млн. 
домашніх господарств.

В цілому матеріальна допомога для найму 
житла зарекомендувала себе як ефективний 
соціальний захід. Житлове право, яке принци
пово передбачає вільне укладення договорів, 
виконує роль балансу інтересів між здавачем 
помешкання і квартиронаймачем. Жоден із 
квартиронаймачів не повинен боятися неви
правданих і самовільних вимог щодо квартир
ної плати. Підвищення квартирної плати мож
ливе лише в межах, прийнятих у даній місце
вості квартирних плат. Для квартиронаймачів 
у нових федеральних землях на перехідний 
період діє широка система захисту їх прав.

Виплата соціальних коштів на житло гаран
тується за заявою або як доплата до квартирної 
плати, або як дотація для вирівнювання наванта
жень для самостійних домашніх господарств. 
Розмір цих коштів залежить від доходу, квартир
ної плати, навантажень і величини сім’ї.

Федерації і землі виділяють компенсацій
ні кошти на житло пропорційно (по половині). 
В 1993-1997 роках федеральним бюджетом на 
ці цілі були виділені такі кошти:

1993 1994 1995 1996 1997 
мільйонів німецьких марок 

3,656 3,552 2,859 2,759 2,700

Щоб отримати кошти на житло, потрібно 
звернутися до повноважної установи по видачі 
коштів на житло громадського, міського, службо
вого або окружного управління і подати свої до
кази. В цілому повинен подавати заяву глава сім’ї. 
Особи, які навчаються, не мають права подавати 
заяви. Період виплати коштів на житло, як прави
ло, складає 12 місяців, але може бути збільшеним 
або зменшеним. Кошти на житло виплачуються 
лише з того місяця, коли заява зареєстрована в 
установі по видачі коштів на житло. Після того, як 
закінчився період виплати коштів на житло і гро
мадянин хоче отримувати ці кошти надалі, він

повинен звернутися із новою заявою. Щоб кошти 
на житло отримувати без перерви, потрібно із за
явою звернутися по можливості за два місяці до 
закінчення періоду виплати коштів на житло.

Оскільки Україна є членом Організації 
Об'єднаних Націй і членом Ради Європи, то 
існує необхідність у приведенні чинного зако
нодавства України у відповідність до норм і 
стандартів Організації Об'єднаних Націй та 
Ради Європи стосовно інвалідів. Це відноси
ться, насамперед, до таких документів, як 
Стандарти ООН стосовно інвалідів. Перегля
нута Європейська Соціальна Хартія, Рекомен
дація № 6 Комітету Міністрів держав-членів 
Ради Європи від 9 квітня 1992 року про послі
довну політику по відношенню до інвалідів.

Виходячи із вищеназваних документів, 
світового досвіду, в тому числі і досвіду Фе
деративної Республіки Німеччини, а також 
використовуючи набутий в Україні досвід в 
питаннях соціального захисту інвалідів, необ
хідно доопрацювати існуючий в Україні Закон 
"Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні" і привести його у відповідність з 
міжнародними стандартами і нормами.

Основним положенням соціального захи
сту інвалідів повинне бути право інвалідів на 
економічне і соціальне забезпечення та на 
нормальний рівень життя за допомогою: на
явності мінімальних засобів для життя; допо
мог; системи соціальної допомоги та підтрим
ки. Для реалізації цього положення необхідно 
створити спеціальний порядок постійного за
безпечення інвалідів.

Соціально-економічну допомогу інвалі
дам необхідно здійснювати шляхом грошових 
допомог та соціального обслуговування. Така 
допомога повинна спиратися на точну оцінку 
потреб і становища інвалідів, які необхідно 
періодично перевіряти, щоб брати до уваги 
зміни в особистих обставинах, які і були під
ставою для такої допомоги. Заходи економіч
ної допомоги є одним із елементів процесу 
інтеграції інвалідів в суспільство.

Окрім соціальних виплат інвалідам, система 
економічного і соціального забезпечення інвалідів 
повинна включати: спеціальні допомоги коштами 
або речами для інвалідів, які необхідні для реабі
літації або для інших власних потреб, наприклад, 
медичне лікування, професійна підготовка, техні
чні засоби, доступ до житла, доступ до транс
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порту і до засобів зв’язку; спеціальну фінансову 
допомогу сім'ям з інвалідами з дитинства; достат
ню підтримку, наприклад, допомогу на обладнан
ня та кредит для інвестицій інвалідам, які бажа
ють зайшлися власним підприємництвом; міні
мальні кош т для жиггя, які задовольняють еле
ментарні потреби їх сімей і потреби людей з та
кою інвалідністю, яка позбавляє їх можливості 
працювати; допомоги людям, які потребують 
постійної допомоги іншої людини внаслідок інва
лідності, допомоги людям, які не можуть працю
вати внаслідок догляду за інвалідом; допомоги 
інвалідам, які внаслідок інвалідності можуть пра
цювати лише неповний робочий день або непов
ний робочий тиждень.

У випадку відмови інваліда від фінансової 
допомоги у зв’язку із влаштуванням на роботу 
фінансова допомога повинна бути закріплена за 
ним і гарантована йому, якщо робота виявиться 
для нього неможливою. В законодавстві необ
хідно переглянути фінансові заходи по відшко
дуванню витрат інвалідів у повсякденному жит
ті, особливо на придбання технічних і транспор
тних засобів, якщо це не передбачено системою 
соціального забезпечення.

Хоча, на перший погляд, питання соціально
го захисту ветеранів війни законодавчо і врегу
льоване, проте не знайшли законодавчого і нор
мативно-правового врегулювання фінансово- 
правові основи соціального захисту цієї великої 
категорії громадян, які потребують соціальної 
підтримки з боку держави і суспільства.

Це відноситься як до законодавчого ви
значення джерел фінансування законодавчо 
закріплених пільг ветеранам війни, так і до 
визначення конкретних установ, які забезпе
чували б їх фінансування. Необхідно здійсни
ти конкретні заходи щодо удосконалення за
конодавства про соціальний захист ветеранів 
війни та праці. Законодавчого врегулювання 
потребують питання соціального захисту 
жертв другої світової війни, деяких етнічних 
груп, депортованих в роки війни. До цього 
часу в Україні законодавчо не врегульований 
соціальний захист осіб, які стали жертвами 
насильницьких дій. Тому існує нагальна по
треба підготовки і прийнятгя Закону України 
"Про соціальний захист осіб, які постраждали 
від насильницьких дій». Досвід і Федератив
ної Республіки Німеччини, і інших зарубіж

них країн свідчить про необхідність правового 
врегулювання цього виду соціального захисту.

Потребує подальшого розвитку система 
життєзабезпечення та соціального обслугову
вання ветеранів війни шляхом надання пере
дбачених законодавством пільг і гарантій та 
нових видів і допомоги із визначенням реаль
них джерел їх фінансування, в першу чергу в 
таких галузях, як: забезпечення медичним об
слуговуванням, медикаментами та санаторно- 
курортним лікуванням; забезпечення благоус
троєним житлом та комунальними послугами; 
створення економічних умов для безперешко
дного користування громадським транспор
том тощо. Необхідно також розробити еконо
мічно і фінансове обгрунтовану програму 
державної підтримки ветеранів війни, праці та 
реабілітованих громадян.

Найважливішим завданням в найближчій 
перспективі повинно бути запровадження ад
ресності пільг ветеранам війни та праці, упо
рядкування системи соціальних гарантій, удо
сконалення системи фінансового контролю за 
ефективним використанням коштів, що виді
ляються на реалізацію законів про соціальний 
захист ветеранів. Законодавче питання соці
альної допомоги в Україні ще не врегульова
не. Завершується розробка проекту Закону 
України "Про соціальну допомогу". Метою 
соціальної допомоги є надання можливості 
кожній особі, яка потребує соціальної підтри
мки, вести відповідне людській гідності жит
тя. При цьому повинно передбачатися, на
скільки це можливо, відновлення здатності 
потребуючої людини до самозабезпечення. Не 
може братися за основу лише потреба людини 
в соціальній підтримці.

Соціальна допомога відрізняється від соці
ального страхування і від інших випадків соці
ального забезпечення двома ознаками: вона є ін
дивідуальна і субсидійна. Індивідуальна, тому що 
надання соціальної допомоги залежить повністю 
від конкретної життєвої ситуації потребуючої 
особи. Також і вид та розмір соціальної допомоги 
залежить від обставин кожного окремого випад
ку. В той же час послуги соціального страхування 
або соціального забезпечення є незалежними від 
потреби в кожному окремому випадку. Також і 
обсяг послуг зафіксований законодавчо. Субси
дійна, тому що соціальна допомога надасться ли
ше тоді, коли для потребуючої людини недостат
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ньо власних сил і власних засобів, а також, що він 
не може отримати під тримки від третіх осіб.

З нашої точки зору, визначення потреби, 
форм і розмірів соціальної допомоги, а також 
її надання повинно належати виключно до 
повноважень органів місцевого самовряду
вання. Законодавчо потрібно також врегулю
вати форми соціальної допомоги, яка може 
надаватися в грошовій, матеріальній формах 
або в формі особистої допомоги (соціальне 
обслуговування). Оскільки положення Про
грами житлових субсидій .врегульовані лише 
на нормативно-правовому рівні, то є необхід
ність їх врегулювання на законодавчому рівні. 
В першу чергу тих положень, що стосуються 
фінансово-правових аспектів Програми.

На нашу думку, необхідно підготувати і 
прийняти Закон України "Про житлові субсидії", 
в якому законодавчо закріпити: загальні поло
ження про житлові субсидії; принципи надання 
житлової субсидії; умови надання отримання 
житлової субсидії; суб'єктів житлових субсидій; 
джерела фінансування житлових субсидій.

До принципів надання житлових субсидій 
доцільно віднести: принцип адресності; прин
цип пріоритетності в наданні житлових суб
сидій сім"ям з дітьми та сім’ям, в яких є інва
ліди; принцип надання житлових субсидій на 
основі встановлених соціальних гарантій; 
принцип цільового використання коштів, пе
редбачених для надання житлових субсидій.

Джерелами фінансування Програми житло
вих, субсидій, враховуючи досвід Федеративної 
Республіки Німеччини, повинні бути в рівних ча
стинах кошти Державного бюджету та кошти мі
сцевих бюджетів (Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя).
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Summary
The comparative research of the financial-legal baselines of the indemnity of payings on housing is 
conducted, its modem features in Ukraine are uncoverred in the article.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА 
ДОДЕРЖАННЯМ І ПРАВИЛЬНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ

У концепції судово-правової реформи в 
Україні, схваленій постановою Верховної Ради 
України від 28 квітня 1992 року, обгрунтовується 
необхідність докорінного реформування основ
них функцій і діяльності прокуратури.

В даній концепції зазначено, що з розвит
ком ринкових відносин і зміцнення ролі судо
вої влади у захисті прав підприємств та влас
ників змінюється загально-наглядова функція 
прокуратури у сфері господарської діяльності. 
Зокрема, передбачено її обмеження певними 
повноваженнями.

Відповідно до ст. 121 Конституції Украї
ни на прокуратуру покладаються такі функції:

1. підтримання державного обвинува
чення в суді;

2. представництво інтересів громадяни
на або держави в суді у випадках, визначених 
законом;

3. нагляд за додержанням законів орга
нами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство;

4. нагляд за додержанням законів при ви
конанні судових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів приму
сового характеру, пов’язаних з обмеженням осо
бистої свободи громадян. [1, с. 44]

Слід відзначити, що відповідно до п. 9 
розділу XV Конституції України «Перехідні 
положення» до введення в дію законів, які ре
гулюють діяльність державних органів щодо 
контролю за додержанням законів прокурату
ра має продовжувати виконувати функцію на
гляду за дотриманням законів усіма органами, 
підприємствами, установами, організаціями, 
посадовими особами та громадянами.

Соціально-політичні зміни, що проходять 
у нашій державі, поступовий перехід від ди
рективної до ринкової економіки, необхід
ність вирішення багатьох соціальних проблем 
вимагає визначення місця прокуратури серед 
інших державних органів та уточнення за
вдань, що стоять перед нею.

Для того, щоб більш повно розкрити сут
ність і характер прокурського нагляду за до

держанням і правильним застосуванням зако
нів в сучасних умовах, показати його роль у 
вирішенні загальнодержавних завдань, необ
хідно уточнити деякі поняття, такі як -  пред
мет, об’єкт, межі та особливості прокурорсь
кого нагляду.

Правильна організація і належна поста
нова прокурорського нагляду в кожній галузі 
передбачає достовірне знання того, що підля
гає перевірці, які правові акти, дії (бездіяль
ність), правовідносини повинні знаходитись в 
полі зору прокурора з тим, щоб своєчасно ви
являти і усувати порушення законності і об
ставин, що їм сприяють, приймати заходи до 
їх попередження.

В теорії прокурорського нагляду існують 
різні думки в розумінні предмету прокурорсько
го нагляду. В.В.Гаврилов відзначає, що в літера
турі представлено біля тридцяти різних суджень, 
які характеризують дане поняття. [5, с. 4].

На думку А.Ф.Козлова, предмет проку
рорського нагляду складають всі правові дії 
суб’єктів, це те, на що він направлений, з при
воду чого він вчиняється.[8, с.51]

В якості предмету нагляду ряд авторів та
кож називають: точне виконання або додержан
ня законів [3, с.46], суспільні відносини у сфері 
забезпечення законності.[13, с.17; 18, с.18].

А.Р. Михайленко, як нам уявляється, ре
зонно звернув увагу на нелогічність спроб ви
значити предмет прокурорського нагляду, оріє
нтуючись при цьому на виконання закону, 
тобто на правомірну діяльність.[14, с.З] Так, 
прокуратура як законоохоронний орган повин
на здійснювати нагляд за додержанням і прави
льним застосуванням законів шляхом прийнят
тя заходів до виявлення, усунення і попере
дження порушень закону, тобто, по суті, напра
вленість нагляду -  відхилення від вимог зако
ну, в якій би формі вони не проявлялись.

Тому, враховуючи вшцевикладене, вва
жаємо, що в якості предмету прокурорського 
нагляду необхідно розглядати порушення за
кону в діяльності органів державної влади,
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До питання про предмет та об’єкт прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуван- 
----------------------------------------------------------------------- ням законів_______________________________________________

підприємствами, установами, організаціями, 
посадовими особами та громадянами.

Серед дослідників немає єдиної думки і у 
визначенні предмету нагляду за додержанням 
і правильним застосуванням законів.

Ряд авторів вважає, що предметом за
гального нагляду є відповідність закону актів, 
що видаються, і точне виконання законів. Та
кої думки притримуються Б.В.Коробейніков 
та В.В.Гаврилов [10, с.25]. Поділяла його та
кож С.Г.Березовська.[ 2, с.72].

В.Г.Мелкумов визначає предмет загального 
нагляду як «виявлення порушень законів в актах 
і діяльності державних і громадських органів, 
посадових осіб, а також громадян.[12, с.113].

Як видно з наведених визначень, вони 
суттєво відрізняються один від одного, що, на 
нашу думку, викликано застосуванням різних 
критеріїв їх авторами. Внаслідок цього під 
предметом нагляду розглядалися як виконан
ня законів посадовими особами і громадянами 
чи законність їх діяльності, так і сама нагля
дова діяльність органів прокуратури.

Аналізуючи настільки різний підхід до 
цього питання, С.Б.Коробейніков пояснює це 
необгрунтованим ототожненням поняття пре
дмету прокурорської загальнонаглядової дія
льності і предмету, що вивчає цю діяльність 
наукової дисципліни.[9, с.25]

Як ми бачимо, кожен з авторів приводить 
достатньо вагомі аргументи на захист своєї точки 
зору, однак неспівпадання вибору критеріїв, що 
використовуються при конструюванні поняття 
предмету загального нагляду, перешкоджає ви
робленню єдиних принципових вказівок.

На наш погляд, предмет загального на
гляду як поняття є складовою частиною по
няття предмету прокурорського нагляду в ці
лому. При цьому неможливо не приймати до 
уваги законодавче визначення предмету за
гального нагляду, наведене в ч.І ст.19 Закону 
України «Про прокуратуру». Згідно цієї норми 
предметом загального нагляду є, по-перше, 
відповідність актів, які видаються всіма орга
нами, підприємствами, організаціями, устано
вами та посадовими особами, вимогам Конс
титуції України та чинним законам (п.1 ст.19), 
по друге, додержання законів в різних право
вих сферах, в тому числі, що стосується еко
номічних відносин (п.2 і 3 ч.І ст.19).

Неспівпадання законодавчих і наукових 
визначень тих чи інших правових понять зу
стрічається у багатьох випадках і наведена 
ситуація є одним із прикладів цього.

Тому в якості предмету загального нагля
ду ми розглядаємо як невідповідність Консти
туції та іншим законам актів, які видаються 
органами, на яких поширюється наглядова 
компетенція прокуратури, так і недодержання 
ними, а також посадовими особами і громадя
нами чинного законодавства. Таке недодер
жання може мати місце як у вчиненні дій і 
здійсненні діяльності, що протирічить закону, 
так і в бездіяльності, тобто невчиненні дій пе
редбачених законом.

Поняття об’єкта прокурорського нагляду, 
яке пов’язане з визначенням правових меж 
владних вимог, є не менш складним ніж по
няття предмету прокурорського нагляду.

Між цими поняттями існує тісний 
зв’язок, але разом з тим вони мають свій 
самостійний зміст.

Поняття об’єкта прокурорського нагляду 
трактується неоднозначно. Так, на думку 
Г.І.Бровина, предмет і об’єкт нагляду зливаю
ться в єдине ціле.[4, с.59]

Ряд авторів визначають і органи держави, 
і громадські організації, і посадових осіб, і 
громадян в якості об’єкта прокурорського на
гляду [15, с.100; 17, с.12; 11,с.63].

На думку Б.М.Зезюліна, об’єктом проку
рорського нагляду є діяльність встановленого 
законом кола державних органів, пов'язана з 
виконанням ними законів і тих правових актів, 
нагляд за додержанням яких покладений на 
прокуратуру. [7, с.299-300]

На наш погляд, об’єктом прокурорського 
нагляду не можуть бути органи держави, гро
мадські оганізації, посадові особи і громадяни, 
оскільки «нагляду прокуратури підлягають не 
життя і існування юридичних і фізичних осіб 
взагалі, а тільки їх правове функціонування, 
юридично значима поведінка».[16, с.132].

Об’єкту прокурорського нагляду можна да
ти правове визначення тільки при розгляді дія
льності органів, організацій, посадових осіб і 
громадян під кутом її відповідності закону. Слід 
мати на увазі, що їх діяльність може стати 
об’єктом прокурорського нагляду тільки у ви
падку порушення ними вимог закону.
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На нашу думку, об’єктом прокурорського 
нагляду за додержанням і правильним засто
суванням законів є врегульовані конкретними 
законами певні сфери суспільних відносин 
(господарських, цивільних, трудових, адмініс
тративних та інших), які виникають і розви
ваються в галузі управління, в межах яких 
прокурори виконують наглядову діяльність в 
інтересах зміцнення законності з метою за
безпечення правопорядку.
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Yakymchuk M. K.
To the question of the subject and the object of the prosecutors supervision for abidance and by the

correct application of laws 
Summary

The subject, the object, the limits and the peculiarities of the prosecutors supervision are uncoverred 
in the article to the base of the analysis of the legislation of Ukraine.
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ТА ОБГРУНТОВАНІСТЮ 
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ В СТАДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Здійснення нагляду за додержанням зако
нів органами, які проводять оперативно-розшу- 
кову діяльність, дізнання та досудове слідство є 
однією з центральних функцій, що покла
дається на єдину систему органів прокуратури, 
закріпленою в новій Конституції України. До 
сформування системи досудового слідства і 
введення в дію законів, що регулюють її функ
ціонування, прокурорський нагляд за діяльніс
тю органів дізнання та попереднього слідства у 
сфері кримінального судочинства регламентує
ться положеннями статтей закону «Про проку
ратуру» [4, с.71] від 5 листопада 1991 року та 
положеннями, закріпленими в статтях Кримі
нально-процесуального кодексу України, при
йнятого 28 червня 1960 року (в подальшому 
КПК), із відповідними змінами і доповненями 
до зазначених законодавчих актів.

Прокурор, реалізуючи на підставі чинно
го закону України «Про прокуратуру»(ст.30) 
надані йому повноваження по нагляду за за
конністю в діяльності органів, що ведуть бо
ротьбу із злочинністю, зобов’язаний серед ін
ших завдань вжити заходів для того, щоби 
органи дізнання та попереднього слідства до
держували встановленого законом порядку 
закриття кримінальних справ.

Будучи однією з передбачених процесуаль
ним законом форм закінчення провадження по 
справі, її закриття є одним із засобів її остаточ
ного вирішення, заключним етапом роботи по 
ній [8, с.115]. Розкриваючи сутність закриття 
кримінальних справ в значенні форми закінчен
ня дізнання чи попереднього слідства професор 
Дубинський А.Я відзначав, що закриття кримі
нальної справи є «заключним етапом розсліду
вання, який включає в себе комплекс процесу
альних дій по аналізу, оцінці зібраних по справі 
доказів, систематизації матеріалів кримінальної 
справи, ознайомленню із закінченим прова
дженням учасників процесу, зацікавлених у ви
рішенні справи та вирішенню клопотань, що 
надійшли від них, формуванню висновку по суті 
справи і рішень, що з нього випливають, та їх 
реалізації»[7, с.5].

Прокурорський нагляд за законністю і 
обгрунтованістю закриття кримінальної спра
ви органами попереднього розслідування, від
повідно до вимог ст. 22 КПК, має за мету пе
ревірку всебічності, повноти і об’єктивності 
дослідження всіх встановлених по справі об
ставин, відповідності проведених в ній проце
суальних дій і прийнятих слідчим, органом 
дізнання рішень нормам матеріального та 
процесуального права.

Засоби здійснення нагляду за законністю 
та обгрунтованістю рішення про закриття 
справи залежать, в першу чергу, від підстав та 
процесуального порядку його прийняття. За 
змістом ст.213 Кримінально-процесуального 
кодексу України кримінальна справа закрива
ється при наявності підстав, зазначених в 
ст.ст.6-10 КПК України, також при недоведе
ності участі обвинуваченого у вчиненні зло
чину (ст.213 п.2 КПК).

Крім того, кримінальна справа підлягає 
закриттю при відсутності згоди відповідного 
органу на притягнення до кримінальної відпо
відальності осіб, які згідно закону користую
ться імунітетом від кримінального пересліду
вання на час виконання ними посадових пов
новажень (наприклад, депутатів Верховної 
Ради України, суддів та ін.) Слід зазначити, 
що відповідних процесуальних підстав за
криття кримінального провадження в КПК не 
передбачено. Разом з тим, виходячи з поло
ження про те, що єдиним джерелом кримі
нально- процесуального права є закон, при 
чому, норми, що містяться і в інших, крім 
КПК, законодавчих актах, до введення відпо
відних процесуальних норм, що регламенту
вали б такий порядок в КПК, на наш погляд, 
слід керуватися при закритті справ з цих під
став правилами, закріпленими в статтях від
повідних законів (наприклад, ч.З ст. 80 Конс
титуції, що встановлює заборону на притяг
нення до кримінальної відповідальності депу
татів без згоди Верховної Ради України) із 
посиланням на ст. 214 КПК, що визначає по
рядок закриття кримінальної справи.
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Івасюк 1.Г.

У всіх випадках про прийняте рішення 
закінчити провадження по справі її закриттям 
слідчим, органом дізнання складається моти
вована постанова, копія якої для забезпечення 
здійснення нагляду надсилається прокуророві 
(ст.ст.109 та 214 КПК). Постанова про закрит
тя кримінальної справи як процесуальний акт, 
повинна бути обгрунтованою, повного, моти
вованою і законною. Це означає, що прокурор, 
перевіряючи законність та обгрунтованість 
закріпленого в постанові слідчого, органу діз
нання рішення про закриття провадження по 
справі, повинен з’ясувати чи відповідає зазна
чене рішення всій сукупності зібраних по 
справі доказів; чи зазначені в постанові відо
мості про особу обвинуваченого, суть справи, 
підстави для її закриття, рішення про скасу
вання запобіжного заходу і заходів по забез
печенню цивільного позову та можливої кон
фіскації майна, а також рішення про долю ре
чових доказів; чи правильно визначені підста
ви для закриття кримінальної справи; чи від
повідає прийняте рішення вимогам матеріаль
ного та процесуального права.

Крім того, прокурор повинен перевірити 
виконання слідчим, органом дізнання процесу
ального обов’язку по повідомленню особи, що 
притягалась до кримінальної відповідальності і 
особи, за заявою якої була порушена справа, а 
також потерпілого і цивільного позивача про 
закриття справи із зазначенням його підстав 
(ст.214 ч.З КПК), та роз’ясненню вказаним 
особам порядку оскарження постанови про за
криття справи (ст.ст.53,215 КПК), а також 
обов’язку по роз’ясненню особі, щодо якої за
крите кримінальне провадження з реабілітую- 
чих підстав (п.п.1,2 ст.6, п.2 ст. 213 КПК) по
рядку відновлення її порушених прав і вжиттю 
заходів, передбачених Законом України «Про 
порядок відшкодування шкоди, заподіяної гра- 
мадянинові незаконними діями органів дізнан
ня, попереднього слідства, прокуратури і су- 
ду»[5, с.98] до відшкодування завданої особі 
внаслідок незаконного притягнення як обвину
ваченого, затримання, застосування запобіжно
го заходу (ст. 53-1 КПК України).

Рішення про закриття справи за наявністю 
обставин, що виключають провадження по 
справі, передбачених ст.6 КПК, слідчий та орган 
дізнання приймають самостійно, оскільки таке 
надання органам попереднього розслідування

«процесуальної самостійності, зміцнення право
вих гарантій їх діяльності є однією з необхідних 
умов ефективності їх роботи .»[6, с.62]

Особливу увагу при перевірці закритих 
справ цієї категорії прокурор повинен приділи
ти тому, чи не закривається провадження по 
справі, наприклад, за відсутністю події чи 
складу злочину, при наявності даних, що спро
стовують цей висновок, а якщо таких даних 
немає -  на законність прийняття рішення про 
порушення кримінального провадження, за
тримання особи, притягнення її як обвинуваче
ного, обрання стосовно неї запобіжного заходу.

Також самостійно приймається слідчим 
рішення про закриття справи щодо певного 
обвинуваченого при недоведеності його участі 
у вчиненні злочину (ст.213 п.2 КПК). При за
критті справ з цієї підстави прокурор повинен 
перевірити, в першу чергу , чи вичерпані всі 
можливості для збирання нових доказів, чи 
доказана подія злочину, чи притягнута особа в 
якості обвинуваченого по справі.

Процесуальний закон не дозволяє органу 
дізнання закривати провадження по справі з 
підстав, передбачених ст. ст. 7 -  10 та ст. 213 
п. 2 КПК, тобто закривати кримінальну справу 
у зв’язку із зміною обстановки; з притягнен
ням особи до адміністративної відповідально
сті; при недосягненні неповнолітнім, що вчи
нив злочин, віку, з якого можливе настання 
кримінальної відповідальності; передачею ма
теріалів у товариський суд; застосуванням 
примусових заходів виховного характеру або 
передачею на поруки, а також у зв’язку з не
доведеністю участі обвинуваченого у вчинен
ні злочину. Зазначена категорія справ закри
вається в стадії попереднього розслідування 
при наявності на те підстав слідчим за згодою 
прокурора або ж прокурором безпосередньо 
(ст.ст.7-10, 232, п.11 ст.227 КПК). Оскільки, в 
силу положень ст. 124 Конституції делегуван
ня функцій судів, а також привласнення цих 
функцій іншими органами чи посадовими 
особами не допускається та, приймаючи до 
уваги, що норми Конституції є нормами пря
мої дії (ст. 8 Основного Закону), то функціо
нування товариський судів на території 
України є нелегітимним. А тому, є підстави 
вважати, що ст. 8 КПК, яка регламентує поря
док звільнення від кримінальної відповідаль
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Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю закриття кримінальних справ в стадії попе- -------------------------------редньто розслідування______ ;______________
ності з передачею матеріалів на розгляд това
риського суду втратила свою чинність.

Згода прокурора на закриття криміналь
них справ зазначеної категорії після прове
дення перевірки їх матеріалів є, безумовно, 
одним з важливих додаткових засобів досяг
нення ефективності здійснення прокурорсько
го нагляду, однак слід звернути увагу на те, 
що затвердження всіх без виключення поста
нов про закриття справи і в тих випадках, ко
ли цього прямо не вимагає процесуальний за
кон, протирічить процесуальній самостійності 
слідчого. При закритті справ з нереабілітую- 
чих обставин (ст. 6 ч. 1 п. З, 4, 8, ст. ст. 7 - 10 
КПК) прокурор в ході перевірки обов’язково 
повинен з’ясувати, чи не заперечував обвину
вачений проти закриття справи з цієї підстави.

Необхідною умовою перевірки всіх закри
тих справ, незалежно від підстав для їх закрит
тя, є з’ясування прокурором якісного рівня до- 
слідженості всього комплексу питань, що сто
суються події, складу злочину [10, с. 123] , ви
нуватості чи невинуватості обвинуваченого 
(підозрюваного) у вчиненні злочину. Дока- 
заність мотивів і підстав рішення про закриття 
провадження по справі, його відповідність ви
могам закону повинна залишатись предметом 
особливої уваги прокурорського нагляду в за
значеній сфері кримінального судочинства.

В разі встановлення незаконності і необг
рунтованості рішення про закриття кримінальної 
справи, прокурор, за змістом положень сг.216 
КПК, у межах встановлених строків давності 
притягнення до кримінальної відповідальності, 
зобов’язаний своєю постановою скасувати по
станову слідчого про закриття справи і від
новити слідство в закритій справі.

Під необгрунтованими маються на увазі 
такі постанови про закриття справи, в котрих 
висновки органів розслідування про фактичні 
обставини не підтверджуються зібраними до
казами, а під незаконними такі, котрі прийняті 
із суттєвими порушеннями матеріального і 
процесуального законів [11, с.302].

Постанова прокурора про скасування 
постанови про закриття справи і відновлення 
попереднього слідства повинна містити дані 
про суть справи, підстави для її скасування, 
обставини, які підлягають встановленню по 
ній в ході розслідування, а також вказівку, 
кому доручається провадження по справі.

Прокурор, в силу положень ст.227 КПК вправі 
дати по відновленій ним справі письмові вка
зівки, що стосуються розслідуванння злочину, 
які є обов’язковими для органів дізнанння та 
попереднього слідства.

Постанови про закриття кримінальних 
справ органів дізнання можуть бути оскаржені 
цікавленими особами (заявником, потерпілим, 
цивільним позивачем та іншими ) прокурору. 
Момент, з якого постанова органу дізнання 
про закриття справи може бути оскаржена, 
спеціально в процесуальному законі, не обго
ворюється (ст. 110 КПК), тому, на нашу дум
ку, за аналогією з нормою, що визначає цей 
момент для оскарження зазначеного рішення 
слідчим (ст. 215 КПК), цей строк повинен об
числюватись з моменту отримання письмово
го повідомлення або копії постанови про за
криття справи до закінчення семиденного 
терміну оскарження рішення органу дізнання.

Ч. 2 ст. 110 КПК встановлює обов’язок 
прокурора розглянути таку скаргу на рішення 
органу дізнання протягом десяти днів і пові
домити скаржникові про прийняте рішення. 
Більш детально процесуальний закон регла
ментує порядок оскарження постанови про 
закриття справи слідчим. Відповідно до пра
вил, що містяться в ст. 215 КПК, в разі оскар
ження постанови слідчого про закриття спра
ви прокуророві на протязі семи днів з дня 
одержання письмового повідомлення або копії 
постанови про закриття справи зацікавленими 
особами, в тому числі і особою, щодо якої 
проводилося слідство, а також близькими ро
дичами обвинуваченого для його реабілітації, 
в разі смерті останнього, прокурор зо
бов’язаний ознайомитися зі справою і не піз
ніше тридцяти днів з дня надходження скарги 
скасувати постанову про закриття справи і 
відновити по ній слідство або залишити скар- 
іу без задоволення, про що повідомити особу, 
яка подала скаргу.

Отже, розглянуті вище норми криміналь
но-процесуального законодавства дозволяють 
дійти висновку, що прокурор, для успішного 
здійснення нагляду за законністю та обгрунто
ваністю закриття кримінальних справ органами 
дізнання та попереднього слідства, наділений 
цілою низкою процесуальних повноважень. Це, 
насамперед, право на перевірку законності та 
обгрунтованності постанов про закриття кри
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мінальних справ і самих закритих криміналь
них справ в цілому, право надання згоди на за
криття кримінальної справи слідчим у випад
ках, передбачених законом, та закриття кримі
нальної справи особисто, право скасування не
законної і необгрунтованої постанови про за
криття кримінальної справи і відновлення по 
ній слідства, право передачі розслідування по 
відновленій справі від одного слідчого іншому, 
з метою забезпечення найбільш повного і 
об'єктивного розслідування.

Успішна реалізація прокурором зазначених 
повноважень є важливою гарантією досягнення 
завдань кримінального судочинства, насампе
ред, охорони конституційних прав та законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, які по
терпіли від злочинів. В правовій літературі від
значалось, що «від рівня прокурорського нагля
ду в багатьох випадках залежить виконання за
вдань по розкриттю злочинів, по виявленню ви
нуватих осіб, всебічність та об’єктивність роз
слідування, встановлення об’єктивної істини, 
попередження правопорушень»[9, с.15].

Думається, що справедливість наведеної 
тези збереже свою актуальність і в майбут
ньому із сформуванням, відповідно до Конс
титуції в Україні, системи досудового слідст
ва. А тому значення прокурорського нагляду 
для ефективного і правильного її функціону
вання, зокрема і в питаннях законності та об
грунтованості рішень про закінчення кримі
нального провадження, не зменшиться.
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IvasiukI G.
Prosecutors supervision for legitimacy and validity of the termination of criminal cases in the stage of

preliminary investigation 
Summary

Disclosed in the article is the essence, contents and the peculiarities of prosecutors supervision for 
legitimacy and validity of the termination of criminal cases in the stage of preliminary investigation in 
Ukraine.
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