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С Т А Т Т І

© 1999 р. Козловський А. А.

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці 

ГЕРМЕНЕВТИЧШ КОНСТАНТИ ПРАВОВОГО ПІЗНАННЯ

УДК 34.1

Найяскравішим підтвердженям гносеологіч
ної природи права є постійно розв’язувана ним 
пізнавальна проблема тлумачення правових норм 
[25, с. 105-109; 1, с.298-299], з’ясування і
роз’яснення законодавчих текстів, яка, у свою 
чергу, зумовлена проблемою розуміння правової 
ситуації, інтерпретації юридичних фактів, необ
хідних для обгрунтованої правозастосовчої дія
льності й, загалом, для адекватного здійснення 
правом своєї регулятивної функції, а пересічними 
громадянами -  реалізації законослухняності.

Які б форми юридичної практики ми не роз
глянули, вони з необхідністю складаються з су
купності різноманітних інтерпретаційних проце
сів. У цьому розумінні право не просто повинно 
бути, як вважає один із засновників історичної 
школи права Г.Пухта, а вже є за своєю природою 
тотально герменевтичним явищем. Судовий про
цес -  це завжди змагання протилежних або навіть 
суперечливих інтерпретацій однієї й тієї ж гру
пи юридично значущих фактів. Перед практи- 
ком-криміналістом постійно виникає проблема 
дешифрації завдяки матеріальним залишкам 
(відбитки пальців, характер кулевої рани і т. ін.) 
реальної картини злочинного діяння, а перед 
слідчим -  цілісної картини (мотиву, мети, складу 
і юридичних наслідків) протиправної поведінки 
суб’єкта. Ще більше насичений інтерпретаційни- 
ми проблемами законотворчий процес, який за 
своїм призначенням повинен дати належну 
оцінку існуючому стану соціальних відносин, ві
докремити (дозволити) позитивні з них і норма
тивно врегулювати (зобов’язати або заборонити) 
необхідні або шкідливі їх форми. Ця оцінка з пі
знавального погляду може виявитися невірною, 
але, в такому випадку, будучи відповідним чином 
відображеною в законодавчому акті, вона неод
мінно трансформується в неадекватні форми пра
вового регулювання, і тільки подальша соціальна 
практика тепер слугуватиме самостійним інтеп- 
ретатором адекватності чи неадекватності при
йнятого закону. Таким чином, увесь правотвор-

Вся юриспруденція повинна
бути герменевтикою.

Г.Ф. Пухта.

чий і правозастосовчий процес здійснюється че
рез розв’язання низки пізнавальних проблем гер- 
меневтичного плану: необхідність розуміння со
ціальної ситуації, з 'ясування форм її правової ре
гламентації, роз’яснення основних положень за
конодавчого проекту, офіційне тлумачення при
йнятого закону, неофіційні інтерпретації окре
мих його приписів у процесі реалізації та засто
сування права тощо.

Оскільки викладена схема правового функ
ціонування досить універсальна й притаманна 
будь-якому суспільству на різних історичних йо
го етапах, то сміливо можна стверджувати, що 
герменевтичність права є однією з найістотніших 
його властивостей, а герменевтичний процес за
галом є основним джерелом і формою його роз
витку. З герменевтики виникла і юридична наука 
як теоретизована форма тлумачення правових си
туацій. Більше того, можна стверджувати, що 
право настільки є правом, наскільки воно герме- 
невтичне, і юрист є настільки юристом, наскільки 
він герменевтик. Цього вимагає сама символічно- 
смислова природа правової матерії. Адже закон - 
це “особливого роду вираз думки” [3, с.23], а ду
мка завжди потребує розуміння, розкриття смис
лу. “Тлумачити закон означає розкрити істинний 
смисл його” [3, с.21]. Отже проблема розуміння 
як основна проблема філософської герменевтики 
[5; 7; 9; 10, с.33-60; 14; 18; 30, р.233-246; 39] є во
дночас і основною проблемою герменевтики 
права і, відповідно, предметом самостійної науки 
юридичної герменевтики [19, с.21-27; 20, с.61-71; 
22, с.87-90; 23, с.115-118; 24, с. 164-179; 31, 8.255- 
266; 32, р.463-475; 33, 8.383-392; 34, 8.195-212; 
38; 40, р.386-402; 43, р.119-123]. А процедура 
тлумачення як одна з найважливіших у праві [26, 
с.4] постає пунктом перетину безлічі філософсь
ких, логіко-гносеологічних модальностей і суто 
техніко-юридичних властивостей права.

Право нерозривно пов’язане з мовою в різ
них її проявах, цим і пояснюється істотна герме- 
невтична константа правового функціонування.

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 62. Правознавство. 5
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Спочатку соціальні норми формуються в 
процесі спілкування між людьми з приводу їх
ньої господарської діяльності, міжгрупових сто
сунків та інших форм взаємодій. Ці норми вже 
так чи інакше мають специфічне мовне забарв
лення, зумовлене культурно-історичними тради
ціями народу, якими вони формуються. Тому до
сить обгрунтованою здається думка сучасних 
герменевтиків права про те, що “право з живої 
історичної мови може бути зрозуміле герменев- 
тично” [36, 5.338]. Мова є засобом спілкування і 
засобом формування правил такого спілкування 
й співіснування. Ці правила згодом стають осно
вою правових норм: закріплюються як правові 
вже існуючі звичаї або просто формулюються з 
наявної соціальної практики, але знову ж таки з 
використанням існуючих мовних структур, 
сформованих цією ж практикою [27].

Коли загальноприйняті норми записуються 
на папері, тобто стають писаними нормами пози
тивного права, вступають у дію інші закономір
ності функціонування мови. Тепер уже слово в 
своїй багатозначності вимагає адекватного тлу
мачення відповідно до смислової структури текс
ту. Цей смисл існує у постійній взаємодії з лінг
вістичним наповненням речень і текстових стру
ктур [16; 11, с.59-95]. З одного боку, смисл, який 
законодавець намагається надати реченню і в та
кий спосіб виразити норму-припис, визначає ха
рактер і тип використаних для цього семіотичних 
одиниць, тобто окремих слів, термінів або навіть 
символів. При цьому використаний лінгвістич
ний матеріал не завжди адекватно може відобра
жати думку законодавця з причин невдалого його 
підбору чи синтаксичного викладення. З іншого 
боку, кожна лінгвістична одиниця має свою сис
тему значень, яка накладається на систему зна
чень інших лінгвістичних одиниць, і наслідком 
цього є багатосмислові структури, які балансу
ють у межах текстових блоків. Існують певні за
кономірності функціонування смислів усередині 
замкнених текстів, причому їх дія залежить від 
взаємонакладання правил граматичного й синта
ксичного рівня. Іншими словами, як тільки зако
нодавець ставить собі за мету висловити свою 
думку у відповідному нормативному приписі, 
вираженому в текстовому варіанті, то він одразу 
ж стикається з “опором” мовних закономірностей 
текстових структур, які реалізуються незалежно 
від намірів автора, він може тільки врахувати їх і 
максимально використати або, навпаки, стати їх 
“жертвою”, тобто потрапити у ситуацію, яку ві
домий поет означив крилатим висловом: “Мысль 
изреченная есть ложь”.

Отже, текстовий варіант нормативного при
пису вже тільки з двох названих причин потребує 
гносеологічної активності суб’єкта права у формі 
інтерпретаційної діяльності: 1) аналіз смислових 
значень слів, термінів і синонімічних утворень і 
вибір серед них таких, що найбільш адекватно 
відображають думку законодавця, 2) конструю
вання припису за схемою, котра серед усіх інших 
можливих синтаксичних побудов максимально 
сприяла б розкриттю смислу, передбаченого за
конодавцем. У будь-якому разі, законотворчий 
процес неминуче передбачає інтерпретаційний 
аналіз як правової лексики, так і поліфункціо- 
нальних значень широко вживаних у повсякден
ному житті слів і виразів. Отже, “юридична гер
меневтика і правова догматика перебувають в іс
тотному зв’язку одне з одним, - зазначає з цього 
приводу Г.-Г.Гадамер, - причому герменевтика 
посідає тут провідну позицію” [6, с.389]. При 
здійсненні цієї роботи законодавець неминуче 
потрапляє у своєрідне правове герменевттне ко
ло, сутність якого полягає в тому, що чим точні
ше викладається смисл і призначення юридично
го припису, тим більш громіздким і ускладненим 
спеціальною термінологією стає сам текст при
пису і тим складнішим він стає для розуміння йо
го реципієнтом, для котрого він і призначений. 
Такого висновку дійшов один із англійських лін
гвістів Д.Курзон [37, р.31-56], який з цією метою 
здійснив порівняльний аналіз юридичних текстів 
п’ятьох видів: доручення, договору про купівлю- 
продаж, заповіту, рішення суду про відшкоду
вання збитків і статуту. У всіх випадках за допо
могою виділення внутрітекстових зв’язків (коге
зії) вдалося встановити, що вказані тексти харак
теризуються чіткою мовною структурою і в сми
словому значенні досить повно відображають 
думку законодавця. Але оскільки упорядники 
цих юридичних документів для досягнення їх по
вноти намагаються вкласти всю інформацію сто
совно певної теми у кожне окреме речення як са
модостатнє утворення (що взагалі характерно для 
юридичних текстів), то їх синтаксична будова від 
цього стає досить складною для розуміння і за
пам’ятовування реципієнтами. Більше того, не
фахівцю невідома використовувана юридична 
термінологія, специфіка стилів різного типу пра
вових текстів, тому загалом досить часто вони 
здаються йому невпорядкованими і надуманими.

Саме цей факт дав підстави багатьом амери
канським дослідникам стверджувати, що “ мова 
практично всіх юридичних документів розрахо
вана на інтерпретацію правовими інститутами, а 
не широким загалом (це стосується і документів, 
адресованих нефахівцям)” [14, с.60]. Для подо
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лання вказаної проблеми одна зі сторін багаторі
чної дискуссії про правову мову висуває вимогу 
її спрощення, зрозумілості для нефахіця [29, 
р. 1306-1372], використання загальноприйнятих 
слів, а не “легализу”, як скептично американці 
називають юридичний жаргон. Більше того, в де
яких штатах США, наприклад, у Нью-Йорку 
(1971 р.) відповідно до цієї настанови були при
йняті спеціальні закони з формулюваннями ви
мог ясності й зрозумілості законодавчих актів [2, 
с. 58-67].

Здається, що принцип ясності та загальнодо
ступності юридичного тексту очевидний і не під
лягає запереченню. “Тільки при ясності викла
дення норми права може реально виконуватися 
правило, згідно з яким незнання закону не є під
ставою для його невиконання” [28, с.18]. Однак 
ми тут знову ж таки постаєм перед проблемою 
адекватного викладення думки законодавцем. 
По-перше, жодна наука не може обходитися без 
спеціальної термінології, в якій сконцетровано 
концептуальні схеми або юридичні формули як 
узагальнення певного досвіду й теоретичного 
осмислення практики розв’язання спорів про 
право. Постійне розшифровування спеціальних 
термінів зробило б юридичні тексти настільки 
громіздкими, що розуміння їх ще більше б ускла
днилося. До того ж роз’яснення термінів все одно 
здійснюється за допомогою загальновживаних 
слів, які самі собою характеризуються полісе- 
мантичністю значень, тобто самі потребують 
уточнення і т. д. Отже, що стосується роз’яснень 
та інтерпретацій значень слів, уживаних у зако
нодавчих актах, то тут ми можемо вдатися до не- 
зкінченої процедури цих роз’яснень, адже неві
дома чітка межа їх розуміння реципієнтами: для 
одних достатній один рівень уточнення, для ін
ших - потрібен більш елементарний рівень розт
лумачування значення слова або терміну. Тому 
вимога забезпечити чіткість і ясність текстів 
нормативних актів на основі використання прос
тих загальновживаних слів виглядає досить де
кларативною, оскільки виконання її є надзвичай
но складною справою, якщо зважити на неодна
ковий рівень загального розвитку суб’єктів пра
вовідносин. Для кожного з них критерії ясності й 
чіткості досить відносні: що ясно одному, незро
зуміло для іншого.

Проблема спрощення текстового матеріалу 
нормативного акту не була б такою складною, 
якби мова йшла тільки про розуміння їх пересіч
ними громадянами, на яких вони у першу чергу й 
зорієнтовані. Проте, законами керуються й про
фесійні юристи, вся діяльність яких саме і спря

мована на максимально повне й адекватне вті
лення їх змісту в реально функціонуючі в суспі
льстві правовідносини. Якраз тому законодавець 
при створенні нормативного акту неминуче оріє
нтується на сприйнята його передусім фахівцем- 
юристом. Ця правотворча інтенція має ще й інші 
причини. Одна з них, досить тривіальна, полягає 
в тому, що нормативна база будь-якої країни ні
коли не може повністю задовольнити всіх грома
дян і завжди є об’єктом критики подібно до того, 
як об’єктом критики завжди є діяльність полі
тичних партій чи якість медичного обслугову
вання, незалежно від загального рівня розвитку 
країни. Політика, законодавство, медицина -  
“стандартні подразники” громадської думки, з 
якою фахівці об’єктивно вимушені не завжди ра
хуватися. Однак, із текстом новоствореного за
кону знайомляться не тільки пересічні громадя
ни, а передусім професійні юристи, і їхня крити
ка -  це вже критика фахівців фахівцями -  най
більш гостра, обгрунтована, в психологічному 
плані найбільш болюча. Саме тому законодавець 
заздалегідь' намагається сформулювати і вирази
ти в тексті норму таким чином, щоб “із честю” 
виглядати перед юридичним загалом, жертвуючи 
інколи заради цого ясністю і простотою, не ка
жучи вже про інші естетичні критерії, які, до ре
чі, відіграють у правовій системі не останню роль 
[21, с.81-82]. Ця несвідома настанова орієнтації 
на оцінку твоєї діяльності фахівцями притаманна, 
звичайно, не тільки законотворчому процесу, а й 
будь-якому виду професійної діяльності. У більш 
широкому, філософському розумінні, в ній відо
бражена об’єктивна потреба людини в соціаль
ному визнанні [13, с.82-83,164,193,194].

Якби проблема зрозумілості законодавчих 
текстів могла бути вичерпана забезпеченням до
статнього визнання їх авторів, вона також, ма
буть, могла б бути розв’язаною, як і у випадку 
вимоги максимальної ясності їх для пересічних 
громадян. Але орієнтація законодавця на сприй
няття продуктів його творчості передусім фахів- 
цями-юристами має під собою інше, досить гли
боке герменевтичне підгрунтя і тому, на жаль, не 
може отримати простих форм розв’язання.

Справа в тому, що в будь-яких спеціалізова
них текстах, пов’язаних з передачею різних форм 
інформації, разом з безпосередньою фіксацією 
очевидних фактів, контекстуально присутні та
кож інші додаткові змісти, що складають неявне 
знання, і в яких міститься повідомлення про нау
кову школу чи літературну традицію, до якої від
носить себе автор, про прийнятну для нього ме
тодологію, стиль чи дискурс, у якому він намага
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ється працювати. У тексті завжди присутнє певне 
особистісне знання [17, с.252], яке не може бути 
однозначно виражене формальними засобами, 
неявні настанови, які для автора самі собою зро
зумілі й приймаються як аксіоми. Більше того, в 
сучасній лінгвістиці є загальноприйнятим поло
ження, згідно з яким будь-який текст є поліфунк- 
ціональним за своєю структурою і, головне, він 
здатен виконати свою основну функцію, своє ос
новне призначення тільки за тієї умови, якщо в 
ньому присутні й інші, додаткові, смислові на
вантаження й функції [35, р.З50-377]. І. Грязін 
вказує й на дещо іншу причину цього явища: 
“...В силу закону загальної ентропії, будь-яка пе
редача інформації тягне за собою неминучу втра
ту її певної частини. З метою більш адекватної 
комунікації й підвищення стійкості до перепон, 
інформація кодується з певним надлишком -  її 
носій є більш складним, об’ємним, аніж це без
посередньо передбачається обсягом і складністю 
самої інформації. Таким чином, текст самої нор
ми недостатній для виділення всієї інформації, 
що в ній міститься. Остання має бути зафіксована 
й в інших носіях -  інших текстах або нетексту- 
альній формі” [8, с. 54].

Отже текст, для того, щоб бути зрозумілим 
для інших, повинен бути заздалегідь віднесеним 
до певної інтелектуальної традиції, до певного 
дискурсу (якщо перед ним, звичайно, свідомо не 
ставиться завдання його руйнації). Тому текст, 
розвиваючи якусь традицію, водночас є переда
вачем її, в ньому вона зберігається, трансформує
ться й передається іншим. Перервана традиція -  
це культурна катастрофа, адже в традиції акуму
люється духовно-практичний та інтелектуальний 
потенціал певної епохи. Вивести традицію прос
то з текстів неможливо. Тексти є символами тра
диції, вони містять її в собі, підтримують її, коли 
вона сама є і життєздатна. Разом зі смертю тра
диції вона зникає і в текстах, адже тепер її ніхто 
не здатен там “побачити”, “вичитати” з текстів. 
Століттями романісти реконстрюють традиції та 
принципи юридичної діяльності й мислення рим
ських юристів за нечисельними текстами, що за
лишила нам та епоха [42, 8.596-619]. Причиною 
цого є незрозумілість для нас того неформально
го, неявного знання, що завжди присутнє в тексті 
й зрозуміла тільки для прихильника традиції, 
тільки у межах певного дискурсу.

Отже, текст, у тому числі юридичний, міс
тить у собі, окрім явно виражених понять, чітко 
виділених одиниць інформації, ще й неявне, не
формальне знання, є транслятором традиції, спе
цифічного дискурсу, який не може бути зрозумі

лим для не носія цієї традиції, котрий перебуває 
за межами цього дискурсу.

Саме ця ситуація властива для нормативно- 
правових текстів. Орієнтація законодавця на фа- 
хівця-юриста зумовлюється передусім практич
ною необхідністю підтримання пануючої в суспі
льстві традиції юридичної діяльності, парадигми 
правового мислення, в якій відображено увесь 
досвід осмислення й оперування з соціально 
конфліктними ситуаціями, досвід розв’язання 
правових спорів і сам неформальний механізм 
накопичення й передачі цього досвіду. Форму
лювання текстів поза межами цієї традиції за
грожує її втратою і дисфункціональністю права 
як соціального інституту. “Мовні традиціоналіс
ти, - зазначає С.В.Льозов, - приймають це поло
ження як саме собою зрозуміле й на ньому грун
тують свій головний аргумент: перервання у 
спадковості узуса призведе до непослідовних і 
непередбачуваних судових рішень” [14, с.60].

В юриспруденції можна знайти чимало при
кладів специфічного розуміння фахівцями термі
нів, виражених загальновживаними словами, 
принципово відмінного від їх розуміння в повся
кденному житті. Так, просте слово “власність”, 
наприклад, “у різних випадках його вживання 
означатиме насправді різні поняття” [12, с.212; З, 
с.24-27], не кажучи вже про випадки лексичних 
еквівалентів у різних мовах. Недаремно відзна
чають дослідники герменевтичних проблем пра
ва, що “немає більш вірного шляху не зрозуміти 
закону, як прочитати його дослівно” [40, р.1301].

Отже, коли розглядати право на рівні його 
текстуального вираження, то вже тут можна ви
явити одну з фундаментальних правових антино- 
мій суто герменевтичної природи: з одного боку, 
правові тексти повинні бути чіткими, однознач
ними і ясними для розуміння їх максимальною 
більшістю громадян-суб’єктів правовідносин, з 
іншого боку, реалізація сформульованої вимоги 
призвела б до переривання встановлених у суспі
льстві традицій правозастосовчої практики і 
юридичного мисленця, що забезпечують безпе
рервність і стабільність функціонування правової 
системи. І в першому, і в другому випадку, щоб 
“модель юридичної герменевтики дійсно вияви
лася плідною” [6, с. 402], основним засобом 
розв’язання даної суперечності є використання 
всього герменевтичного інструментарію сучасної 
юридичної (і, звичайно, філологічної) науки, тех
ніки тлумачення правових актів. Іншими слова
ми, розуміння текстуального нормативного мате
ріалу неминуче передбачає гносеологічні, чисто 
пізнавальні процедури інтерпретаційного плану, 
що переконливо свідчить про постійне функціо
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нування в структурі права специфічної герменев- 
тичної константи, яка за своєю природою є суто 
пізнавальною. Суб’єкти права, чи то пересічний 
громадянин, чи професійний юрист (останній ще 
більшою мірою), постійно вимушені здійснювати 
інтелектуальні інтерпретаційні дії, без яких вони 
просто не спроможні використати нормативний 
матеріал для своїх практичних цілей. Отже, 
“гносеологічний аспект сприйняття права на його 
текстуальному рівні” [8, с. 25] є незаперечним 
свідченням того, що вказана герменевтична кон
станта є лише специфічною формою загальних 
пізнавальних процесів у праві, що зумовлюють 
його функціональну регулятивність. Неможливо 
уявити собі хоч на мить дію права поза інтерпре- 
таційною ативністю суб’єктів правовідносин, а 
отже, й поза інтелектуально-пізнавальною напру
гою, з нею пов’язаною. Таким чином, вже на рів
ні законодавчого чи будь-якого іншого нормати
вного тексту право функціонує саме як пізна
вальний процес і поза ним втрачає свій регуляти
вний потенціал. Гносеологічна навантаженість 
правового тексту свідчить про гносеологічну на
вантаженість права загалом. Тільки пізнавальна 
інтенсивність правовідносин є формою й умовою 
їх реалізації саме як правовідносин. У протилеж
ному випадку вони переростають у не- 
розв’язувані конфлікти і стають загрозою для ін
ших соціальних відносин і стабільності суспільс
тва загалом. Рано чи пізно конфлікти 
розв’язуються, і це відбувається саме за рахунок 
гносеологічно-інтерпретаційної рефлексії наяв
ного регулятивного потенціалу правові' системи. 
Свою специфічну роль тут відіграють саме гер
меневтичні константи правового пізнання.
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Summary
The requirements of clarity and simplicity of a legal text may result in breaking the judical tradition of 

law application. So the law functioning appears to be a constant solution of the gnoseological problem of law 
interpetation.
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ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗАСНОВНИКІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

УДК 347.4

Здійснення процесів приватизації в Україні 
та перехід до ринкової економіки спричиняє ма
сове створення акціонерних товариств та появу 
нового прошарку власників -  акціонерів. Законо
давство 1991 року (Закон України “Про госпо
дарські товариства”, Закон України “Про підпри
ємництво”, Закон України “Про підприємства в 
Україні”, Закон України “Про цінні папери і 
фондову біржу”), не дивлячись на неодноразове 
внесення до нього змін і доповнень, не відповідає 
потребам сьогодення, оскільки не вирішує проб
лем, які виникають в процесі створення і діяль
ності акціонерних товариств.

З іншого боку, акціонери -  власники акцій 
відкритого або закритого акціонерного товарист
ва часто не обізнані у своїх правах та обов’язках, 
що призводить не лише до порушення прав акці
онерів з боку товариства або інших осіб, але й до 
порушення самими акціонерами вимог законо
давства України. Порушення законодавства може 
мати місце вже на етапі створення акціонерного 
товариства, якщо участь у його заснуванні беруть 
особи, які не мають на це права. Аналіз правово
го статусу засновника акціонерного товариства 
дозволяє виключити із кола осіб, наділених за
сновницькими правами, певні категорії громадян 
та юридичних осіб.

Для з’ясування правового статусу засновни
ків акціонерного товариства, перш за все, необ
хідно визначитись із співвідношенням понять 
“засновник”, “учасник” та “акціонер”. Термін 
“засновник” зустрічається у статтях 3, 4, 13, 25, 
26, 28, 29, ЗО, 31, 35, 36, 37 Закону України “Про 
господарські товариства”[3, ст.682], тобто майже 
у кожній статті, присвяченій правовому регулю
ванню діяльності акціонерних товариств. Проте 
жодна з наведених вище статей, як і жоден інший 
нормативний акт, не дає визначення поняття 
“засновник”. Інтерпретація терміну “засновник” 
ускладнюється також тим, що законодавець не 
дає визначення понять “учасник товариства” та 
“акціонер”, а тлумачні словники наводять визна
чення акціонера як “власника акцій”, “члена ак
ціонерного товариства” тощо.

Стаття 26 Закону України “Про господарські 
товариства” визнає засновниками тих фізичних і

юридичних осіб, які уклали між собою договір, 
що визначає порядок здійснення ними спільної 
діяльності по створенню акціонерного товарист
ва, відповідальність перед особами, що підписа
лися на акції, і третіми особами. Відповідно до 
частини 4 цієї статті для створення товариства 
засновники повинні виконати певні обов’язкові 
дії, а саме: зробити повідомлення про намір ство
рити акціонерне товариство, здійснити підписку 
на акції, провести установчі збори і державну ре
єстрацію акціонерного товариства. При цьому за
кон не вимагає обов’язкової особистої участі ко
жного із засновників у вчиненні вищевказаних 
дій -  повноваження одного або кількох заснов
ників за дорученням можуть бути передані іншо
му засновнику.

Але при створенні акціонерного товариства 
для вчинення деяких передбачених законом 
обов’язкових дій необхідна не лише ініціативна 
діяльність засновників, а й волевиявлення інших 
осіб, що мають наміри придбати акції створюва
ного товариства. Такі особи названі законодав
цем “учасниками” у статті 28 Закону України 
“Про господарські товариства”: “Акції купуються 
учасниками при створенні акціонерного товарис
тва на підставі договору з його засновниками...”. 
Вони разом із засновниками беруть участь у 
створенні акціонерного товариства в частині 
проведення підписки на акції, оплати вартості 
акцій, участі в установчих зборах.

У цьому контексті деякі автори, наприклад,
А.Бичковський та В.Колєснік, пропонують виз
нати засновниками товариства не лише фізичних 
та юридичних осіб, що підписали установчий до
говір, але й тих осіб, що підписалися на акції під 
час їх первинного розміщення, та в силу набуття 
права власності на акції взяли участь в установ
чих зборах, навіть якщо вони (особи) не є сторо
нами установчого договору. Всіх інших 
акціонерів пропонується називати учасниками 
[10, с. 16-20]. Інший запропонований авторами 
підхід полягає в тому, щоб усіх фізичних та юри
дичних осіб, що стали власниками акцій створю
ваного акціонерного товариства в період до його 
державної реєстрації, вважати засновниками, а 
акціонерів, що набули цей статус після державної
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реєстрації товариства, -  учасникамии [10, с.16- 
20].

На нашу думку, обидва запропоновані під
ходи створюють практичні труднощі, пов’язані з 
установленими у законодавстві обмеженнями 
щодо можливості участі окремих осіб у засну
ванні господарських товариств. Наприклад, від
повідно до статті 2 Закону України “Про підпри
ємництво” [1, ст.168] особа, яка має непогашену 
судимість за певні види злочинів, не може висту
пати співзасновником підприємницької організа
ції. Згідно з обома запропонованими підходами, 
така особа позбавляється права придбати акції 
товариства при їх первинному розміщенні, 
оскільки в такому випадку її буде визнано співза
сновником акціонерного товариства.

Вважаємо за доцільне засновниками акціо
нерного товариства визнати осіб, що виявили во
лю до його заснування. На нашу думку, рішення 
установчих зборів про створення товариства, по 
суті, є констатацією факту створення товариства, 
підтвердженням виконання засновниками пере
дбачених Законом обов’язкових дій по створен
ню товариства. І волевиявлення до заснування 
товариства присутнє не в усіх осіб, які беруть 
участь в установчих зборах. Волевиявлення влас
тиве тільки тим особам, які з самого початку 
прийняли рішення створити нову юридичну осо
бу, і які розпочали діяльність по її створенню. 
В.І.Даль тлумачить слово “предпринимать” (рос. 
- розпочинати, організовувати), від якого похо
дить слово “предприятие” (рос. -  підприємство), 
у розумінні “затевать, решаться, исполнить ка
кое-либо новое дело, приступать к совершению 
чего-либо значительного” [8, с.388]. За законо
давством України (стаття 26 Закону України 
“Про господарські товариства”), особи, які вирі
шили розпочати нову справу, пов’язану із ство
ренням акціонерного товариства, укладають між 
собою договір, що визначає порядок здійснення 
ними спільної діяльності для досягнення постав
леної мети. Отже, в результаті логічного та гра
матичного тлумачення можна дійти висновку, що 
засновниками товариства слід визнати осіб, які 
підписали установчий договір. У такому разі со
лідарну відповідальність за зобов’язаннями, що 
виникли до реєстрації акціонерного товариства, 
відповідно до пункту 3 статті 26 Закону України 
“Про господарські товариства”, несуть особи, які 
підписали установчий договір.

Коло осіб, що мають право на заснування 
акціонерного товариства, узагальнено 
окреслюється в статті 3 Закону України “Про 
господарські товариства”, відповідно до якої 
засновниками та учасниками акціонерного

товариства можуть бути підприємства, установи, 
організації, а також громадяни, крім випадків, 
передбачених законодавчими актами України. 
Слід зазначити, що Закон України “Про 
господарські товариства” не містить жодної 
прямої заборони на заснування акціонерного 
товариства. Але деякими нормативними актами 
передбачені певні обмеження щодо 
засновницьких прав різних категорій як 
фізичних, так і юридичних осіб.

Декретом Кабінету Міністрів України “Про 
впорядкування діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, створених за участю 
державних підприємств” [7, ст.94]. (далі Декрет) 
зупинено дію частини 1 статті 3 Закону України 
“Про господарські товариства” у частині права 
державних підприємств бути засновниками або 
учасниками господарських товариств. Відповідно 
до пункту 1 Декрету державні підприємства (за 
винятком будівельних організацій, підприємств 
будівельної індустрії та будівельних матеріалів, 
які є засновниками господарських товариств, що 
здійснюватимуть проектування та перспективне 
будівництво за кордоном) не можуть бути за
сновниками підприємств будь-яких ор
ганізаційних форм та видів, господарських това
риств, кооперативів.

Інший випадок обмеження засновницьких 
прав, про який згадувалося вище, передбачений 
частиною 5 статті 2 Закону України “Про підпри
ємництво”, а саме: особи, які мають непогашену 
судимість за крадіжки, хабарництво та інші кори
сливі злочини, не можуть виступати співзаснов- 
никами підприємницької організації. Окреме об
меження встановлене щодо заснування акціонер
ного товариства - комерційного банку. Відповід
но до частини 2 статті 22 Закону України “Про 
банки та банківську діяльність”[2, ст.281] засно
вниками комерційних банків не можуть бути 
“Ради народних депутатів усіх рівнів, їх виконав
чі органи, політичні і профспілкові організації, 
спілки і партії, громадські фонди”.

Цими та деякими іншими прикладами пере
лік передбачених законодавством випадків пря
мої заборони на заснування товариства майже 
вичерпано. Але існує коло осіб, щодо яких нор
мативними актами встановлено заборону на за
йняття підприємницькою діяльністю. У зв'язку з 
цим, виникає необхідність з’ясувати питання, чи 
поширюється заборона за зайняття підприємни
цькою діяльністю на заснування акціонерного 
товариства.

У Постанові Пленуму Верховного Суду 
України від 25 травня 1998 року № 13 “Про прак
тику розгляду судами справ про корупційні діян

12 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 62. Правознавство.
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ня та інші правопорушення, пов’язані з корупці
єю” зазначається, що “безпосередню участь ... 
особи як засновника у створенні підприємств на
лежить розглядати як заняття підприємницькою 
діяльністю, оскільки відповідно до ст.8 Закону 
України “Про підприємництво” засновник з мо
менту реєстрації підприємства набуває статусу 
підприємця” (пункт 12 Постанови). В той же час 
зазначається, що діяльність акціонерів по вкла
денню коштів в акціонерні товариства, триманню 
акцій та одержанню дивідендів не вважається 
підприємництвом.

Незважаючи на роз’яснення Пленуму Верхо
вного Суду України, в літературі дискутується 
питання про можливість визнання участі у ство
ренні господарського товариства як суб’єкта під
приємництва підприємницькою діяльністю. На
приклад, О.Кибенко вважає позицію Верховного 
Суду України помилковою [9, с.73]. І.Селіванова 
на підставі визначення поняття підприємницької 
діяльності, наведеного у статті 1 Закону України 
“Про підприємництво”, доходить до висновку, 
що таку діяльність можуть здійснювати тільки 
суб’єкти підприємництва, тобто зареєстровані у 
встановленому порядку фізичні та юридичні осо
би, які безпосередньо виробляють продукцію, 
виконують роботи, надають послуги, займаються 
торгівлею. На думку автора, засновники госпо
дарського товариства не здійснюють підприєм
ницької діяльності, оскільки не є суб’єктами та
кої діяльності [11, с.З].

На нашу думку, заснування або 
співзаснування юридичної особи (зокрема, 
акціонерного товариства) як організаційну 
передумову здійснення підприємництва, можна 
вважати першим етапом підприємницької 
діяльності. На користь цього свідчить граматичне 
тлумачення статті 1 Закону України “Про 
підприємництво”, яке дозволяє розуміти норму 
так: підприємництво -  це самостійна ініціатива 
по виробництву продукції або по виконанню 
робіт, або по наданню послуг з метою одержання 
прибутку; підприємництво -  це систематична, на 
власний ризик діяльність по виробництву 
продукції або по виконанню робіт, або по 
наданню послуг з метою одержання прибутку; 
підприємництво -  це заняття торгівлею з метою 
одержання прибутку.

Отже, поняття підприємництва включає в 
себе як заняття торгівлею та іншу певну система
тичну на власний ризик діяльність, так і само
стійну ініціативу по здійсненню такої діяльності. 
На наш погляд, під самостійною ініціативою мо
жна розуміти волевиявлення особи до заснування

підприємницької організації з метою ведення 
підприємницької діяльності, а також проведення 
засновницької діяльності.

Засновницька діяльність має певні ознаки, 
які дозволяють порівняти її з підприємницькою 
діяльністю. Так, на етапі створення акціонерного 
товариства засновники беруть на себе певні 
зобов’язання перед акціонерами (щодо продажу 
акцій або повернення сплачених за акції коштів у 
передбачених законом випадках) та перед 
іншими особами (мають право укладати угоди 
від імені товариства до його державної
реєстрації). В першому випадку засновники 
здійснюють повноваження емітента, у другому -  
суб’єкта підприємницької діяльності, отже їх 
діяльність у певному розумінні носить
підприємницький характер.

Крім того, мета проведення засновницької 
діяльності збігається з метою ведення
підприємницької діяльності і полягає в отриманні 
засновниками прибутку від майбутньої 
діяльності створюваного ними товариства 
(шляхом виплати дивідендів на належні їм акції). 
Натомість “звичайні” акціонери купують акції та 
очікують прибутку від належних їм цінних 
паперів.

Отже, діяльність засновників по створенню 
акціонерного товариства має певні властивості, 
що вказують на її підприємницьку спрямованість. 
Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України 
“Про підприємництво” щодо юридичних осіб і 
громадян, для яких підприємницька діяльність не 
є основною, цей Закон застосовується до тієї час
тини їх діяльності, яка за своїм характером є під
приємницькою. На нашу думку, згідно з цією 
нормою, всі обмеження, встановлені щодо здійс
нення підприємницької діяльності окремими 
суб’єктами, стосуються і заснування товариства, 
тобто особи, яким заборонено займатися підпри
ємницькою діяльністю, не мають права бути за
сновниками.

Відповідно до частини 1 статті 2 Закону 
України “Про підприємництво” до таких осіб 
належать особи, “обмежені законом у 
правоздатності або дієздатності”. Одразу необ
хідно зазначити некоректність формулювання 
наведеної норми, оскільки згідно з Цивільним 
кодексом України, по-перше, особа не може бути 
обмежена законом у правоздатності, по-друге, 
особа може бути обмежена у дієздатності не 
законом, а судом, по-третє, існують випадки 
часткової та мінімальної дієздатності, а також 
випадки визнання громадянина недієздатним. 
Але, незважаючи на помилки у юридичній
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техніці, виходячи зі змісту наведеної вище 
норми, з кола засновників виключаються такі 
категорії осіб: неповнолітні віком від 15 до 18 
років без згоди своїх батьків (піклувальників) 
(частина 1 статті 13 Цивільного кодексу); 
неповнолітні віком до 15 років, крім випадків 
укладання угоди від їх імені батьками або 
опікуном (частина 1 статті 14 Цивільного 
кодексу); особи, обмежені судом у дієздатності 
(стаття 15 Цивільного кодексу); особи, визнані 
судом недієздатними (стаття 16 Цивільного 
кодексу).

Як зазначив законодавець у частині 3 статті 
2 Закону України “Про підприємництво”, не 
допускається заняття підприємницькою 
діяльністю такими категоріями громадян, як 
військовослужбовці, службові особи органів 
прокуратури, суду, державної безпеки, 
внутрішніх справ, арбітражного суду, 
державного нотаріату, а також органів державної 
влади і управління, які покликані здійснювати 
контроль за діяльністю підприємств. Відповідно 
до статті 2 пункту б та статті 5 Закону України 
“Про боротьбу з корупцією”[5, ст.266], статті 16 
Закону України “Про державну службу” [4, 
ст.490] не мають права займатися 
підприємницькою діяльністю безпосередньо чи 
через посередників або підставних осіб державні 
службовці, а також народні депутати України, 
депутати Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутати сільських, селищних, міських, 
районних, обласних рад, сільські, селищні, міські 
голови та голови районних, обласних рад. 
Виняток становлять депутати сільських, 
селищних, міських, районних, обласних рад, які 
здійснюють депутатські повноваження, не 
пориваючи з виробничою чи службовою 
діяльністю.

Заборона займатися підприємницькою дія
льністю та одержувати від цього прибуток сіль
ським, селищним, міським головам; головам ра
йонної, обласної, районної у місті раді та їх за
ступникам передбачена також Законом України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” [6, 
ст.170] (пункт 4 статті 12, пункт 3 статті 55, 
пункт 4 статті 56). Зазначена заборона розповсю
джується і на осіб, які входять до складу вико
навчого комітету сільської, селищної, міської, 
районної у місті ради, і працюють в ньому на 
постійній основі ( пункт 7 статті 51).

Декретом Кабінету Міністрів України “Про 
впорядкування діяльності суб’єктів підприємни
цької діяльності, створених за участю державних 
підприємств”, керівникам, заступникам керівни
ків державних підприємств, установ і організацій,

їх структурних підрозділів, а також посадов 
особам державних органів, органів місцевою 
регіонального самоврядування також заборон 
ться безпосередньо займатися підприємницьк 
діяльністю.

Отже, коло суб’єктів, яким заборонено 
йматися підприємницькою діяльністю, досі 
широке, і відповідно до нашої концепції всі в< 
позбавлені засновницьких прав. Однак заборі 
виступати засновником акціонерного товарне 
для окремих категорій осіб (крім державних і 
приємств) не означає заборону отримувати ді 
денди по акціях, брати участь у загальних збо 
товариства та здійснювати інші повноважеі 
власника акції. Наприклад, особи, що мають 
погашену судимість за корисливі злочини, 
можуть виступати співзасновниками господа]: 
кого товариства, а також займати у ньому кер 
посади і посади, пов’язані з матеріальною вц 
відальністю. Водночас, такі особи не позбав; 
права бути власником акції та реалізовувати 
дані акцією права.

Керівникам та заступникам керівників і 
жавних підприємств, установ, організацій, 
структурних підрозділів а також посадовим < 
бами органів місцевого і регіонального самої 
дування відповідно до Декрету Кабінету Мін 
рів України “Про впорядкування діяльн 
суб’єктів підприємницької діяльності, створе 
за участю державних підприємств” заборон 
безпосередньо займатися підприємницькою 
льністю. Але Декретом передбачено, що ця зі 
рона не виключає права отримувати дивіде 
від акцій та доходи від інших корпоратив 
прав.

Той факт, що випадки позбавлення зас 
ницьких прав передбачені в нормативних а» 
які належать до різних галузей законодавс 
свідчить лише про недосконалість законодав 
про підприємства та необхідність прийняття 
ціального нормативного акту -  Закону Укр 
“Про акціонерні товариства”, який би регул; 
всі питання акціонерного права. Діючий Зі 
України “Про господарські товариства” для 
значення кола осіб, наділених засновниць; 
правами, відсилає нас до інших законодавчії: 
тів. Законодавство, яке регулює питання діял 
сті підприємств в Україні, містить лише декі 
обмежень стосовно права на заснування акц: 
рних товариств (щодо державних підприємс' 
окремих осіб, які мають судимість). Решта с 
жень стосується права на зайняття підприє 
цькою діяльністю. У зв'язку з цим, принципі 
питанням є визнання підприємницького харі 
ру засновницької діяльності та поширення :

14 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 62. Правознавстві



Про розмежування засновників та інших учасників акціонерного товариства

рони на зайняття підприємницькою діяльністю на 
участь у заснуванні акціонерного товариства.

Проблема розмежування права особи на за
снування акціонерного товариства та інших прав 
акціонерів має важливе практичне значення для 
окреслення кола суб’єктів цих прав. Хоча особи, 
яким заборонено займатися підприємницькою ді
яльністю, не можуть виступати засновниками ак
ціонерного товариства, але вони можуть на за
гальних підставах набувати право власності на 
акції та брати участь в управлінні товариством 
(за винятком перерахованих вище випадків). Це 
пояснюється тим, що право на отримання доходів 
та право на участь в управлінні мають незалежну 
від участі у заснуванні товариства правову під
ставу - право власності на акції, в реалізації якого 
обмежень не передбачено.

З урахуванням вищевикладеного, з метою 
уникнення неоднозначного тлумачення вимог за
конодавства при практичному його застосуванні, 
на нашу думку, законодавцю необхідно чітко 
окреслити перелік осіб, позбавлених права на за
снування акціонерного товариства, у новому За
коні України “Про акціонерні товариства” або в 
чинному Законі України “Про господарські това
риства”.
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Як відомо, будь-яке вантажне перевезення 
являє собою діяльність залізничного перевізника, 
спрямовану на переміщення вантажів у просторі. 
В силу того, що міжнародне залізничне вантажне 
перевезення є одним із видів перевезення заліз
ничними лініями, йому притаманний ряд загаль
них родових рис, на яких час від часу наголошу
валося в юридичній літературі. Але поряд з цим 
міжнародні залізничні перевезення мають 
обумовлені багатьма факторами й притаманні 
тільки їм властивості. Зокрема, вони, як правило, 
не обмежуються територією однієї держави і 
здійснюються за участю підприємств 
залізничного транспорту різних країн. У доктрині 
неодноразово відзначалися ці та інші їх 
особливості, але так і не було чітко визначено 
поняття міжнародного залізничного вантажного 
перевезення, хоча це питання має важливе як 
практичне, так і теоретичне значення.

По-перше, чітке уявлення про сутність і 
зміст міжнародного залізничного вантажного 
перевезення дозволить знайти правильний підхід 
до постановки і подальшого вирішення ряду 
складних питань законодавчої практики. По- 
друге, досить часто на практиці міжнародні 
перевезення безпідставно розглядаються як 
внутрішні і навпаки: внутрішні перевезення 
кваліфікуються як міжнародні, що призводить до 
неточного визначення правового режиму їх 
здійснення. Відтак, трапляються непоодинокі 
випадки, коли підприємства, які користуються 
послугами залізничного транспорту, втрачають 
право на захист своїх інтересів у суді. Лише 
точне та правильне розуміння природи та 
особливостей міжнародного залізничного
перевезення дозволить розмежувати правові 
норми для міжнародного залізничного
сполучення і норми для внутрішнього 
залізничного сполучення, а також зрозуміти 
характер і зміст конкретних суб'єктивних прав і 
обов'язків перевізника та інших учасників 
міжнародного сполучення.

Мусимо констатувати, що існучі погляди 
щодо поняття міжнародного перевезення в
юридичній літературі суттєво різняться. Одні ав
тори визначають міжнародне перевезення як пе
ревезення по території двох чи більше країн, інші

- як перевезення, пов'язані з проходженням ван
тажу через державний кордон [2, с.594; 4, с.289]. 
Вказані визначення, на нашу думку, є помилко
вими, оскільки для визнання перевезення міжна
родним не є обов'язковим факт здійснення його 
по іноземній території або перетину вантажем 
державного кордону. Так, міжнародний характер 
за наявності певних обставин будуть мати і ті пе
ревезення, які внаслідок зміни умов договору, 
втрати вантажу здійснювалися по території лише 
однієї держави. Крім того, якщо перевезення є 
міжнародним, то воно буде таким з моменту від
правлення вантажу зі станції, на якій залізниця 
прийняла вантаж, а не з моменту перетину дер
жавного кордону тощо.

Найбільш усталеним є погляд на міжнародні 
перевезення як такі, що здійснюються між двома 
чи більше країнами [3, с.6]. Такої ж думки 
дотримується і законодавець, який визначає їх як 
перевезення вантажів між Україною та 
іноземною державою (ст.1 Закону “Про 
залізничний транспорт”, п.6, р.1 Статуту
залізниць України). Однак і це визначення 
потребує уточнень. Вкажемо лише, що деякі 
міжнародні перевезення можуть закінчуватися на 
території тієї ж держави, з якої було розпочато 
перевезення.

З нашої ж точки зору, визначальною рисою 
будь-якого перевезення є його направленість. 
Вона відображається в обов'язку перевізника як 
необхідність здійснювати перевезення вантажів 
певним маршрутом до певної станції. Маршрут 
(від французького marche -  рух, хід і route -  
шлях) в даному випадку - заздалегідь намічений 
шлях руху, відомий ще на початку здійснення 
перевезення. Тому визначати міжнародне 
перевезення слід передусім як перевезення, 
маршрут якого пролягає транспортними 
коридорами більш як однієї держави.

Більш глибокий аналіз наштовхує нас на ду
мку, що термін “міжнародне перевезення” має 
дещо умовний характер, оскільки не зовсім точно 
відображає свій концепт. По-перше, зазначені 
перевезення провадяться не між народами (дер
жавами) і навіть не між відправником і одержу
вачем, а від місця прийняття вантажу до місця 
його видачі. По-друге, хибно було б говорити, що
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свою назву вони отримали у зв'язку із здійснен
ням їх на умовах міжнародних угод, оскільки 
відмежовувати певні види перевезень тільки на 
підставі такого критерію як джерела правового 
регулювання неприпустимо. Більше того, деякі 
міжнародні перевезення можуть повністю 
підпорядковуватися внутрішньому
законодавству. Наприклад, перевезення вантажів, 
що мають здійснюватися між станціями однієї 
країни транзитом по території іншої країни в 
поїздах залізниці країни відправлення, між 
станціями двох країн транзитом по території 
третьої країни в поїздах залізниці країни 
відправлення чи призначення, між станціями 
двох сусідніх країн у поїздах залізниці однієї з 
них і т.д.

Впадає в око, що крім терміна “міжнародне 
перевезення” в законодавстві часто зустрічається 
й інший -  “міжнародне сполучення”. Думається, 
що суттєво вони не відрізняються. Проте відзна
чимо позитивну рису останнього: тут усе ж про
стежується певна направленість перевезення. 
Термін “міжнародне сполучення” вказує на те, 
що перевізник здійснює свою діяльність (переве
зення), доки вантаж не опиниться в потрібному 
місці, “сполучаючи” таким чином дві залізничні 
станції (станцію відправлення та станцію призна
чення).

Натомість, з нашої точки зору, найбільш 
вдалим для позначення вищевказаних перевезень 
буде термін “перевезення (сполучення) екстери
торіальними маршрутами”. На відміну від цього, 
внутрішні перевезення ми назвали б 
“перевезення (сполучення) внутрішніми маршру
тами”. Допустимим вважаємо вживання терміна 
“перевезення в екстериторіальному сполученні” 
чи “перевезення у внутрішньому сполученні”.

Як зазначалось, міжнародні залізничні ван
тажні перевезення мають певні особливості, в 
зв’язку з чим ряд правових та суто транспортних 
питань необхідно вирішувати, виходячи з їх спе
цифіки. Тому закономірно, що умови вантажних 
перевезень екстериторіальними маршрутами і 
вантажних перевезень внутрішніми маршрутами 
не збігаються. Достатньо вказати, що для міжна
родного залізничного вантажного сполучення 
установлений спеціальний порядок оформлення 
транспортної документації та пред'явлення ван
тажів до перевезення, спеціальні строки достав
ки, претензійної та позовної давності. Крім того, 
відрізняються підстави та межі відповідальності, 
розміри допустимого розходження визначеної 
маси вантажу і природної втрати вантажу під час 
перевезення. Не могли бути неврахованими в за
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конодавстві й особливості здійснення міжнарод
них перевезень, пов'язані з проходженням ван
тажів через державний кордон, тощо.

Джерелами правового регулювання 
залізничних вантажних перевезень в 
екстериторіальному сполученні є укладені в цій 
сфері міжнародні конвенції (угоди), а також 
закони та інші нормативні акти окремих країн. 
Як свідчить аналіз транспортного законодавства, 
за наявності міжнародних угод функції 
внутрішнього права стають більш складними і 
різноманітними, оскільки його норми повинні 
застосовуватися в поєднанні з положеннями 
транспортних конвенцій [3, с.46-47]. У
загальному вигляді ці функції можна звести до 
того, що за допомогою внутрішнього права 
врегульовується великий масив відносин 
вантажовласників і залізниць (залізниць між 
собою), винесених за межі предмета відповідних 
міжнародних транспортних угод, та ліквідується 
ряд прогалин у правовій регламентації 
міжнародних перевезень.

Зауважимо, що найбільш важливого значен
ня сьогодні набувають міжнародні транспортні 
угоди, оскільки саме вони забезпечують регулю
вання суспільних відносин по перевезенню ван
тажів в екстериторіальному сполученні єдиними 
універсальними правовими нормами та саме в 
них вирішується широке коло питань, пов’язаних 
з узгодженням вимог до транспортних засобів і 
порядку їх руху по іноземній території, визна
ченням статусу перевізників та вантажовласників 
і єдиних умов міжнародного залізничного ванта
жного перевезення.

Основу транспортного законодавства для 
міжнародних залізничних вантажних перевезень 
становить Угода про міжнародне залізничне 
вантажне сполучення (УМВС), яка була 
підписана в Будапешті в 1951 році на 
конференції представників відповідних 
транспортних міністерств Народної Республіки 
Албанія, Народної Республіки Болгарія,
Угорської Народної Республіки, Німецької
Демократичної Республіки, Польської Народної 
Республіки, Румунської Народної Республіки, 
СРСР, Чехословацької Республіки. Згодом на 
Московській конференції в червні 1953 року до 
УМВС приєдналися Монгольська Народна
Республіка, Китайська Народна Республіка та 
Корейська Народно-демократична Республіка [1, 
с.14]. Політичні зміни в Європі на початку 90-их 
призвели до того, що склад учасників УМВС 
змінився: з одного боку, НДР, Чехословаччина, 
Угорщина денонсували вказану Угоду, з іншого -
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список учасників Угоди поповнився за рахунок 
республік колишнього СРСР (за винятком 
Вірменії), що приєдналися до неї вже в статусі 
суверенних держав.

Відповідно до ст. 7 Закону України “Про 
правонаступництво України”, Україна є правона- 
ступницею прав і обов'язків за міжнародними до
говорами Союзу PCP, які не суперечать Консти
туції України та інтересам республіки. Якщо 
міжнародним договором, укладеним Україною, 
встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у 
законодавстві України про транспорт, то застосо
вуються правила відповідного міжнародного до
говору (ст. 42 закону України “Про транспорт”). 
Отже, Угода про міжнародне залізничне вантаж
не сполучення є спеціальним нормативним актом 
національного законодавства України, а тому 
обов’язковим для застосування на території 
України.

Як не дивно, але УВМС не містить визна
чення міжнародного залізничного вантажного 
сполучення. Так, §1 ст. 2 УМВС лише вказує на 
те, що Угода застосовується до перевезень ван
тажів у прямому міжнародному залізничному 
вантажному сполученні по накладних СМГС і 
тільки по мережі залізниць-учасниць Угоди.

Передусім зупинимося на тому, що норми 
Угоди визначають умови вантажного перевезен
ня. В широкому значенні слово “вантаж” вживає
ться для означення будь-якого предмету, що пе
ревозиться чи призначений для перевезення. У 
п.6 розділу 1 Статуту залізниць України вантаж 
визначається як матеріальні цінності, які перево
зяться залізничним транспортом у спеціально 
призначеному для цього вантажному рухомому 
складі. Звідси робимо висновок, що вантаж у 
значенні, якого йому надає законодавець, - це 
будь-який об'єкт перевезення, крім пасажира і 
багажу, перевезення яких повинно здійснюватися 
на умовах іншої міжнародної угоди (Угода про 
міжнародне залізничне пасажирське сполучення).

Безперечно, залізницею можуть перевозити
ся не всі, без винятку, вантажі. Йдеться про те, 
що деякі з них вона неспроможна перевезти. Як 
приклад, залізничним транспортом не можуть 
бути перевезені занадто великі за розміром речі, 
тому вони фактично не можуть стати об'єктом 
перевезення. Отже, здатність залізничного транс
порту перевозити ті чи інші вантажі обмежена 
певними технологічними та природними умова
ми.

Серед таких вантажів ми виділили б, по- 
перше, нетранспортабельні, тобто такі, які пере
возити залізничним транспортом в даний час вза
галі неможливо; по-друге, умовно транспортабе

льні, тобто такі, які залізниця не може перевози
ти в зв'язку з відсутністю спеціальних пристроїв, 
рухомого складу, необхідних для їх транспорту
вання, і, по-третє, транспортабельні, перевезення 
яких не викликає особливих ускладнень.

Певні вантажі, які ми називаємо умовно 
транспортабельними, можуть бути перевезені за
лізницями одних країн, але не можуть бути пере
везені залізницями інших країн, залежно від їх 
технічного розвитку, а звідси -  можливостей 
транспортування.

Однак це не знайшло свого відображення в 
транспортному законодавстві. Між тим, практика 
здійснення вантажних перевезень екстериторі
альними маршрутами вимагає прийняття норми, 
що встановлювала б правило, згідно з яким заліз
ницям заборонялося б приймати для перевезення 
певними маршрутами предмети, які через свої 
розміри, свою масу чи інші властивості (врахо
вуючи потребу в обладнані, рухомому складі) не 
можуть транспортуватися хоча б однією залізни
цею, котра має бути задіяна у перевезенні.

Врахуємо і те, що навіть серед 
транспортабельних вантажів існують такі, 
перевезення яких залізничним транспортом 
створює небезпеку заподіяння шкоди 
навколишньому середовищу, життю та здоров’ю 
фізичних осіб, певним приватним і державним 
інтересам, а також вантажі, виконання 
необхідних транспортних операцій з якими має 
певні технологічні складності або тягне за собою 
не завжди виправдані витрати.

Відтак, ст.4 УМВС встановлює заборону 
перевозити екстериторіальними маршрутами 
вантажі, перевезення яких не допускається хоча б 
в одній із країн, залізниці яких повинні брати 
участь у перевезенні. Крім того, у більшості 
країн певні предмети може перевозити' тільки 
пошта (наприклад, письмова кореспонденція, 
грошові перекази, поштові посилки, друковані 
видання тощо). Відтак, предмети, що складають 
монополію пошти хоча б в одній з країн, 
залізниці якої повинні брати участь у 
перевезенні, заборонено перевозити і 
екстериторіальними маршрутами.

Між тим, деякі предмети, навіть якщо їх 
дозволено перевозити внутрішніми маршрутами, 
заборонено перевозити екстериторіальними 
маршрутами. Зокрема, не можна перевозити у 
міжнародному сполученні розривні снаряди, 
вогнепальні і бойові припаси, окрім мисливських 
і спортивних; деякі вибухові, легкозаймисті й 
радіоактивні речовини, стиснені, скраплені і 
розчинені під тиском гази, якщо вони не 
передбачені правилами перевезення небезпечних
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вантажів; дрібні відправки масою менше 10 кг в 
одному місці, об’єм якого не перевищує 0,1 м3, 
тощо (пункти 3-7 §1 ст.4 УМВС). Проте не 
виключено, що на практиці вищезазначені 
вантажі можуть бути перевезені по території 
різних країн на умовах внутрішнього 
транспортного законодавства. Абсурдність 
подібної ситуації наштовхує нас на думку про те, 
що визначення кола предметів, перевезення яких 
забороняється у міжнародному сполученні, 
повинно становити винятково компетенцію 
окремих країн, залізниці яких задіяні у 
перевезенні.

Безперечно, трапляються непоодинокі ви
падки порушення передбаченої в Угоді заборони 
перевозити окремі категорії вантажів. Зокрема, 
внаслідок того, що уповноважені працівники за
лізниці чи відправники не були обізнані з відпо
відною правовою нормою або припустилися по
милки при прийнятті/відправленні зазначених 
вантажів, врешті-решт внаслідок умисного по
рушення цих правил.

За таких випадків настають певні правові на
слідки, що передбачені правилами міжнародного 
залізничного вантажного сполучення. § 2 ст.4 ви
значає: якщо під час виконання договору переве
зення буде виявлено, що перевозяться предмети 
(хоч і під правильною назвою), перевезення яких 
заборонено, то такий вантаж затримується, а по
дальша його доля визначається внутрішніми за
конами і правилами країни, в якій вантаж було 
затримано.

У даному випадку маємо справу з 
колізійною нормою, що містить специфічну 
прив’язку “закон країни затримання вантажу”. Не 
вдаючись до аналізу особливостей цієї прив’язки, 
обмежимося констатацією того, що за даних 
обставин конкретні правові наслідки порушення 
вимог § 1 ст. 4 УМВС визначаються нормами 
внутрішнього права країни затримання вантажу. 
Ними може бути передбачено конфіскацію 
вантажу, порядок повернення вантажу власнику і 
стягнення з нього витрат, пов’язаних з його 
доставкою. Більше того, оскільки це питання не 
врегульовано в Угоді то, згідно з внутрішнім 
законодавством відповідної країни, можуть розг
лядатися питання щодо можливості визнання 
договору міжнародного залізничного вантажного 
перевезення недійсним, відшкодування 
заподіяної деліктом шкоди та інші на кшталт 
цього. Однак, на нашу думку, такі правові 
наслідки доцільно було б передбачити в самій 
Угоді про міжнародне залізничне вантажне

сполучення і так уніфікувати зміст зазначених 
норм транспортного законодавства.

Зупинимося на особливостях вибору 
маршруту для міжнародних перевезень. Варто 
зазначити, що вантажовласник, в принципі, 
довільно вибирає станцію призначення і, 
відповідно, конкретний маршрут перевезення, 
проте в деяких випадках такий вибір обмежений. 
Так, відправник (абз.2 §6 ст.7 УМВС) по 
можливості вказує маршрут, який проходить 
через такі прикордонні станції, відстань 
перевезення через які від станції відправлення до 
станції призначення є найкоротшою.

Незвична конструкція імперативу цієї норми 
потребує критичного аналізу. Напевно, важко 
знайти в законодавстві норму, яка вимагала б що- 
небудь робити “по можливості”. Як відомо, право 
тому й існує, що певна поведінка осіб є 
забороненою чи обов’язковою. Відтак, якщо 
вказану норму тлумачити як таку, що покладає 
обов’язок на вантажовласника і разом з тим надає 
останньому право без інших будь-яких правових 
підстав його не виконувати, тобто виконувати по 
можливості (співзвучно -  “по бажанню”), то 
назване положення УМВС втрачає свій сенс. 
Натомість, цілком зрозуміло, що в даному 
випадку мова може вестися лише про те, що 
конкретний маршрут для перевезення між двома 
залізничними станціями, вказаними
відправником, визначається довільно, але у 
відповідності з певним правилом, зміст якого, на 
нашу думку, полягає в тому, що залізничне 
перевезення вантажу в міжнародному сполученні 
між станціями відправлення і призначення, 
вказаних вантажовласником, повинно 
здійснюватися найкоротшими маршрутами, які їх 
з’єднують, якщо заздалегідь відомі сторонам 
договору обставини не перешкоджають 
виконанню такого перевезення або якщо це не 
суперечить інтересам вантажовласників. Про 
інтереси вантажовласника щодо певного 
маршруту перевезення буде свідчити відповідний 
запис у транспортній накладній. Вважаємо, що 
сформулювавши цю норму так, ми позбудемося 
деяких правових неточностей і більш чітко 
сформулюємо викладене в ній практично 
доцільне правило.

Далі вкажемо, що перевезення вантажів 
екстериторіальними маршрутами здійснюється 
між тими станціями, які відкриті для вантажних 
операцій у внутрішньому сполученні відповідних 
країн. Очевидно, це положення відображає той 
факт, що деякі вантажні станції не в змозі 
виконувати необхідні транспортні операції по
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обслуговуванню окремих вантажів, або ж їх 
виконання має певні ускладнення, що може 
привести до невиправданих додаткових витрат, 
простоїв тощо. Перелік таких станцій знайдемо в 
інструкціях компетентних органів різних країн і 
навіть у додатках до Угоди про міжнародне 
залізничне вантажне сполучення. Тому на 
практиці виникає питання про можливість 
здійснення перевезень до станцій, не названих у 
зазначених переліках, але які фактично відкриті 
для вантажних операцій у внутрішньому 
сполученні. Зауважимо, що це за загальним 
правилом не обмежує права відправника 
вимагати від залізниці виконання відповідного 
вантажного перевезення до такої станції. Проте є 
винятки з цього правила. Так, перевезення 
вантажів призначенням на залізницю Корейської 
Народно-демократичної Республіки виконується 
лише до станцій, назва яких повідомляється цією 
залізницею і зазначена у переліку, що 
публікується згідно з внутрішніми правилами, 
діючими у вказаній країні (абз.2 п.2 §2 ст.З 
УМВС).

Однією з ознак того, що перевезення 
здійснюється екстериторіальними маршрутами, є 
особливої форми транспортна накладна 
(накладна - це документ, необхідний для 
здійснення певного перевезення). Але самого по 
собі факту застосування накладної спеціальної 
форми, передбаченої міжнародною угодою, все ж 
недостатньо для застосування міжнародного 
транспортного законодавства. Повинні бути 
виконані й інші умови, а саме: складення 
накладної на маршрут, що виходить за територію 
однієї держави. І навпаки, • помилкове 
застосування накладної, що призначена для 
перевезень вантажів внутрішніми маршрутами, 
не означає безумовне підпорядкування 
перевезення внутрішньому законодавству.

Аналіз правового регулювання міжнародних 
залізничних вантажних перевезень виявив деякі 
недоліки та прогалини у транспортному
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законодавстві, які, з нашої точки зору, вимагають 
перегляду окремих положень Угоди про 
міжнародне залізничне вантажне сполучення. 
Безумовно, зміною редакції окремих її норм не 
обійтися, адже розглянуті нами положення 
законодавства носять фундаментальний, 
методологічний характер, а їх перегляд 
неодмінно потягне за собою реформу усього 
транспортного законодавства для перевезень в 
екстериторіальному сполученні.

Проте, передусім треба звернути увагу на 
відзначені нами термінологічні неточності 
транспортного законодавства і відсутність 
визначення міжнародного залізничного 
вантажного перевезення в чинних міжнародних 
угодах. Вважаємо за необхідне, застосовуючи 
відповідну термінологію, доповнити Угоду про 
міжнародне залізничне вантажне сполучення 
нормою, яка містила б положення про те, що 
міжнародне залізничне вантажне сполучення 
(залізничне перевезення вантажів
екстериторіальними маршрутами) -  це таке 
залізничне вантажне перевезення, маршрут якого 
проходить транспортними коридорами більш як 
однієї країни. Це є необхідною умовою чіткого 
розуміння ознак указаних перевезень, а також 
єдності підходів у їх правовому регулюванні.
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Dzhuryns’kyy O. O.
Pecularities of international transportation of cargo by rail-way: legal aspect

Summary
Legal regulation of international transportations and legal regulation of domestic transportations are 

closely interconnected. However, the distinctions still existing in the conditions and procedure of carrying 
out the transportation of cargo in domestic and international communications require its différenciation.

The doctrine has repeteadly emphasised the pecularities of international transportation of cargo, but 
there has not been attained unity of views regarding its notion. Besides, the notion of international 
transportation contained in the transport legislation also needs clarification.
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ПОНЯТТЯ МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
Починаючи з першої дискусії про систему 

соціалістичного права (1938-1940 р.р.), в правову 
літературу міцно увійшло поняття методу право
вого регулювання. В теорії права під методом 
правового регулювання прийнято вважати спосо
би впливу норм даної галузі права на поведінку 
людей, на суспільні відносини, які регулюються 
цією галуззю [ІЗ, с.185]. Тобто, метод розгляда
ють як сукупність юридичних способів правового 
регулювання, які є складовими методу, його, так 
би мовити, «будівельним матеріалом» (юридич
ною «речовиною») [19, с.114]. Способи правово
го регулювання визначаються характером припи
су, зафіксованого в нормі права, прийомами 
впливу на поведінку людей. В теорії права при
йнято виділяти три основних способи правового 
регулювання: дозвіл, припис і заборона [18, 
с.262]. Як додаткові способи називають заохо
чення і рекомендації -  своєрідні стимули до пра
вової поведінки [19, с.114].

З точки зору Сорокіна В.Д., в залежності від 
особливостей співвідношення дозволу, припису і 
заборони є підстави розрізняти три типи правово
го регулювання відповідних зв’язків і явищ, які 
утворюються в соціально-правовому середовищі. 
Перший тип правового регулювання специфіч
ний відносною перевагою такого способу впливу 
на поведінку людей, як дозвіл, в порівнянні з 
приписом і забороною, які в ньому містяться. 
Другому типу властива перевага припису над до
зволом і забороною. В третьому типі домінує за
борона в порівнянні з приписом і дозволом [17, 
с.115-116].

На думку Лазарева В.В., поєднання основних 
способів утворює специфічний метод правового 
регулювання -  директивний (імперативний) або 
автономний (диспозитивний). В залежності від 
поєднань заборон і дозволів розрізняють два ос
новних типи регулювання: а) загальнодозволяю- 
че, тобто таке, в основі якого знаходиться загаль
ний дозвіл і яке тому будується за принципом 
«дозволене все, крім того, що прямо заборонене 
законом»; б) забороняюче, тобто таке, в основі 
якого лежить загальна заборона і яке тому будує
ться за принципом «заборонено все, крім того, 
що прямо дозволене законом» [19, с.114-115].

Явіч Л.С. запропонував вважати складовими 
частинами методу правового регулювання насту

пні компоненти: а) порядок встановлення прав і 
обов’язків суб’єктів права; б) ступінь визначено
сті наданих прав і «автономності» дій суб’єктів; 
в) взаємовідносини суб’єктів правовідносин; г) 
наявність конкретного юридичного зв’язку між 
суб’єктами прав і обов’язків; д) шляхи і засоби 
забезпечення встановлених суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків [21, с.89]

В теорії права є загальновизнаним, що метод 
правового регулювання складається з таких еле
ментів: специфічного способу взаємозв’язку прав 
і обов’язків між учасниками врегульованих галу
ззю правовідносин; сукупності юридичних фак
тів, які служать підставою виникнення, зміни чи 
припинення правовідносин; особливих способів 
формування змісту прав і обов’язків суб’єктів 
права; санкцій, способів і процедур їх застосу
вання.

З названих компонентів формується метод 
правового регулювання конкретної галузі права. 
При цьому різне поєднання способів, прийомів 
правового впливу на суспільні відносини ство
рює специфіку галузевого методу, визначає його 
особливий юридичний режим, який послідовно 
проводиться через всі інститути та норми галузі і 
з допомогою якого здійснюється регулювання 
відповідної сфери суспільних відносин.

У кожної галузі права є свій предмет право
вого регулювання, але, як зазначає С.С.Алєксєєв, 
головна особливість кожної галузі -  наявність 
особливого юридичного режиму («методу регу
лювання»), який характеризує те, як, яким спосо
бом -  через дозволи, заборони, приписи -  здійс
нюється юридичне регулювання. І хоча галузеві 
методи і відповідні їм механізми грунтуються на 
двох найпростіших основах: централізованому і 
диспозитивному регулюванні, останні в кожній 
галузі в поєднанні із всією сукупністю способів 
правового впливу одержують своєрідний вираз. 
Це і відображається перш за все на правовому 
статусі суб’єктів -  головній рисі кожної основної 
галузі з точки зору властивих їй методу і механі
зму регулювання [2, с.45].

Вітченко А.М. визначає галузевий метод 
правового регулювання як сукупність юридичних 
прийомів, засобів, способів, які відображають 
своєрідність впливу галузі права на суспільні 
відносини, спрямованих безпосередньо на фор
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мування і вираз зовні можливої і належної пове
дінки суб’єктів у відносинах, які регулюються 
даною галуззю права [5, с.60].

В науці трудового права неодноразово здій
снювались спроби сформулювати метод як спе
цифічну рису правового регулювання, яка по
винна бути загальною для всього кола суспільних 
відносин, що складають його предмет. Так,
Н.Г.Алєксандров визначав метод трудового права 
як участь профспілок у розробці і прийнятті нор
мативних актів про працю робітників і службов
ців, у вирішенні трудових спорів, укладенні ко
лективних договорів, контроль профспілок за до
триманням трудового законодавства [1, с.19].

В.С.Андрєєв визначав метод трудового пра
ва як участь робітників і службовців через свої 
громадські організації -  профспілки -  у регулю
ванні трудових відносин та інших тісно 
пов’язаних з ними відносин [16, с.14-15]. Затвер
дження в теорії права думки про те, що метод не 
можна зводити тільки до одного прийому чи спо
собу регулювання, що його особливості, властиві 
будь-якій галузі права, виражаються в багатьох її 
сторонах, особливостях правового регулювання 
[З, с.175-176], було покладено в основу нового 
етапу наукової розробки методу трудового права.

О.І.Процевський запропонував комплексне 
визначення методу трудового права, довівши, що 
він відображає: 1) характер взаємодії сторін, який 
впливає на правове положення суб’єктів трудо
вого правовідношення (рівність і підпорядкуван
ня); 2) ступінь визначеності наданих прав, який 
виражається в характері норм трудового права 
(імперативному чи диспозитивному); 3) порядок 
встановлення прав і юридичних обов’язків 
суб’єктів трудових відносин (безпосередньо за
коном або нормативною угодою) [14, с.1 ЗО].

На думку Куренного А.М., в сфері суспіль
них відносин, які складають предмет трудового 
права, застосовується, з одного боку, публічно- 
правовий метод (держава встановлює принципи 
регулювання трудових відносин і гарантії для 
працівників, а також визначає конкретні параме
три трудової діяльності для працівників бюджет
ної сфери); з іншого боку -  приватно-правовий 
метод (роботодавець через колективний і індиві
дуальні договори конкретизує умови праці. Сто
рони трудового договору можуть достатньо віль
но встановлювати умови договору, не порушую
чи, проте, даних державою гарантій) [8, с.97].

Ми погоджуємось з Хохловим Є.Б., який 
трактує метод трудового права як єдність держа
вно-нормативного і договірного регулювання су
спільних відносин, які виникають у сфері праці 
[10, с.74]. При цьому Хохлов Є.Б. наголошує, що

методи правового регулювання праці включають 
в себе договірний як основний і державно- 
нормативний метод як допоміжний. Іншими сло
вами, в умовах ринкової економіки ієрархія ме
тодів правового регулювання праці зворотня тій, 
яка існувала в умовах реального соціалізму, по
чинаючи з реформ 1929-1930 p.p. [20, с.45].

Метод трудового права, як вірно зазначає 
Лівшиць Р.В., як і методи більшості галузей пра
ва, носить комплексний характер. В одних інсти
тутах трудового права, таких, як колективний до
говір, трудовий договір (контракт), заробітна 
плата, переважають диспозитивні елементи, в 
інших інститутах, таких, як дисциплінарна відпо
відальність, матеріальна відповідальність, охоро
на праці, переважають імперативні елементи [15, 
с.224].

Питання про специфіку співвідношення в 
трудовому праві двох загальноправових методів 
-  імперативного і диспозитивного -  заслуговує 
спеціального розгляду. Кисельов І.Я. звертає ува
гу на те, що в трудовому законодавстві західних 
країн значне місце займають диспозитивні нор
ми, які дають широкий простір для сторін визна
чати характер своїх відносин, коректувати за вза
ємною згодою норми закону в колективних і ін
дивідуальних трудових договорах. Дуже часто 
замість слова «повинен», «зобов’язаний» засто
совується формула «може». Але разом з тим є 
імперативні норми, які не можуть бути змінені 
сторонами. Зокрема, деякі пільги працівників 
сформульовані як приписи імперативного харак
теру, які не підлягають змінам (наприклад, право 
на щотижневий відпочинок і на відпустку в Іта
лії, від яких, згідно Конституції, працівник не 
може відмовитись; надання відпустки з приводу 
вагітності і пологів у Фінляндії).

Співвідношення імперативних і диспозитив
них норм, підкреслює Кисельов І.Я., -  це прин
ципово важлива проблема, яку покликаний вирі
шити законодавець. Вдале вирішення, на його 
думку, -  це досвід Швейцарії, де в зо
бов’язальному кодексі (в якому регламентується 
трудовий договір) досить чітко виділені три гру
пи норм: норми, які не можна змінювати як на 
користь підприємців, так і працівників (абсолют
но імперативні); норми, які не можна змінювати 
на шкоду працівникові, але можна на шкоду на
ймачеві (відносно імперативні); норми, які можна 
змінювати в будь-якому напрямку за домовленіс
тю сторін (диспозитивні).

Так, наприклад, в Швейцарії працівник не 
має права відмовлятись від прав і пільг, встанов
лених імперативними нормами закону, не тільки
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в період дії трудового договору, а й протягом од
ного місяця після його закінчення [7, с.9].

Процевський О.І. також є прихильником тієї 
точки зору, що визначення специфічних юридич
них засобів, якими користується будь-яка галузь 
права, в тому числі трудова, грунтується на двох 
найпростіших способах регулювання: а) цивіль
но-правовому -  принципом свободи договору і 
диспозитивністю юридичних норм; б) адмініст
ративно-правовому -  з його імперативними нор
мами [14, с.109-110].

На думку Сорокіна В.Д., будь-яка галузь 
права грунтується не на двох, а на трьох первин
них способах регулювання, до яких відносяться 
дозвіл, припис і заборона. Тому він не поділяє 
висловлених в літературі суджень про те, що ко
жній галузі права властивий свій особливий, спе
цифічний метод правового регулювання. З його 
точки зору, метод правового регулювання має ба
гатогалузевий характер, оскільки відповідні його 
елементи, різне співвідношення яких утворює 
відповідний тип регулювання, фактично знахо
дять своє закріплення в трьох різновидах юриди
чних норм, з систем яких складаються всі галузі 
права [17, с.118-119].

При визначенні методу трудового права, як 
правило, виділяють такі його особливості: 1) по
єднання централізованого і локального регулю
вання суспільних відносин, які складають пред
мет цієї галузі права; 2) поєднання договірного, 
рекомендаційного і імперативного способів регу
лювання; 3) участь трудових колективів, проф
спілок у регулюванні соціально-трудових відно
син; 4) своєрідність способів захисту і самозахи
сту трудових прав і забезпечення обов’язків (по- 
засудовий порядок застосування санкцій і понов
лення порушених прав); 5) рівноправність сторін 
трудового договору з підпорядкуванням їх у про
цесі праці правилам внутрішнього трудового 
розпорядку; 6) залежність винагороди від колек
тивних і індивідуальних результатів праці [11, 
с.10].

Визначальною рисою методу трудового пра
ва є поєднання в ньому централізованого і ло
кального регулювання. В централізованому по
рядку встановлюються загальні вихідні начала 
регулювання праці, фіксується мінімальний рі
вень трудових прав і гарантій для працівників. 
Децентралізований метод являє собою санкціо
нування державою джерел правового регулюван
ня праці, які розробляються роботодавцями і 
працівниками. Це, як правило, локальні джерела 
права, які приймаються на рівні підприємства,

галузі, регіону, а також індивідуальні договори 
(контракти) працівників і роботодавців.

Найбільш типовий вираз централізованого 
(авторитарного) методу регулювання праці -  за
кони, а децентралізованого (автономного) методу 
регулювання праці -  колективні договори. Тому з 
певною умовністю авторитарний метод назива
ють законодавчим, а автономний -  колективно- 
договірним [6, с.29].

Кожному з цих методів властиві свої особ
ливості. Законодавче регулювання, на відміну від 
колективно-договірного, має більш широку сфе
ру дії, характеризується відносною стабільністю. 
Колективно-договірне регулювання менше за об
сягом, менш стабільне, але разом з тим більш 
гнучке. Колективні договори частіше перегляда
ються, швидше відображають зміни у виробниц
тві і організації праці, ринковій коньюктурі.

Отже, для трудового права характерне поєд
нання законодавчого й договірного методів пра
вового регулювання. В такому поєднанні може 
переважати або законодавче, або договірне регу
лювання. Для ринкових відносин домінуючим є 
договірне регулювання трудових відносин. Цент
ралізоване регулювання трудових відносин не 
виправдало себе, оскільки стримувало економіч
ний розвиток і повністю позбавляло суб’єктів 
права можливості активно брати участь у встано
вленні умов праці. З цієї точки зору широке ви
користання колективно-договірного і індивіду
ально-договірного методів регулювання видаєть
ся закономірним.

З принципу свободи трудового договору, не
обхідність якого диктує ринкова економіка, як 
підкреслює Є.Б.Хохлов, випливає домінування 
індивідуально-договірного способу визначення 
змісту трудового правовідношення. В даний час 
як нормативно, так і організаційно гарантовано 
дію принципу свободи трудового договору, ство
рені умови для того, щоб сторони трудового пра
вовідношення могли максимально враховувати 
свої інтереси, скоректувати їх з інтересами парт
нерів при укладенні трудового договору та змі
нювати його змісту в подальшому. Разом з тим, 
як вірно наголошує Є.Б.Хохлов, специфіка ринку 
праці не може не обмежувати дію цього принци
пу.

Відповідно у змісті трудового правовідно
шення поєднуються права й обов’язки сторін, які 
встановлюються ними самими -  в договірному 
порядку і права та обов’язки, які носять позадо
говірний характер [9, с. 154-155]. Обмеження до
говірної свободи при визначенні змісту трудово
го правовідношення бере на себе насамперед
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держава, і здійснюються ці обмеження за такими 
основними напрямками. По-перше, існують фор
мальні вимоги, які визначають даний договір са
ме як трудовий, а не будь-який інший. Тому в за
конодавстві закріплюється коло умов, яке повин
но бути обов’язково обумовлене в трудовому до
говорі (трудова функція, розмір і порядок обчис
лення заробітної плати і т.п.). По-друге, держава 
законодавчо встановлює загальну норму, яка ви
значає мінімум трудових прав працівника і мак
симум можливих його обов’язків у трудовому 
відношенні. Тим самим держава визначає, образ
но кажучи, те правове поле, в рамках якого мо
жуть діяти суб’єкти трудового правовідношення, 
встановлюючи свої взаємні права і обов’язки. По- 
третє, держава формулює права і обов’язки сто
рін трудового правовідношення, які автоматично 
покладаються на них за самим фактом укладення 
трудового договору. При цьому держава поєднує 
імперативне і диспозитивне регулювання.

Таким чином, на сьогодні головна проблема 
полягає в розумному і гармонійному поєднанні 
різних методів регулювання, в їх взаємодопов- 
ненні і взаємопідкріпленні. Ми поділяємо думку 
тих авторів, які вважають, що необхідно зберегти 
провідні позиції за централізованим регулюван
ням [12, с.106-107]. Загальні положення, основні 
процедури, а також мінімум гарантій трудових 
прав по кожному інституту і положення, які є 
орієнтиром для колективно-договірного регулю
вання, повинні бути закріплені в законодавчих 
актах. Законодавче регулювання відіграє виклю
чно важливу роль у справі захисту інтересів лю
дини праці. Тому безумовно в кожному нормати
вному акті, що регулює трудові правовідносини, 
повинен бути збережений принцип непогіршення 
становища працівника в порівнянні з його стано
вищем згідно акту більшої юридичної сили. Це 
дозволить побудувати логічну ієрархію нормати
вних актів про працю, яка відповідає суспільному 
призначенню галузі. Межі локального правового 
регулювання праці повинні встановлюватись не 
тільки безпосередньо його актами, а насамперед 
актами централізованого характеру.

Роль колективно-договірного регулювання 
полягає в конкретизації законодавчих норм, вра
хуванні галузевих, територіальних та інших осо
бливостей організації і умов праці, підвищенні 
рівня трудових гарантій. Індивідуально-договірне 
регулювання -  це додатковий спосіб визначення 
умов праці, який використовується для уточнен
ня характеру і змісту трудової функції, врахуван
ня особливих обставин її виконання, ділових яко
стей працівника.

Отже, метод трудового права знаходить свій 
вираз у централізованому, локальному і індивіду
ально-договірному регулюванні трудових відно
син, а його особливості прослідковуються в: 1) 
загальному правовому положенні учасників пра
вовідносин; 2) підставах виникнення, зміни і 
припинення правовідносин; 3) характері встанов
лення прав і обов’язків; 4) способах захисту прав 
і забезпечення виконання обов’язків.

В теорії права головною рисою галузевого 
регулювання прийнято вважати юридичне поло
ження суб’єктів, їх правовий статус. Загальне 
юридичне положення суб’єктів трудового права 
проявляється в характері побудови трудового 
правовідношення. Ця особливість виражається в 
тому, що трудові правовідносини відзначаються 
двома взаємопов’язаними рисами: а) юридичною 
рівністю сторін; б) їх підпорядкуванням внутрі
шньому трудовому розпорядку.

Юридична рівність сторін трудового право
відношення, як вірно визначає В.С.Венедиктов, 
визначається економічною сутністю самих тру
дових правовідносин [4, с.27]. Для того, щоб 
працівник міг за власною волею застосувати зда
тність до праці і почати працювати в колективі, 
він повинен бути самостійною договірною сто
роною. Підприємство, в особі власника або упов
новаженого ним органу, і працівник вступають у 
трудові правовідносини один з одним як рівно
правні партнери, які відрізняються лише тим, що 
один споживає робочу силу, а другий застосовує 
її. Тобто, вони є економічно нерівними 
суб’єктами, юридично ж вони рівні. Працівник 
вільно розпоряджається своїми здібностями до 
праці, а роботодавець вільний у виборі працівни
ків для застосування їх праці на належних йому 
засобах виробництва. Юридична рівність сторін 
відображається в рівності трудової право- 
суб’єктності, у виникненні і визначенні змісту 
трудового правовідношення шляхом спільного 
для сторін вольового акту -  трудового договору 
(контракту).

Рівність сторін трудового правовідношення 
поєднується з підпорядкуванням їх внутрішньо
му розпорядку підприємства. Але незважаючи на 
те, що власник або уповноважений ним орган 
здійснює в процесі праці функції управління, ці 
функції не подавляють права працівників, 
оскільки у власника або уповноваженого ним ор
гану існують обов’язки щодо організації праці, 
які характеризують зустрічний режим підпоряд
кування його внутрішньому трудовому розпо
рядку.

Оскільки загальне юридичне положення уча
сників трудових правовідносин є головною ри
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сою методу трудового права, то такі його риси, 
як участь працівників у формуванні змісту тру
дових правовідносин, наявність специфічних 
прийомів і засобів захисту трудових прав і забез
печення обов’язків, випливають з його головно
го, визначального елементу, уточнюють, конкре
тизують, доповнюють його, підкреслюючи тим 
самим єдність складових методу правового регу
лювання трудового права.
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Vyshnovetska S. V.
The concept of a method of legal regulation of the Labour Law

Summary
In the article the most widespread points of view on concept of a method of legal regulation of the La

bour Law are analyzed, the author's version of this problem is stated, the changes in a legal nature and es
sence of methods of regulation of the public relations concerning labor in conditions of transition to market 
economy are uncovered.
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У підходах учених-правознавців до тлума
чення предмета фінансового права завжди був і 
залишається нині значний різнобій. Якщо спро
бувати узагальнити їх позиції з цього питання, то 
можна зазначити, що до найбільш дискусійних 
його аспектів традиційно належали і продовжую- 
тьбути такі: 1) які саме матеріальні об’єкти від
носяться до галузі фінансового права; 2) які фон
ди грошових коштів належить включати в цю 
сферу; 3) в чому суть та особливості фінансово- 
правового методу (чи методів) регулювання від
повідних відносин; 4) що являє собою система 
фінансового права. Не маючи змоги грунтовно 
розкрити у невеликій за обсягом статті всі чотири 
проблеми, ми зупинимося лише на перших двох 
із них, які разом і визначають сутність предмета 
фінансового права. Названі проблеми 
розв’язувалися та роз’язуються нині авторами в 
основному в залежності від розуміння самих фі
нансів. Більше того, саме поняття “фінансове 
право” нерідко ототожнюється з фінансами, з фі
нансово-правовою наукою і навіть наукою про 
фінанси [9, с.38; 15, с. 10: 47, с. 87]. Таке змішу
вання якісно різних категорій — правових, еко
номічних, науково-пізнавальних — хибне, проте, 
на нашу думку, має своє логічне пояснення. Ме
тодологічним ключем до нього є те, що 
“фінансове право” як правова категорія генетич
но пов’язане з “фінансами” як економічною кате
горією, причому характер їх взаємозв’язку зумо
влений цілком діалектикою форми і змісту.

З приводу матеріальних об’єктів, що відно
сяться до сфери фінансово-правового регулю
вання, проблема полягає в тому, чи включати до 
цієї сфери тільки фонди грошових коштів, чи ще 
й інші матеріальні об’єкти. Погляди вчених- 
правознавців на цю проблему ніколи не були 
ідентичними і пройшли цікаву еволюцію.

Наприклад, видатний російський учений кі
нця XIX - початку XX століття фахівець у галузі 
фінансового права В.А.Лебедев, даючи визна
чення фінансів та детермінуючи тим самим і 
сферу фінансового права, відносив до них не 
тільки державні доходи чи грошові кошти, але й 
взагалі всі матеріальні та особисті кошти, які 
державна чи суспільна влада має в своєму розпо
рядженні для задоволення потреб суспільства 
[24, с. 5]. Витрачання державного багатства до

сфери фінансового права він не відносив. З цього 
приводу В.А. Лебедев писав: ”... саме застосу
вання, витрачання коштів (тобто використання 
фондів — П.П.)... виходить власне за межі відан
ня фінансової науки... Для фінансового управлін
ня функція використання коштів полягає лише у 
відпуску їх відповідно вимог, що ставляться 
установами” [24, с. 6].

Дехто із сучасників В.А.Лебедева до сфери 
фінансового права відносив і видатки, але винят
ково по лінії «бюджет — відомство, одержувач 
бюджетних асигнувань» [28, с. 24], тобто те, що 
нині ми називаємо “розподілом фондів”. Ведучи 
мову про доходи держави, І.І. Патлаєвський мав 
на увазі не тільки грошові доходи, але й різнома
нітні натуральні повинності і податки. Зокрема, 
він відносив до сфери фінансового права особис
ті трудові повинності громадян, навіть військову 
повинність [28, с. 25-27], що нині належать від
повідно до сфер адміністративного та державно
го права.

Нерідко до державних видатків, що відноси
лись до сфери фінансового правового регулю
вання, включалась платня державним службов
цям та пенсії колишнім чиновникам. [26, с. 57] 
Тепер ці відносини регулюються, як відомо, нор
мами трудового права. А окремі автори в сферу 
фінансово-правового регулювання включали на
віть так звані “речові потреби”, тобто казенні 
підряди і поставки [19, с. 26] — все те, що нині 
відноситься до предмету цивільного права.

Деякі вчені до предмету фінансово- 
правового регулювання відносили взагалі все 
державне майно, як у грошовому, так і в матері
альному виді, незалежно від способів його набут
тя і витрачання. Причому ними наводилась до
сить оригінальна класифікація цього майна: май
но імператорського двору; домени — майно, яке 
покликане приносити дохід державі, наприклад 
державні ліси; регалії — поштова, монетна, теле
графна; державні промисли — гірничі, соляні і 
т.д. У результаті фінансове право визначалось 
ними як сукупність норм, що “відносяться до на
буття, управління і витрачання матеріальних ко
штів” державою [19, с. 13] або як “сукупність за
конів, на підставі яких держава задовільняє влас
ні матеріальні потреби” [46, с. 132].
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Для всіх вище зазначених позицій дослідни
ків фінансового права спільною характерною ри
сою є розширений підхід до тлумачення його 
предмета і суті. Вони у кількісному плані пере
важали серед учених-юристів, які розвивали віт
чизняну науку фінансового права в кінці XIX — 
на початку XX століть.

Проте і в той період уже мали місце й інші 
погляди на предмет фінансово-правового регу
лювання, згідно з якими сфера фінансового права 
розглядалась значно вужче. Наприклад, І.І. Ян- 
жул вважав, що натуральні повинності не відно
сяться до предмета фінансового права, а є сфе
рою двох інших галузей, публічного права — 
державного та адміністративного. [48, с. 13] 
Сферу фінансового права він обмежував тільки 
відносинами по формуванню державних фондів. 
[48, с. 18]

Інший відомий дослідник цієї проблеми, А. 
Свирщевський, відзначав, що фінанси носили ха
рактер натурального господарства тільки в древні 
часи, а в новий та новітній період вони, в пере
важній мірі, пов’язані з фондами грошових кош
тів [32, с. 5].

У радянській фінансово-правовій науці з 
перших же років її становлення і розвитку всупе
реч об’єктивному процесу значного звуження 
сфери товарно-грошових відносин тенденція 
пов’язування фінансів тільки з грошовими відно
синами ще більше посилюється і на рубежі 30-х 
— 40-х років стає домінуючою, а ще дещо пізні
ше і панівною. Так, І.І. Болдирєв, визначаючи фі
нансове право як “сукупність законодавчих 
постанов про фінанси, фінансовий устрій і фінан
сове управління даної держави” [33, с. 35], про 
власне фінанси говорив як про гроші або такі ма
теріальні кошти, які можуть бути переведені без 
особливих труднощів та зусиль у гроші. На таких 
же позиціях стояли, якщо не враховувати окре
мих нюансів, що цілком характерно будь-якій 
науці, також А.М.Гурвіч [12, с. 36],
С.А.Котляревський [20, с. 57; 21, с. 82; 22, с. 48], 
М.А.Гурвич [13, с. 72], М.Д.Загряцков [16, с. 53; 
17, с. 39]. Своїми науковими розробками вони 
забезпечили грунт для створення власне науки 
радянського фінансового права, підготували пе
рехід від тлумачення сфери фінансового права як 
державного господарства взагалі до тлумачення 
його предмету як тільки державних фондів гро
шових коштів.

Початок наступного, якісно вищого етапу 
розвитку радянської науки фінансового права не
обхідно віднести, на нашу думку, до 1940 року, 
коли було опубліковано принципово важливу

статтю Ю.А.Ровінського на цю тему [30, с. 32-48] 
та перший радянський підручник з навчальної 
дисципліни “Фінансове право” [14]. В них раніше 
фрагментарні, неповні, безсистемні знання з ра
дянського фінансового права були вибудувані у 
струнку, внутрішньо логічну систему категорій і 
понять, з чітко окресленим предметом та мето
дом даної сфери правового регулювання. Це від
булося в ході найбільш плідної з довоєнних дис
кусій про систему права та систему законодавст
ва, яка проходила на рубежі 30-40-х років. Одним 
з найістотніших її наслідків стало остаточне 
оформлення як окремої галузі права фінансового 
права, обгрунтування першої наукової, хоч ще з 
істотними внутрішніми проблемами, системи ра
дянського фінансового права.

Періодизація розвитку радянської науки фі
нансового права, запропонована К.С.Бельським, 
на нашу думку, ненаукова [7, с. 52-57], оскільки 
за критерії вибору меж етапу розвитку науки ним 
обраний хоч і досить істотний, особливо в той 
час, але тим не менш суб'єктивний за своєю сут
тю фактор -  життя Й.В.Сталіна. Воно не є іма
нентний рубіж для розвитку науки радянського 
фінансового права, а тому і не може розглядатись 
як водорозділ двох періодів його еволюції. Осно
воположник радянського фінансового права 
Ю.А.Ровінський писав: “Фінансове право в 
СРСР, як сукупність юридичних норм регулю
вання відносин у галузі державних фінансів, є 
самостійною галуззю права, що покликана регу
лювати діяльність соціалістичної держави в сфері 
планової акумуляції і планового розподілу дер
жавних грошових засобів з метою забезпечення 
будівництва комуністичного суспільства” [30, с. 
42]. Так було остаточно подолано традицію доре
волюційної російської, західноєвропейської кон
тинентальної та англо-американської наукових 
фінансово-правових шкіл розширеного тракту
вання предмету фінансового права.

Не вніс Ю.А.Ровінський істотних змін у дане 
визначення фінансового права і в своїй основній 
науковій праці, опублікованій через двадцять ро
ків після цього: “Радянське фінансове право як 
галузь радянського соціалістичного права є суку
пність норм, що регулюють відносини в галузі 
фінансової діяльності держави з метою виконан
ня її завдань і функцій, спрямованих на побудову 
комунізму в СРСР” [31, с. 64]. Більшість наступ
них визначень предмета фінансового права, що 
давались авторами цілого ряду підручників, посі
бників, монографій і статтей, були більш або 
менш вдалими варіаціями останнього [8, с. 30;
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18, с. 40-41; 29, с. 27; 40, с. 194; 41, с. 97; 42, с. 
34-37; 45, с. 15-18].

Причому вважаємо за необхідне підкресли
ти, що тривалий час у радянській юридичній на
уці, до початку 60-х років, сфера фінансового 
права визначалась в основному двома елемента
ми — утворенням і розподілом фінансових ре
сурсів держави, а третій її елемент — викорис
тання коштів грошових фондів держави — як 
правило, був відсутнім. Серед відомих учених- 
юристів визначали сферу фінансового права на 
основі вищезазначеного підходу В.І. Лісовський 
[25, с. 192] та С.С. Алексєєв [36, с. 282].

На окрему увагу в сучасних умовах заслуго
вує визначення фінансового права, дане більш як 
через двадцять років після Ю.А.Ровінського про
фесором Київського державного університету 
Л.К. Вороновою: “Фінансове право — це сукуп
ність правових норм, що регулюють відносини в 
галузі мобілізації, розподілу і використання цен
тралізованих та децентралізованих фондів гро
шових коштів, що є частиною національного до
ходу країни, з метою забезпечення виконання за
вдані функцій Радянської загальнонародної дер
жави” [10, с. 25].

Вона, отже, уточнила зміст поняття фінансо
вої діяльності держави за рахунок включення до 
нього такого елементу, як використання фондів 
грошових коштів держави, конкретизувала його, 
а також точніше відобразила у визначенні мету 
правового регулювання цих відносин, опустивши 
при цьому за рамки визначення положення про 
те, що це — окрема галузь права.

Таке визначення фінансового права з часом 
стало загальновизнаним і внаслідок цього набуло 
рис класичного. Воно однозначно вказує, що 
предметом фінансового права є об’єктивні суспі
льні відносини, які виникають у процесі фінансо
вої діяльності держави. Ця діяльність являє со
бою процес планомірного збирання, розподілу і 
використання централізованих і децентралізова
них фондів грошових коштів, що забезпечують 
виконання державою її завдань і функцій.

Крім того, нормами фінансового права за
кріплюються загальні принципи і форми фінан
сової діяльності держави, методи акумуляції ко
штів до державних грошових фондів, види 
обов’язкових платежів, що використовуються для 
формування цих фондів, порядок одержання і ви
користання державних грошових коштів, джере
ла утворення фінансових ресурсів державних 
підприємств, організацій, установ і т.д. Як свід
чить історичний досвід, держава, регулюючи цю 
діяльність, також повинна дотримуватись правил 
і вимог права. Інакше неминучі колізії надбудови

і базису, негативні наслідки для самої держави і 
суспільства в цілому.

Необхідно зазначити, що більшість розгля
нутих нами вище пощуків суті та предмета фі
нансового права здійснювались в умовах пану
вання публічних фінансів, функціювання жорст
ких централізованих фінансових струтур, винят
кових державних повноважень центру, бюджет
ної системи, що спиралась на Закон про бюджет
ні права СРСР і союзних республік від 30 жовтня 
1959 року.

В сучасних умовах, які докорінно змінились 
і для фінансів та фінансового права, потрібна 
свого роду інвентаризація раніше одержаних 
знань про нього, насамперед про його предмет, 
необхідне їх нове переосмислення, а також висві
тлення ряду принципово нових аспектів фінансо
вого права, зумовлених сучасними реаліями.

Перехід до ринкової економіки зумовив по
требу в перегляді всієї системи фінансового пра
ва, починаючи від його предмета і методів і за
кінчуючи окремими інститутами та нормами. З 
одного боку, значна частина фінансових відносин 
відійшла від державних в сферу приватних фі
нансів і стала регулюватись нормами цивільного 
права. Причому питома вага цієї частини фінан
сів в Україні уже значна і у зв’язку з розвитком 
приватизації має яскраво виражену тенденцію до 
подальшого зростання. Внаслідок цього уже зна
чно скоротився розмір державного бюджету. 
Проте це аж ніяк не означає, що державні фінан
си зникають. До тих пір, поки залишиться суспі
льна потреба в державі, неминуче будуть існува
ти і державні фінанси як неодмінна умова вико
нання нею свого призначення.

З другого боку, в громадянському суспільст
ві, яке формується в Україні, в порівнянні з тота
літарним, що йому передувало, до сфери держав
них фінансів за допомогою обов’язкових плате
жів і внесків залучаються і приватні фінанси, 
розширюючи так сферу впливу фінансів держави 
і, відповідно, предмет фінансового права. Одним 
з яскравих свідчень цього процесу стало виник
нення в Україні різноманітних централізованих і 
децентралізованих позабюджетних фондів кош
тів, до яких спрямовуються обов’язкові відраху
вання. Це розширення предмета фінансового 
права пов’язане з динамікою фінансових відно
син взагалі, але в першу чергу — з їх перехідним 
характером у даний час. Таких складних, діалек
тично суперечливих змін зазнає зараз предмет 
фінансового права.

Якщо порівнювати зазначені нами вище тен
денції змін предмета фінансово-правового регу
лювання, то на сучасному етапі перехідного пе
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ріоду до ринкової економіки за впливом на сус
пільні процеси та стрімкістю розвитку яскраво 
переважає перша тенденція. Причому це не лише 
специфіка України, а загальна закономірність 
постсоціалістичних країн. [38, с. 29; 44, с. 28-32] 
Тому сьогодні, на наш погляд, значна частина 
фінансів уже опинилась за межами фінансової 
діяльності держави. Це, насамперед, фінансові 
відносини всередині підприємств, організацій, 
об’єднань приватної форми власності, а також 
грошові фонди, що знаходяться у комунальній 
власності. До державних сповна відноситься 
тільки та частина фінансів, яка зумовлена самим 
фактом існування власне держави.

Звідси, якщо залишатися на принципових 
наукових позиціях з огляду на предмет фінансо
вого права, тобто що він визначається в основно
му змістом об’єктивних матеріальних суспільних 
відносин, що регулюються, то необхідно погоди
тись, що відносини з приводу утворення, розпо
ділу і використання комунальних фондів грошо
вих коштів, формування приватних фондів гро
шових коштів виходять за його межі.

Необхідність уточнення предмету фінансо
вого права в сучасних умовах зумовлена також 
змінами, що сталися в структурі суб’єкта фінан
сової діяльності держави. Таким суб’єктом, як 
відомо, виступає у більшості випадків держава в 
особі компетентних органів, а в деяких випадках 
держава в цілому. У доперебудовний період дер
жава, як суб’єкт фінансової діяльності, була пре
дставлена в основному органами державної вла
ди й органами державного управління як на рівні 
Союзу PCP, союзних, автономних республік, так 
і на рівні адміністративно-територіальних оди
ниць. Це було зумовлено існуючою тоді систе
мою управління суспільством, побудованою на 
принципах концентрації і централізації держав
ної влади. В умовах переходу України до ринко
вої економіки, громадянського суспільства ситу
ація докорінно змінилась. Згідно з Конституцією 
України, управління суспільством з боку держави 
здійснюється в Україні через органи державної 
влади, тобто законодавчі, виконавчі і судові ор
гани, [1, ст. 6] а також інші органи державної 
влади, до числа яких відносяться Прокуратура 
України [1, ст. 121] та Національний банк Украї
ни. [1, ст. 99]

Поряд з державною владою, у відповідності 
з Конституцією України, “в Україні визнається і 
гарантується місцеве самоврядування” [1, ст. 7]. 
Місцеве самоврядування в Україні, згідно із За
коном України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” — це гарантоване державою право та

реальна здатність територіальної громади — жи
телів села чи добровільного об’єднання у сільсь
ку громаду жителів кількох сіл, селища, міста — 
самостійно або під відповідальність органів та 
посадових осіб місцевого самоврядування вирі
шувати питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. [4, ст.2]

Принципово новим є те, що органи місцево
го самоврядування не входять до системи органів 
державної влади. Згідно із Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, система міс
цевого самоврядування в Україні включає: тери
торіальну громаду; сільську, селищну, міську ра
ду; сільського, селищного, міського голову; ви
конавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
районні та обласні ради, що представляють спі
льні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 
міст; органи самоорганізації населення. У містах 
з районним поділом за рішенням територіальної 
громади міста або міської ради відповідно до 
цього Закону можуть утворюватись районні в мі
сті ради. Вони утворюють свої виконавчі органи 
та обирають голову ради, який одночасно є і го
ловою її виконавчого комітету. [4, ст. 5]

Таким чином, органи місцевого самовряду
вання сьогодні не представляють державу. У від
повідності з Конституцією України, вони мають 
власну матеріальну і фінансову основу — нею є 
рухоме і нерухоме майно місцевих бюджетів, ін
ші кошти, земля, природні ресурси, що є у влас
ності територіальних громад сіл, селищ, міст, ра
йонів у містах, а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в управлінні район
них та обласних рад. [1, ст. 142] Той же факт, що 
держава, згідно з Конституцією України, бере 
участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 
самоврядування та фінансово підтримує місцеве 
самоврядування, компенсує витрати органів міс
цевого самоврядування, які виникли внаслідок 
рішень органів державної влади, [1, ст. 142] на 
нашу думку, не є достатньою підставою відноси
ти фінанси місцевого самоврядування до предме
ту фінансового права.

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

Як перший, так і другий випадок не зміню
ють ні економічну природу власне комунальних 
фінансів, ні їх правовий статус. Фінанси, переда
ні державою у будь-якій формі в якості доходів 
бюджетів місцевого самоврядування у комуналь
ну власність, за своєю економічною природою та 
правовим статусом перетворюються також у ко
мунальні фінанси. Що ж стосується випадку на
ділення державою органів місцевого самовряду
вання окремими повноваженнями органів держа
вної виконавчої влади і фінансування нею здійс
нення цих повноважень у повному обсязі, то тут 
також ми маємо справу не з розширенням пред
мету фінансового права за рахунок фінансів міс
цевого самоврядування, а з класичним прикладом 
фінансової діяльності держави з допомогою тако
го специфічного методу.

Правильно відзначає Кравченко В.І., «понят
тя «місцеві фінанси» виникло на противагу по
няттю «державні фінанси» і відображає особливу 
самостійну сферу фінансової діяльності общин, 
громад, муніципалітетів та інших органів місце
вого самоврядування, регіонів, територій, які є 
суб'єктами федерацій або автономними адмініст
ративно-територіальними одиницями» [23, с. 5].

Потрібно зазначити, що фінанси органів міс
цевого самоврядування існують не в усіх країнах. 
Вони є лише там, де держава не бере функції 
управління на місцях у свої руки. В протилежно
му випадку немає місця фінансам органів місце
вого самоврядування, оскільки і самоврядування 
на місцях як такого не існує. У таких державах 
домінують лише державні фінанси.

Класичним прикладом останнього були Ра
дянський Союз та Українська PCP як його скла
дова частина, де, починаючи з кінця 20-х років і 
до кінця 80-х років фінанси місцевих органів 
влади не існували і не визнавались у принципі. 
Природно, не проводилося і відповідних теоре
тичних досліджень. Окремі роботи, які в цей час 
були пов'язані з аналізом місцевих фінансів, сто
сувалося практики розвинутих західних держав і 
країн, що розвиваються. Більше того, визнаючи 
факт існування фінансів органів місцевої влади 
лише в буржуазних державах і країнах «третього 
світу», у радянській фінансовій літературі їх оці
нювали негативно на догоду панівним ідеологіч
ним постулатам правлячого режиму.

Якісно ситуація почала змінюватись на ру
бежі 80-х - 90-х років. Спочатку ще в СРСР, а пі
сля його краху уже в нових державах,що виникли 
на його уламках, визнається право інституту міс
цевого самоврядування на існування. В молодій

суверенній українській державі, як було показано 
вище, докорінно змінюється концепція держави 
та органів влади взагалі. На зміну радянській си
стемі організації державної влади приходить 
концепція її розподілу на законодавчу, виконавчу 
та судову. На місцях замість місцевих Рад як ор
ганів державної влади утворюються органи міс
цевого самоврядування та місцеві органи вико
навчої влади (місцеві державні адміністрації). У 
складі України виникає Автономна Республіка 
Крим. Всі ці зміни знайшли своє закріплення в 
Конституції України та законах України, які ста
ли правовою основою розвитку і зміцнення фі
нансів органів місцевого самоврядування.

Практика становлення і розвитку фінансів 
органів місцевого самоврядування в Україні, як, 
до речі, і в інших пострадянських державах, 
вкрай суперечлива. Насамперед це зумовлено 
кризовим станом фінансів у даних країнах взага
лі. Попри це дають про себе знати традиції попе
реднього періоду, намагання розв'язати фінансо
ві проблеми за нових умов старими методами. У 
багатьох управлінських рішеннях органів держа
вної влади все ще домінує намагання 
розв’язувати всі проблеми з Києва, як у старі ча
си з Москви, вдаючись до так званих «неордина
рних» заходів. Останнє, зокрема, знаходить своє 
відображення у спробах реанімувати управління 
всім консолідованим бюджетом держави з єдино
го центру, намагання розпоряджатись з Києва 
коштами місцевих бюджетів. І хоча, на перший 
погляд, мета цих заходів може виправдати засо
би, до яких вдається держава, адже мова іде про 
погашення заборгованості по заробітній платі, 
проте в кінцевому підсумку стає очевидною неді
євість старих підходів за нових умов. Той же 
борг по зарплаті не зменшується.

Об'єктивний процес демократизації суспіль
ного життя, становлення громадянського суспі
льства в цілому з неминучістю призвів до того, 
що коло об'єктів, які фінансуються місцевими 
органами влади, за останні роки значно розши
рилось. Водночас не створено необхідної доход- 
ної бази для забезпечення достатнього фінансу
вання цих об'єктів. Власна доходна база місцевих 
органів влади залишається вкрай вузькою.

Дуже виразно проявилась тенденція відста
вання процесів формування фінансів місцевих 
органів влади України від темпів розширення за
вдань і обов'язків цих органів. Внаслідок цього 
основна частина об'єктів фінансується місцевими 
органами влади несвоєчасно і не в повному обся
зі. Великих масштабів набув прихований дефіцит 
місцевих бюджетів. За цих умов фінансові проб
леми місцевих органів влади набули політичної
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гостроти. Вони стали причиною ускладнень сто
сунків між «центром» і регіонами, а також між 
окремими регіонами. Хронічний дефіцит фінан
сових ресурсів і нестабільність доходних джерел 
місцевих органів влади стали проблемою загаль
нодержавної ваги. І вже не стільки в площині те
оретичній, хоч майже повна відсутність необхід
них теоретичних розробок та відповідних дослі
джень дає про себе знати [23, с. 25], скільки в 
площині практичній. Тим не менше фінанси міс
цевого самоврядування в Україні та й в інших 
пострадянських державах стали об'єктивною ре
альністю, яка за своєю природою та суттю якісно 
відрізняється від державних фінансів.

Звідси випливають надзвичайно важливі ви
сновки щодо предмета фінансового права. По- 
перше, якщо виходити із суворо наукових пози
цій в поглядах на предмет фінансового права, то 
необхідно визнати, що відносини з приводу утво
рення, розподілу і використання фінансів місце
вого самоврядування не є предметом фінансового 
права згідно їх економічної природи і правового 
статусу. В протилежному випадку виникає необ
хідність розширити предмет цієї галузі права за 
рахунок віднесення до його сфери поряд з відно
синами, що виникають у процесі фінансової дія
льності держави, ще й відносин, що виникають у 
сфері фінансової діяльності органів місцевого 
самоврядування.

Зокрема, саме таку позицію зайняла доктор 
юридичних наук, професор Хімічева Н.І., яка у 
підручнику з нормативного курсу “Фінансове 
право” підкреслює: “фінансове право - це сукуп
ність юридичних норм, що регулюють суспільні 
відносини, які виникають у процесі утворення, 
розподілу і використання грошових фондів (фі
нансових ресурсів) держави і органів місцевого 
самоврядування, необхідних для реалізації їх за
вдань” [37, с. 13]. Цю позицію поділяють і деякі 
загальні теоретики права, наприклад, Казьмін
І.Ф. та Сирих В.М [27, с. 188].

На наш погляд, відносини, що виникають у 
процесі фінансової діяльності органів місцевого 
самоврядування, об'єктивно не відносяться до 
предмета фінансового права. Адже, як було пока
зано вище, фінансові фонди органів місцевого 
самоврядування відносяться до недержавної (ко
мунальної) форми власності [1, ст. 142].

Якщо ж усе-таки суспільні відносини з при
воду формування, розподілу і використання гро
шових коштів органів місцевого самоврядування 
відносити до предмета фінансового права, то не
має ніяких підстав для того, щоб залишити за йо
го межами і фінансові відносини суб'єктів прива

тної форми власності. А це приводить до розми
вання взагалі меж фінансового права як галузі 
права, до спроб охопити однією формою якісно 
різнорідний зміст.

Окрім того, що подібні спроби хибні мето
дологічно, вони ще й завдають великої практич
ної шкоди. Яскравими прикладами останнього 
можуть бути ще недавні намагання держави ре
гулювати методами фінансового права відносини 
по формуванню, розподілу і використанню гро
шових фондів колгоспів чи зовсім свіжі випадки 
регулювання фінансово-правовими нормами дія
льності комерційних банків та недержавних під
приємств. У великій мірі саме наслідком цього є 
той факт, що упродовж усіх років своєї політич
ної незалежності Україна мала щорічний спад 
ВВП до 10 процентів [34, с. 4]. Це один з найгір
ших показників серед пострадянських держав.

Це сталося тому, що у всіх таких випадках 
рано чи пізно, явно чи приховано, але неодмінно 
виникає антагоністичне протиріччя між економі
чним змістом суспільних відносин та їх право
вою формйю. Зміст завжди “протестує” проти 
невідповідної форми та потребує собі адекватно
го оформлення.

По-друге, не дає підстав включати до пред
мету фінансового права фінанси місцевого само
врядування в Україні і суб'єктний склад органів, 
що формують, розподіляють і використовують 
комунальні фінанси. Вони, у відповідності з Кон
ституцією України [1, ст. 140] та Законом Украї
ни “Про місцеве самоврядування в Україні” не 
належать до органів державної влади, а лише за
конно користуються “державною підтримкою” 
[4, ст. 184].

Територіальні громади, органи та посадові 
особи місцевого самоврядування самостійно реа
лізують надані їм повноваження. Більше того, ор
гани державної виконавчої влади, їх посадові 
особи не мають права втручатися в законну дія
льність органів та посадових осіб місцевого са
моврядування, а також вирішувати питання, від
несені Конституцією України та іншими закона
ми України до повноважень органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування, крім випадків 
виконання делегованих їм Радами повноважень 
та в інших випадках, передбачених законами.

У разі розгляду місцевою державною адміні
страцією питань, які зачіпають інтереси місцево
го самоврядування, вона повинна повідомити про 
це відповідні органи та посадових осіб місцевого 
самоврядування [4, ст. 71]. Органи та посадові 
особи місцевого самоврядування мають право 
звертатись до суду щодо визнання незаконними
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актів місцевих органів виконавчої влади, інших 
органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій, які обмежують права те
риторіальних громад, повноваження органів і по
садових осіб місцевого самоврядування.

Щодо відповідальності органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування перед державою, 
то вони несуть її у встановленому законом по
рядку у випадку порушення ними Конституції 
або законів України. З питань здійснення органа
ми та посадовими особами місцевого самовряду
вання делегованих їм повноважень органів вико
навчої влади вони підконтрольні відповідним ор
ганам виконавчої влади [4, ст. 77].

Недостатньо дослідженим у науці фінансо
вого права є також питання про Національний 
банк України як орган, що здійснює фінансову 
діяльність держави і, відповідно, про віднесення 
його до сфери відносин, що складають предмет 
фінансово-правового регулювання. В переважній 
більшості підручників та навчальних посібників з 
фінансового права, що з'явились останніми ро
ками в пострадянських державах, центральні 
банки цих держав віднесені до числа органів, що 
здійснюють фінансову діяльність держави [37, с. 
68-72; 38, с. 25; 39, с. 23-25]. На нашу думку, це 
зроблено правильно. Однак тільки за умови, як
що враховувати при цьому істотні зміни ролі 
центральних банків держав у фінансовій діяль
ності держав, що сталися в ході ринкових транс
формацій у суспільствах.

Так, у радянський період Держбанк СРСР 
був цілком придатком бюджетної системи СРСР, 
і тому позичковий фонд країни вільно перетікав 
на покриття негласного бюджетного дефіциту на 
підставі розпоряджень Ради Міністрів СРСР, яка 
відповідала за виконання бюджету країни та у ві
данні якої перебував Держбанк СРСР. А тому всі 
відносини по утворенню і використанню позич
кового фонду країни за своїм економічним зміс
том були ні чим іншим, як відносинами по зби
ранню, розподілу і використанню державою 
грошових коштів для розв'язання своїх завдань, 
що випливали з планів соціального та економіч
ного розвитку країни. Не випадково у фінансову 
систему СРСР довгий час включався і фонд бан
ківського кредитування [31, с. 48].

В умовах переходу до ринкової економіки 
ситуація якісно змінилась. НБУ є незалежним від 
органів виконавчої влади і підзвітний лише Вер
ховній Раді України [5, ст. 2]. Більше того, фі
нансова і кредитна системи України відмежовані 
одна від одної, а Національному банку України 
законодавець заборонив фінансування дефіциту 
державного бюджету [2, с. 289]. Звичайно, внутрі

самої кредитної системи залишилися грошові 
відносини, побудовані на началах влади і підпо
рядкування. В основному це відносини між НБУ 
та комерційними банками з приводу 
обов’язкових резервів, що депонуються останні
ми в НБУ у відповідності із Законом України 
“Про банки і банківську діяльність” [2, с. 293] та 
вимогами самого Національного банку України 
[6, с. 7]. Тому намагання окремих дослідників у 
нинішніх умовах "розширити предмет правового 
регулювання фінансового права" за рахунок 
включення до його предмета всіх грошових від
носин, "оскільки фінансове право, - як стверджує 
Л. Телятник, - це право грошових відносин" не 
витримує перевірки новітньою практикою фінан
сової діяльності держави.

Крім того, існує цілий ряд управлінських 
відносин негрошового характеру між указаними 
суб’єктами. Наприклад, НБУ реєструє заново 
створені комерційні банки на території України в 
Республіканській книзі реєстрації банків, валют
них бірж та інших фінансово-кредитних установ і 
здійснює їх переєрестрацію; видає комерційним 
банкам ліцензії на виконання операцій в інозем
ній валюті; дає дозвіл на утворення комерційних 
банків за участю іноземних юридичних осіб та 
іноземних громадян; дає дозвіл комерційним 
банкам на відкриття їх філій та представництв як 
на території України, так і за її межами; визначає 
порядок реєстрації комерційних банків і видачі 
ліцензій на їх діяльність; встановлює комерцій
ним банкам мінімальний розмір статутного фон
ду, граничне співвідношення між розміром влас
них коштів банку та сумою його активів, показ
ник ліквідності балансу, розмір обов’язкових ре
зервів, що розміщуються у Національному банку, 
максимальний розмір ризику на одного пози
чальника, порядок розрахунку економічних нор
мативів, обсяг і форми звітності, інформаційних 
матеріалів, необхідних для прогнозування і пла
нування з метою здійснення єдиної державної 
політики у сфері грошового обігу, кредитування, 
розрахунків, цінних паперів і валютних операцій 
і т.д. [6, с. 7] Тим не менш, на наш погляд, управ
ління з боку Національного банку України діяль
ністю комерційних банків та грошові відносини, 
що виникають між ними на цій основі, було б ме
тодологічно хибним відносити до фінансової дія
льності держави в силу таких причин.

По-перше, відносини внутрі самої кредитної 
системи за їх економічним змістом не є фінансо
вими відносинами, оскільки, як уже відзначалося 
вище, фінансова система України відокремлена 
від її кредитної системи. Внаслідок цього в про
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цесі управління кредитної системи з боку НБУ не 
утворюються фінансові фонди грошових коштів.

По-друге, управлінська діяльність Націо
нального банку України комерційними банками в 
цілому, в тому числі й по залученню від них 
грошових коштів, не спрямована безпосередньо 
на покриття державних витрат, зумовлених вико
нанням державою її завдань і функцій. А саме 
останнє і є метою фінансової діяльності держави.

Управлінська діяльність НБУ по відношен
ню до комерційних банків, у тому числі й та, вна
слідок якої між ними виникають грошові відно
сини, є всього лиш способом, методом грошово- 
кредитного регулювання. А тому відносини вла
ди і підпорядкування, що виникають під час цієї 
взаємодії внутрі кредитної системи, належать до 
предмета адміністративно-правового регулюван
ня.

Тим не менш, як уже зазначалось вище, на 
нашу думку, цілком правомірне віднесення НБУ 
в цілому до органів, що здійснюють фінансову 
діяльність держави. Він бере участь у мобілізації, 
розподілі та використанні фінансових ресурсів 
держави тоді, коли здійснює свої обов’язки по 
операціях з Державним бюджетом та державни
ми позабюджетними фондами, з регіональними 
та місцевими бюджетами, з бюджетами органів 
місцевого самоврядування у формах та випадках, 
передбачених чинними законодавством України, 
нарешті, в операціях по обслуговуванню держав
ного боргу [6, с. 6-8]. Відносини, що виникають в 
ході цих операцій НБУ, відносяться до предмета 
фінансово-правового регулювання.

Крім того, в процесі фінансової діяльності 
держави виникають й інші відносини з участю 
НБУ, що регулюються нормами фінансового 
права. Це, зокрема, відносини між Кабінетом Мі
ністрів України та Національним банком України 
з приводу виділення кредитів уряду [2, с. 289], 
відносини між урядом держави та НБУ з приводу 
перерахування прибутку НБУ в дохід державного 
бюджету [3] та деякі інші. В цих відносинах НБУ 
виступає, на нашу думку, не як орган, що здійс
нює фінансову діяльність держави, а як сторона 
фінансового правовідношення, протилежна дер
жаві, хоч існують й інші погляди на це питання 
[11, с. 160]. Проте в будь-якому випадку ці відно
сини є предметом фінансово-правового регулю
вання, оскільки вони забезпечують збирання 
державою грошових коштів у Державний бюджет 
України і, по-друге, побудовані на принципах 
влади і підпорядкування.

Отже, аналіз суті предмета фінансового пра
ва переконує, що він відзначається об’єктивним

характером і зумовлюється виключно змістом 
тих матеріальних суспільних відносин, які скла
даються лише в процесі фінансової діяльності 
держави. Причому, з одного боку, всі суспільні 
відносини, що виникають в процесі фінансової 
діяльності держави, є предметом фінансового 
права, з іншого боку, ніякі інші суспільні відно
сини не можуть охоплюватись фінансово- 
правовим регулюванням. У цьому діалектичному 
взаємозв’язку проявляється загальнофілософсь- 
кий методологічний принцип змістовності форми 
та формальності змісту.

На нашу думку, є достатні підстави для того, 
щоб погодитись з І.Худяковим і позначити суспі
льні відносини, які складають матеріальний зміст 
предмета фінансового права, як фінансово- 
економічні відносини [43, с. 22]. Це дозволяє чіт
ко відмежовувати їх від інших фінансових та ін
ших економічних відносин і водночас вказує на 
специфічні особливості цих відносин, які в суку
пності визначають їх суть, тобто суть предмета 
фінансового права.

Найхарактернішими ознаками цих суспіль
них відносин як предмета фінансового права є 
такі: по-перше, це відносини базисні, оскільки 
вони мають економічну природу, тобто 
об’єктивний характер; по-друге, це відносини 
грошові; по-третє, дані відносини виникають у 
ході фінансової діяльності держави; по-четверте, 
ці відносини не є еквівалентними типу відносин 
гроші-товар-гроші, а відображають однобічний 
рух вартості в грошовій формі, який не супрово
джується зустрічним рухом вартості в товарній 
формі; по-п'яте, фінансово-економічні відносини 
за своєю природою є розподільними та контро
льними відносинами у суспільстві; по-шосте, во
ни зумовлені самим фактом існування держави, 
пов'язані з грошовим забезпеченням її функцій 
та опосередковують рух грошей в інтересах усьо
го суспільства; по-сьоме, фінансово-економічні 
відносини завжди мають правову форму і існу
ють лише у вигляді фінансових правовідносин.

Ніякі інші суспільні відносини, крім фінан
сово-економічних, у процесі фінансової діяльно
сті держави не виникають і не можуть виникати в 
принципі. Поширена у фінансово-правовій літе
ратурі думка про те, що в ході фінансової діяль
ності держави поряд з фінансово-економічними 
відносинами виникають ще й адміністративні, 
трудові, цивільні та інші суспільні відносини [37, 
с. 13], на нашу думку та на думку деяких інших 
дослідників [43, с. 48-51], хибна. Інакше порушу
валися б методологічні принципи примату змісту 
над формою, базису, до складу якого входять фі-
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нансово-економічні відносини, над надбудовою, 
елементом якої є фінансові правовідносини.

Справа тут зовсім в іншому — фінансова ді
яльність держави завжди супроводжується ви
никненням цілого ряду інших суспільних відно
син, які складають за своїм змістом предмет ад
міністративного, цивільного, трудового та ряду 
інших галузей права. Однак входити до складу і 
супроводжувати якесь явище — якісно різні речі, 
на що дослідники не завжди звертають достатню 
увагу або неадекватними категоріями і поняття
ми позначають суспільні явища.

Фінансово-економічні відносини, що вини
кають у суспільстві, можна на підставі їх конкрет
ного змісту і суб'єктного складу поділити на такі, 
що виникають: 1) між державою в цілому та міс
цевими адміністративно-територіальними одини
цями в особі відповідних органів виконавчої влади 
в процесі мобілізації, розподілу і використання 
фінансових ресурсів держави; 2) між конкретними 
фінансовими та податковими органами держави, з 
одного боку, і підприємствами, організаціями, 
установами — з іншого, у зв'язку з виконанням 
фінансових зобов'язань перед державою, розподі
лом між ними чи витрачанням державних грошо
вих коштів; 3) між дрежавними фінансово- 
кредитними органами у зв'язку з утворенням, роз
поділом і використанням відповідних державних 
грошових фондів і ресурсів; 4) між державними 
підприємствами, організаціями, установами, з од
ного боку, та їх вищестоячими органами держав
ного управління — з іншого, у зв'язку з розподі
лом і використанням у відповідних галузях народ
ного господарства і сферах соціального життя бю
джетних та кредитних ресурсів держави, а також 
власних коштів підприємств, організацій, установ; 
5) між фінансово-кредитними органами держави, з 
одного боку, і юридичними та фінансовими осо
бами — з другого, у зв'язку з утворенням та роз
поділом державних кредитних ресурсів і централі
зованих страхових фондів; 6) між фінансово- 
кредитними органами держави, з одного боку, і 
фізичними особами — з іншого, у зв'язку з вико
нанням останніми обов'язків по внесенню плате
жів в державні грошові фонди.

Отже, предметом фінансового права є 
об'єктивні суспільні відносини, що виникають у  
процесі фінансової діяльності держави по мобі- 
лаащі, розподілу та використанні нею центра
лізованих і децентралізованих грошових фондів 
з метою реалізації її завдань та функцій.
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Patsurkivsky P.S.
Debatable questions of a subject of the Financial Law 

Summary
In article the objective reasons and subjective factors of discussion of the lawyers - financiers in a 

subject of the Financial Law are uncovered, the concept of the author about a subject of the Financial Law, 
his understanding of the contents and limits of a subject of the Financial Law, reasons of qualitative changes 
in it, is consistently stated. The author's definition of a subject of the Financial Law is given.
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ЮРИДИЧНА ПРОРОДА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ
Загальна теорія права розглядає правові 

норми як “висхідний елемент”, як “первісні клі
тини” права взагалі [8, с. 118-119; с. 152; 15, с. 
109]. Саме тому в них у концентрованому вигляді 
відображаються сутність та основні риси права в 
цілому. Правова норма виражає волю соціальних 
сил, що знаходяться при владі. Вона затверджує
ться чи санкціонується державою, розміщена в 
нормативних актах чи інших джерелах права, 
обов’язкова для виконання, оберігається від по
рушень примусовою силою держави.

Різновидом правової норми є фінансово- 
правова норма. їй властиві всі ті основні риси, що 
й правовій нормі будь-якої іншої галузі права. По
дібно іншим правовим нормам, фінансово-правові 
норми містять правила поведінки, встановлені 
державою та забезпечені її примусовою силою. 
Водночас специфіка предмету фінансового права 
визначає і специфіку юридичної природи фінансо
во-правових норм. їх змістом є встановлення пра
вил поведінки учасників особливого виду суспі
льних відносин -  фінансово-економічних відно
син, тобто поведінки, яка завжди пов’язана з дер
жавними грошовими коштами.

Даючи визначення фінансово-правової нор
ми, вчені, як правило, насамперед враховували 
цю її рису. Зокрема, Ровінський Ю.А. зазначав: 
“радянська фінансово-правова норма є нормою, 
яка виражає волю радянського народу і регулює 
фінансові відносини в галузі фінансової діяльно
сті Радянської держави. Фінансово-правова нор
ма містить веління і заборони, що встановлюють
ся державою з приводу порядку мобілізації і ви
трачання державою грошових коштів. Вона наді
лена санкцією, спрямованою проти порушення 
фінансової дисципліни або інших неправомірних 
дій у галузі державних фінансів” [13, с. 112].

Дещо пізніше професор Воронова Л.К. з 
цього ж приводу писала: “Фінансово-правові 
норми визначають права і обов’язки учасників 
фінансових відносин, обставини, при наявності 
яких вони стають носіями прав і обов’язків, і пе
редбачають відповідальність за невиконання 
приписів держави” [4, с. 30]. “Ці норми, - підкре
слювала вона, - регулюють відносини тільки в 
галузі фінансів і містять приписи і заборони, що 
встановлюються державою з приводу мобілізації, 
розподілу і використання грошових фондів” [4, с.

29]. Не змінилася її точка зору і в ході подальшо
го дослідження цих проблем [20, с. 38].

В останньому класичному радянському під
ручнику з фінансового права підкреслювалося: 
“Зміст фінансово-правових норм складають пра
вила поведінки в суспільних відносинах, що ви
никають у процесі фінансової діяльності держа
ви. Згадані правила виражаються в наданні учас
никам цих відносин таких юридичних прав і по
кладанні на них таких юридичних обов’язків, 
здійснення яких забезпечує планомірне утворен
ня і використання централізованих грошових 
фондів держави відповідно до її завдань у кож
ний конкретний період часу, що випливають з 
політики КПРС по соціально-економічному роз
витку країни” [14, с. 66-67].

У новітній час у визначеннях юридичної 
природи фінансово-правової норми сталися не
значні зміни. Горбунова О.М., даючи загальну 
характеристику фінансово-правової норми, під
креслює, що “це -  писані правила поведінки, які 
встановлюються державою в строго визначеному 
порядку і формі і вводяться в дію в точно встано
влений законодавцем строк. Головна особливість 
фінансово-правових норм полягає в тому, що во
ни носять державно-владний, імперативний хара
ктер. Держава з їх допомогою приписує правила 
поведінки юридичним особам, громадянам у га
лузі фінансової діяльності” [18, с. 38].

Хімічева Н.І. з цього приводу підкреслює, 
що “фінансово-правова норма (норма фінансово
го права) -  це встановлене державою та забезпе
чене засобами державного примусу строго ви
значене правило поведінки в суспільних фінансо
вих відношеннях, що виникають у процесі пла
нового утворення, розподілу та використання 
державних (і муніципальних) грошових фондів і 
доходів, яке закріплює юридичні права і юриди
чні обов’язки їх учасників” [17, с. 29-30].

З приводу останнього визначення фінансово- 
правової норми зазначимо, що, на думку Пацур- 
ківського П.С., муніципальні фінанси не входять 
до складу державних фінансів у демократичних 
країнах ринкової орієнтації, а тому і не повинні 
регулюватися фінансово-правовими нормами, 
покликаними забезпечувати функціонування ли
ше державних фінансів [11, с. 105-112]. Пацур- 
ківський П.С. також характеризує юридичну 
природу фінансово-правової норми:
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“...фінансово-правову норму (норму фінансового 
права) можна визначити, як писане, встановлене 
державою в строго визначеному порядку і формі 
і забезпечене заходами державного примусу, ви
ражене в категоричній формі, правило поведінки 
суб’єктів фінансово-правових відносин, що ви
никають з приводу мобілізації, розподілу і вико
ристання централізованих та децентралізованих 
фондів державних коштів, яке закріплює юриди
чні права та юридичні обов’язки їх учасників. 
Змістом усіх фінансово-правових норм є діяль
ність держави по регулюванню фінансових від
носин в країні” [10, с. 108].

Спільною рисою для всіх наведених нами 
вище визначень фінансово-правової норми є те, 
що сама суть, зміст фінансово-правової норми 
зумовлює її імперативний (владний) характер. Як 
правило, вони складаються з письмово сформу
льованих вимог, виражених у найкатегоричнішій 
формі, які не допускають їх довільної зміни, точ
но і вичерпно визначають обсяг прав та 
обов’язків учасників фінансових правовідносин. 
Ці права та обов’язки спрямовані безпосередньо 
на забезпечення загальнодержавного інтересу, а 
опосередковано -  і на забезпечення інтересів усіх 
інших учасників фінансових правовідносин.

Наприклад, у фінансово-правових нормах 
містяться адресовані суб’єктам підприємницької 
діяльності вимоги вчасно вносити встановлені 
законодавцем платежі у державний бюджет, ко
ристувачам бюджетних коштів -  розподіляти та 
використовувати ці кошти у точній відповідності 
із затвердженими нормативами та цільовим їх 
призначенням, надавати звіти та інші документи 
для здійснення контролю з боку компетентних 
органів, вчиняти інші дії, які б забезпечували 
акумуляцію у державні фонди грошових ресурсів 
та їх використання у відповідності із затвердже
ними планами.

Водночас з метою дотримання законних 
прав та інтересів усіх учасників фінансових пра
вовідносин їм надано право оскаржувати у вста
новленому порядку неправомірні дії фінансових 
органів, а на органи, що здійснюють фінансову 
діяльність держави, покладено обов’язок повер
тати неправомірно одержані платежі у Держав
ний бюджет. Причому в умовах переходу до рин
кової економіки та побудови правової держави 
намітились деякі якісно нові тенденції розвитку 
фінансових правовідносин.

Так, Законом України “Про податок на дода
ну вартість” від 3 квітня 1997 року вперше в 
українській державі введено однакову відпові
дальність як платника податку -  за повноту та

своєчасність проведення розрахунків з бюджетом 
[2, с. 342], так і уряду держави -  за несвоєчасне 
повернення коштів (суми перевищення сплачено
го постачальникам над отриманим від продажу 
товарів (робіт, послуг).

Тим не менш природа податкових відносин 
як частини фінансових відносин взагалі від цього 
не змінилася. Податок залишається “єдиною за
конною формою (встановлюється законом. -
З.А.) відчуження власності фізичних і юридич
них осіб на користь суб’єктів публічної влади на 
засадах обов’язковості, індивідуальної безвідпла
тності, безповоротності, забезпеченою держав
ним примусом, такою, що не має характеру пока
рання чи контрибуції-” [5, с. 42]. Податок є цент
ральним інститутом доходів державного бю
джету.

В умовах переходу до ринкової економіки не 
змінилася природа державних фінансів і в ціло
му. З цього приводу автори навчального посібни
ка “Бюджет і фінансова політика України” зазна
чають, що і в нових умовах державні фінанси “у 
загальному їх трактуванні означають застосуван
ня різноманітних прийомів розподілу сукупного 
суспільного продукту на централізовані та децен
тралізовані фонди грошових ресурсів” [6, с. 9].

Фінанси, підкреслюють вони в іншому місці, 
-  це економічний інститут, покликаний оптимі- 
зувати використання вартості та її форм, які ви
никають у розвинутій системі товарно-грошових 
відносин. Причому, наголошують автори даного 
посібника, “окремо від грошей і руху грошових 
ресурсів при розподілі і перерозподілі національ
ного доходу в грошовій формі не можуть існува
ти фінансові відносини та створюватися фінансо
ві ресурси” [6, с. 5].

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

Зазначимо при цьому, що як у попередні ро
ки [7, с. 61; 16, с. 5], так і в сучасний період серед 
юристів-фінансистів мали місце й інші погляди 
на юридичну природу фінансово-правової норми. 
Зокрема, професор О.І.Худяков зазначає, що 
“фінансове право знає не тільки імперативні, але 
й диспозитивні норми. Специфіка фінансово- 
правових норм полягає в іншому, і випливає вона 
із суб’єктного складу фінансового відношення” 
[22, с. 51].

На нашу думку, О.І.Худяковим допущено 
цілий ряд методологічних похибок, прийняття 
яких за істинні положення може привести не ли
ше до хибних теоретичних умозаключень, але й 
до шкідливих та небезпечних практичних наслід
ків. Перша з цих похибок стосується того, чим 
зумовлюється специфіка тієї чи іншої правової 
норми, або, інакше кажучи, що робить їх якісно 
відмінними між собою і є дійсною підставою для 
розставлення правових норм у предметні ряди.

Теорія права уже давно знайшла однозначну 
відповідь на це питання -  джерелом права, пра
вової норми як його первісної клітини, є матері
альні умови життя суспільства, пануючий режим 
суспільних відносин, що підлягають правовому 
регулюванню, у даному випадку фінансових від
носин. Вони за своєю економічною природою 
об’єктивні, базисні. Законодавець, як зазначає 
Л.С.Явіч, “не робить законів, не винаходить їх, а 
лише формулює” на підставі пізнання 
об’єктивної дійсності [23, с. 112].

Звичайно, в жодному випадку не можна нех
тувати і певною залежністю змісту правовідно
син від їх суб’єктного складу. Тим більше, що 
одним із суб’єктів фінансового правовідношення 
є держава. Вона ж виступає творцем усіх право
вих норм, у тому числі й фінансово-правових. 
Звідси, формулюючи фінансово-правові норми, 
як резонно зауважує Худяков О.І., “держава ре
гулює свою власну поведінку, наділяючи себе як 
правами, так і обов’язками перед особою іншого 
суб’єкта даного відношення” [22, с. 51].

Для правових конструкцій це нетипова ситу
ація. Як правило, держава, формулюючи правові 
норми, перебуває над суспільним відношенням, 
поведінку суб’єктів якого вона регулює. У ви
падку ж фінансово-правового відношення держа
ва є внутрі нього, виступаючи одночасно в двох 
якостях: і як суб’єкт цього відношення, і як дже
рело правових норм, що регулюють поведінку 
його учасників.

Така двоякість правового становища держа
ви найяскравіше проявляється у фінансово-

правових нормах, що регулюють відносини дер
жавної позики. Так, формулюючи правові норми, 
що регулюють випуск в обіг конкретної держав
ної позики та встановлюючи її умови (сума пози
ки, її строк, порядок розміщення і погашення, 
винагорода кредиторів і т.д.), держава виступає в 
якості такого суб’єкта суспільства, який наділе
ний правом встановлювати обов’язкові правила 
поведінки.

Водночас держава є позичальником по даній 
позиці, тобто стороною в конкретних договорах, 
зобов’язаною виконати свої власні приписи, за
фіксовані в нею ж виданих правових нормах. То
му цілком природно, що таке 
“самозобов’язування” відзначається відносним 
характером -  той, хто видав правову норму, у 
будь-який час може й переглянути її у відповід
ності зі змінами в його ж інтересах та 
об’єктивних умовах їх забезпечення. У відноси
нах державної позики це часто проявляється в так 
званій “конверсії позики” -  перегляді умов рані
ше випущеної позики, що здійснюється держа
вою в однобічному порядку у її інтересах.

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

Юридична нерівність, закладена у фінансо
во-правових нормах, породжує і таку їх особли
вість, як однобічнцй характер реалізації припи
сів, що містяться в цих нормах. Як правило, сто
рона, що представляє у фінансовому правовід
ношенні державу, в силу даних їй правовою нор
мою повноважень в стані захистити інтереси 
держави і примусити іншу сторону до належної 
поведінки.

Ще однією з особливостей фінансово- 
правових норм є те, що з їх допомогою держава 
реалізує свій власний матеріальний інтерес. Хоч 
нерідко стверджується, що держава у всіх випад
ках повинна займати і займає патерналістські по
зиції, тобто діє на благо всього суспільства в ці
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лому, безкорисно сприяючи в однаковій мірі всім 
його членам, тим не менше вона в дійсності зав
жди має і власний, тільки їй притаманний ін
терес, який не завжди збігається як з інтересами 
суспільства в цілому, так і окремих складових 
частин його. Та обставина, що саме через фінан
сово-правові норми держава розв’язує власні 
грошові проблеми, накладає, по-перше, відбиток 
на зміст цих норм і тим, по-друге, посилює їх 
відмінність від норм інших галузей права.

Саме посилює відмінність, а не робить фі
нансово-правові норми відмінними від інших 
правових норм, як це методологічно хибно, на 
нашу думку, стверджує О.І.Худяков [22, с. 53]. 
Тому що, як було показано вище, правова приро
да фінансово-правової норми зумовлюється 
об’єктивним змістом фінансових відносин, які 
вона покликана регулювати. А суть фінансів, за
кономірності їх розвитку, сфера охоплюваних 
ними товарно-грошових відносин, що охоплюю
ться ними і роль у процесі розширеного суспіль
ного відтворення, як підкреслюють фахівці, ви
значаються такими об’єктивними чинниками, як 
економічний лад суспільства, природа та функції 
держави [19, с. 61].

Також можна віднести до аксіом і той факт, 
що фінансові відносини -  це відносини розподілу 
та перерозподілу національного доходу країни 
[19, с. 66-68], тобто відносини нерівності сторін. 
А тому вже в силу цього не може бути і не існує 
диспозитивних фінансово-правових норм. Факт 
нерівності сторін у фінансовому відношенні без- 
спірно визнає і О.І.Худяков. Зокрема, з цього 
приводу він пише, що “фінансово-економічні 
відносини -  це такі грошові відносини, які існу
ють лише в імперативній формі. Тобто правовід- 
ношення, що опосередковує фінансово- 
економічне відношення, повинно носити владний 
характер” [21, с. 47]. Але, як було показано вище, 
при цьому допускаючи наявність диспозитивних 
фінансово-правових норм. Як бачимо, він запе
речує сам собі.

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

Так, згідно з Конституцією України, не до
говорами між суб’єктами фінансових правовід
носин, а “виключно законами України встанов
люються: Державний бюджет України і бюджет
на система України; система оподаткування, по

датки і збори; засади створення і функціонування 
фінансового, грошового, кредитного та інвести
ційного ринків; статус національної валюти, а та
кож статус іноземних валют на території Украї
ни; порядок утворення і погашення державного 
внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок ви
пуску та обігу державних цінних паперів, їх види 
і типи” [1, ст. 92]. В іншій статті Конституції 
України зазначається: “Виключно законом про 
Державний бюджет України визначаються будь- 
які видатки держави на загальносуспільні потре
би, розмір і цільове спрямування цих видатків” 
[1, ст. 95].

Як бачимо, імперативний характер мають не 
тільки норми податкового права, але й бюджет
ного та усіх інших фінансово-правових інститу
тів. На нашу думку та думку інших дослідників 
проблеми [3, с. 39; 12, с. 62-63; 17, с. 28-30; 18, с. 
38; 20, с. 38-39], це питання відноситься до вирі
шених у фінансово-правовій науці, тому немає 
потреби нав’язувати дискусію там, де вона не зу
мовлена об’єктивно.

Отже, специфіка юридичної природи фінан
сово-правової норми полягає в тому, що це є пи
сане, встановлене державою в строго визначено
му порядку і формі і забезпечене заходами дер
жавного примусу, виражене в категоричній фор
мі, правило поведінки суб’єктів фінансово- 
правових відносин, що виникають з приводу мо
білізації, розподілу і використання централізова
них та децентралізованих фондів державних ко
штів, яке закріплює юридичні права та юридичні 
обов’язки їх учасників. Змістом усіх фінансово- 
правових норм є діяльність держави по регулю
ванню фінансових відносин в країні.

Саме тому і немає підстав поширювати дію 
норм фінансового права на фінанси місцевого 
самоврядування та приватні фінанси, як і фінанси 
будь-яких інших форм недержавної власності. У 
кожної з цих груп фінансів своя економічна при
рода, яка з неминучістю вимагає застосування до 
їх регулювання адекватних юридичних форм, 
тобто норм відповідних галузей права.
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Zderchuk A.B.
Legal nature of the financial legal rule 

Summary
In article the ontologic attributes of the financial legal rule are uncovered, it is found out, that its legal' 

nature in conditions of transition to market economy has not changed in comparison with a legal nature of 
the financial legal rule of the Soviet state, since the economic nature of the finance stayed constant. The 
argued polemic with the supporters of other points of view on a legal nature of the financial legal rule is 
conducted.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДНО НОРМИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА ЗА КОЛОМ ОСІБ

Юридична природа норм податкового права 
відзначається двояким характером. Насамперед 
вони спрямовані на те, щоб усіх учасників подат
кових правовідносин -  платників податків поста
вити в однакові умови щодо обов’язковості та 
розмірів сплати податків. Це зумовлено 
основоположними принципами оподаткування і 
зборів, що забезпечують реалізацію та дотримання 
основних прав і свобод платників податків.

Так, принцип юридичної рівності усіх 
платників податків і зборів забороняє 
встановлення додаткових податків чи 
підвищених ставок уже наявних податків в 
залежності від форми власності, організаційно- 
правової форми підприємницької діяльності, 
місця перебування платника податку чи інших 
дискримінаційних підстав. Цей принцип базуєть
ся на конституційному положенні про те, що 
“громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи і є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переко
нань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними 
або іншими ознаками” [1, Ст.24].

Принцип всезагальності оподаткування озна
чає, що кожен член суспільства зобов’язаний 
сплачувати податки, якщо він наділений повним 
набором передбачених для цього ознак. Не допус
кається надання індивідуальних, а також інших 
пільг та привілеїв зі сплати податків, не обгрунто
ваних достатньо з позицій конституційно значи
мих цілей. Зокрема, в Конституції України з цього 
приводу зазначається: “Кожен зобов’язаний спла
чувати податки і збори в порядку і розмірах, вста
новлених законодавством. Усі громадяни щорічно 
подають до податкових інспекцій за місцем про
живання декларації про свій майновий стан та до
ходи за минулий рік у порядку, встановленому за
конодавством” [1, Ст.67].

Принцип рівного податкового навантаження 
на платника податку (його ще інколи іменують в 
науковій літературі принципом рівнонапружено- 
сті податкового пресу) [10, с.116] означає, що 
обов’язки перед бюджетом для всіх платників 
податків встановлюються у відповідності з їх 
можливостями та результатами діяльності. Саме

поєднання потенційних можливостей і досягну
тих результатів праці може забезпечити рівнона- 
пруженість. Якщо податкова політика виходить 
лише з підсумків діяльності суб’єкта оподатку
вання, то вона може не врахувати його потенцій
них можливостей. Якщо ж податкова політика 
відштовхується лише від потенційних можливос
тей платника податку, то в такому випадку вона 
може ігнорувати різні результати їх реалізації, на 
які впливає безліч факторів як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру.

Рівне податкове навантаження на платника 
податку досягається різними методами та засоба
ми: в одних випадках -  шляхом встановлення 
єдиних для всіх платників податку ставок, в ін
ших, навпаки -  за допомогою їх диференціації. 
Головне тут, на нашу думку, полягає в забезпе
ченні рівних стартових умов для всіх платників 
податків. Винятки з цього правила допускаються 
тільки з огляду на відповідні орієнтири економіч
ної та соціальної політики держави, які на тих або 
інших етапах розвитку є пріоритетними для суспі
льства.

Інакше кажучи, принцип рівності в оподат
куванні, якщо виходити з букви і духу Конститу
ції України, вимагає врахування фактичної здат
ності суб’єкта оподаткування до сплати податку, 
виходячи з правових принципів справедливості 
та співрозмірності. Тобто, рівність реалізується в 
податковому праві не як сплата податків в одна
ковому розмірі, а як економічна рівність платни
ків і виражається в тому, що за основу береться 
фактична здатність суб’єктів оподаткування до 
сплати податку на основі порівняння їх економі
чних потенціалів [11, с.218].

Тобто, як бачимо, зазначені нами та ряд ін
ших принципів оподаткування і зборів, що забез
печують реалізацію та дотримання основних прав 
і свобод платників податків, спрямовані на те, 
щоб усі особи, що підлягають оподаткуванню, 
були поставлені законодавцем в рівні умови і 
віддавали в державний бюджет рівні долі своєї 
власності. Однак в практиці оподаткування це 
має місце далеко не завжди. Досить часто як фі
зичним, так і юридичним особам доводиться від
давати в якості податку різні долі своєї власності, 
причому не внаслідок порушення норм оподат-
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кування (цей аспект проблеми в даній статті не 
досліджується. -  Г.Р.), в силу легітимних причин. 
Найпоширенішою з них є наявність пільг в опо
даткуванні [9, с.37-47].

Проблема пільг в оподаткуванні не нова, 
проте продовжує залишатися чи не найбільш 
дискусійною як серед фахівців-теоритиків з пи
тань оподаткування, так і практиків податкової 
справи. Точнісінько в такій же мірі це стосується 
і вітчизняного законодавця. Зокрема, відомий 
юрист-фінансист Пацурківський П.С. вважає, що 
“принципово важливим елементом кожного по
даткового закону повинно бути” “положення про 
пільги, а саме: а) або вказівка на те, що по дано
му податку пільги не можуть мати місця взагалі;
б) або вказівка на об’єкти оподаткування, на які 
поширюються пільги, та характер цих пільг; в) 
або перелік суб’єктів оподаткування, на яких 
поширюються пільги по податку, та детальне 
розшифрування цих пільг” [10, с.215].

Нам також видається, що взагалі методологі
чно хибно відмовлятись від пільг у податковій 
справі, хоч цей популістський лозунг сьогодні ду
же інтенсивно експлуатується в Україні найрізно
манітнішими, в тому числі й протилежними, полі
тичними силами. Справа в тому, що, як переконує 
світовий досвід, через систему пільг цивілізована 
держава може надзвичайно потужно впливати на 
економіку чи соціальну сферу. Особливо актуаль
но це в умовах переходу до ринкової економіки, 
коли відсутні вільні кошти та вкрай обмежені мо
жливості їх залучення у вітчизняне виробництво і 
тому на загальних умовах вітчизняний виробник 
фактично поки що неспроможний протистояти 
потужним зарубіжним конкурентам.

Щоправда, в Україні склалася така ситуація, 
що з поняттям податкових пільг у більшості 
випадків асоціюються, і не без підстав, негативні 
емоції. Це зумовлено тим, що по даний час 
надають податкові пільги (включно до 
звільнення від окремих податків взагалі) окремим 
підприємствам, їх групам чи цілим галузям 
Президент України або Кабінет Міністрів 
України. Останнє таїть в собі велику потенційну 
можливість для різноманітних зловживань, які 
нерідко і скоюються. Включення ж в якості 
обов'язкового елементу будь-якого податкового 
закону положення про пільги в умовах чинності 
нової Конституції України зробить неможливим 
втручання у цей процес виконавчої влади і 
дозволить виключно законодавцю регулювати 
режим пільг [1, Ст. 92].

Серед юристів-фінансистів існує й протилеж
на думка, а саме, що надання податкових пільг по
винно стати виключним явищем у податковому

законодавстві, що вони повинні надаватись лише 
у надзвичайних випадках, оскільки по суті надан
ня пільг є прямим порушенням принципу рівності 
усіх перед податковим законом [6, с.16]. Основи 
Світового податкового кодексу при формулюванні 
основних принципів оподаткування зовсім відхи
ляють пільги, різноманітні звільнення від податків 
та інші надання спеціальних переваг. На думку їх 
авторів, не в справжніх інтересах країни приймати 
протекціоністські системи оподаткування, в яких 
перевага надається внутрішнім інтересам перед 
інвестиціями, що надходять з-за кордону, або за 
яких для окремих секторів вітчизняної економіки 
створюються найкращі умови при допомозі тим
часового звільнення від податків або інших подат
кових субсидій [11, с.8].

У тих випадках, коли економічні субсидії 
дійсно необхідні, то, на думку авторів Основ 
Світового податкового кодексу, використання 
для цього податкової системи менш ефективне, 
ніж виплата прямих грошових субсидій 
відповідним видам діяльності. Це, як вони 
стверджують, пов'язано з тим, що використання 
податкової системи передбачає певний ступінь 
стабільності, а останнє веде до збереження 
субсидій ще довго після того, як потреба в них 
зникає. "Крім того, -зазначається в Основах 
Світового податкового кодексу, -  використання 
податків для субсидування обтяжує та підриває 
ефективне виконання податкових законів в 
цілому, допускає втручання держави в особі 
податкових чиновників, які не мають необхідних 
засобів та кваліфікації для контролю за тим, чи 
вірно застосовуються подібні субсидії, та, що, 
можливо, важливіше -  воно неефективне через 
відсутність гнучкості, яка притаманна 
визначенню об'єктів субсидування у термінах 
податкового законодавства” [11, с.8].

Не вступаючи в детальну полеміку з прихи
льниками такої постановки питання про податко
ві пільги, ще раз зазначимо, що вона відповідає 
інтересам потужних економік, які вийшли на 
шлях відкритої експансії і вкрай небезпечна для 
напівживої вітчизняної економіки в період 
трансформування її у ринкову. Тому на даному 
етапі розвитку України без глибоко продуманої і 
майстерно вибудованої системи податкових пільг 
виробникам української держави просто не обій
тись. Однак і перехитрити самого себе у цій 
справі також небезпечно. Адже вже на 
1.01.1999р. число таких пільг тільки платникам 
податків -  юридичним особам зросло майже до 
260 найменувань і характеризувалося тенденція
ми до подальшого зростання [5, с.19-38].
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Одним з різновидів пільг в оподаткуванні є, 
на нашу думку, неоподаткований мінімум доходів 
громадян. Тому очевидно, що обов'язковим 
елементом законів про оподаткування доходів та 
нерухомого майна громадян повинен бути 
неоподатковуваний мінімум -  це розмір об'єкта 
оподаткування, що не підлягає обкладанню 
податком. Щодо доходів громадян, то 
неоподатковуваний мінімум як такий ні в кого 
заперечень не викликає, і виникають суперечки 
тільки з приводу його розміру. Природньо, що в 
цивілізованій державі він не може бути нижчим 
фізіологічної межі виживання, а тому його 
необхідно у нас поетапно збільшувати.

Розмір неоподатковуваного мінімуму 
необхідно встановити і при оподаткуванні 
нерухомого майна громадян, яке планується 
ввести в Україні. Для цього необхідно виробити 
нормативи, які б відображали мінімальні потреби 
як окремої людини, так і окремої сім'ї в 
нерухомому майні. При цьому доцільно 
керуватись критеріями цивілізованого суспільства, 
а не мірками радянської доби про легковий 
автомобіль або дачу чи навіть окрему квартиру 
для сім'ї як предмети розкоші. Україна -  
європейська держава, і тому й у цій справі слід 
орієнтуватись на європейські стандарти, 
стимулювати не люмпенізацію суспільства, а його 
законне збагачення.

Ставки, які будуть встановлені для 
оподаткування нерухомості громадян, також 
повинні відповідати європейським стандартам. В 
протилежному випадку держава штовхне 
заможніші верстви населення України, як це вже 
має місце з великими прибутками, на своєрідний 
вивіз за кордон вітчизняної нерухомості -  
продажу існуючої тут і зведення за одержані за 
це та додаткові кошти нерухомості за межами 
України. А чиновники від державної влади, перш 
за все законодавці, після цього знову 
вдаватимуть із себе безневинних та 
"дивуватимуться", чому ще й таке негативне 
явище вразило Україну. Щоб цього не сталося, 
необхідно пролетарський запал та емоції "все 
відібрати і поділити порівну" частіше перевіряти 
й охолоджувати розумом, державною мудрістю.

Окрім аспектів найовнюваності та 
ефективного використання державного бюджету, 
стимулювання суспільно найважливіших 
секторів виробництва проблема пільг в 
оподаткуванні має ще й безпосередній вихід на 
принцип соціальної справедливості. Він є одним 
із найскладніших в податковому праві, хоч, на 
перший погляд, він багатьом видається чи не

найпростішим -  відбирай, скільки вдається, у 
того, хто має, і віддавай все відібране тому, хто 
не має нічого або майже нічого. Однак подібні 
уявлення надзвичайно далекі від істини.

На думку більшості вчених і практичних 
працівників державних податкових адміністра
цій, принцип соціальної справедливості в подат
ковому праві означає, що держава встановлює 
таку систему оподаткування, яка враховує всі 
фактори діяльності юридичних і фізичних осіб -  
доходи і споживання, майно і приріст грошового 
капіталу, ресурсну забезпеченність і віддачу 
вкладених коштів та ін. Така система, за винят
ком окремих випадків, не може бути надмірно 
жорсткою для одних чи безмежно ліберальною 
для інших. Основою реалізації цього принципу є 
встановлені орієнтири соціальної політики. Вони 
виступають первинним явищем, а податкова по
літика -  вторинним. Якщо ці орієнтири встанов
лені неправильно, то і податкова політика не мо
же бути справедливою.

Оскільки не існує абсолютної 
справедливості, то не може й бути встановленої 
на всі часи абсолютно справедливої системи 
оподаткування. Аналогічно не існує ідеально 
справедливого податку. Кожний вид податку 
більш влаштовує одні верстви населення і 
настільки ж не підходить іншим. Принцип 
соціальної справедливості реалізується не через 
пошук і впровадження найбільш "справедливого" 
податку, а шляхом поступового встановлення, 
через багато наближень до неї, оптимальної 
структури податкової системи, яка має 
максимально задовільняти усі верстви населення. 
Саме всі верстви, а не окремі групи, для яких 
може встановлюватись пільговий механізм 
оподаткування, певні особливі умови. 
Порушення принципу соціальної справедливості 
в податковій політиці неминуче приводить до 
напруженості в суспільстві, до труднощів в 
економіці, до негараздів в духовній сфері.

Щодо позицій української держави на цей 
предмет Президент України Л.Кучма зазначав: " 
-  основу податкової системи повинні складати 
прямі податки, тобто податки, де об'єктом 
оподаткування є дохід фізичної особи, прибуток 
юридичної особи, земля, майно і капітал;

-  непрямі податки повинні
використовуватись тільки у формі акцизів з 
метою обмеження споживання окремих видів 
товарів, можливостей виробника-монополіста в 
одержанні необгрунтовано високих доходів, а 
також для оподаткування предметів розкоші, 
захисту власного виробника;
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-  застосування при оподаткуванні 
обгрунтованої диференціації ставок податків у 
залежності від виду діяльності і розміру 
одержуваного прибутку або доходу” [8, с.6-7].

Майже цілком протилежну позицію 
висловлює з цього приводу відомий вчений, 
професор Гарвардського університету, академік 
угорської, американської, шведської та фінської 
академій наук Янош Корнаї у своїй знаменитій 
книзі "Шлях до вільної економіки". Виходячи з 
конституційного принципу рівності всіх 
громадян перед законом, на думку Я.Корнаї, 
незалежно від виду податку ставка його повинна 
бути однаковою для всіх, тобто не прогресивною, 
а пропорційною [7, с.76]. І хоч величезна 
більшість вчених, Верховна Рада України, 
широка громадськість країни гаряче виступають 
сьогодні саме за прогресивне оподаткування, 
однак не менш, а як на нашу думку, то і більш 
вагомі аргументи існують нині на користь 
пропорційного оподаткування.

Я.Корнаї в користь пропорційного оподатку
вання наводить наступні аргументи. Він розгля
дає принцип соціальної справедливості у розпо
ділі не в тому вигляді, щоб усі мали рівні доходи. 
На його думку, система розподілу справедлива 
лише тоді, коли вона забезпечує послідовне полі
пшення стану нижчих верств населення у довго
строковому періоді без вимоги перерозподілу' чи 
порівняння у поперечному зрізі положення бід
них з набутками заможних і багатих. Він вважає, 
що "розподіл доходів повинен бути найсильні- 
ніим стимулом до збільшення сукупного доходу 
суспільства, оскільки це є необхідною умовою 
неухильного підвищення доходів найбідніших. 
Поліпшення становища бідних за допомогою пе
рерозподілу має обмежений характер" [7, с.82- 
83]. Дійсно, проти цього не заперечиш.

"Візьмемо шмат хліба -  продовжує Я.Корнаї 
-  і розділимо його серед п-ої кількості людей: 
кожна людина одержить п-у частину шматка. 
Вимога справедливості, проголошена вище, може 
бути виконана лише тоді, якщо шмат хліба, який 
треба розділити, буде дедалі більшим. Відповідна 
вимога соціальної справедливості невіддільна від 
вимоги створення стимулів зростання доходів. 
Політик або економіст, який ігнорує цю вимогу, 
у кращому випадку є гарячою головою, а в гір
шому -  демагог" [7, с.83].

Категорично виступає Я. Корнаї проти про
гресивного оподаткування якіснішої та складні
шої праці, проти обмеження з його допомогою 
понадурочної роботи. Ніби резюмуючи свої мір
кування з проблеми прогресивного оподаткуван
ня, Я. Корнаї пише: "... коли почнуться слухання

в парламенті проекту закону про податки, я радив 
би депутатам завжди мати на увазі таке питання: 
як впливатимуть податки на продуктивність, ви
робництво і капіталовкладення ? Якщо ефект ви
явиться негативним хоч би в одному з цих ви
падків, то краще не приймати такий закон. Він 
був би шкідливим для майбутнього розвитку 
економіки і згубним з погляду добробуту суспі
льства (дивіться мої міркування про допомогу бі
дним). Нарешті, він був би невигідним і з суто 
фіскальних міркувань. Нині добре відомі дослі
дження фіскальної політики, що використовують 
теоретичні моделі і емпіричні розрахунки, які 
ілюструють важливі взаємозв'язки між податко
вими ставками і доходами бюджету" [7, с.84].

Не погодитись з такими аргументами 
неможливо. Необхідно визнати, що ці пропозиції 
мають сенс і потребують більш глибокого 
дослідження. Від себе додамо, що перехід від 
прогресивного до пропорційного оподаткування, 
на наше переконання, не зменшив би суми 
загальних податкових надходжень до бюджету, 
оскільки б він створив у багато разів 
сприятливіший режим оподаткування капіталів 
взагалі, чим сприяв би широкому виходу їх з 
тіньової економіки під захист закону і 
розширенню цим самим бази оподаткування. 
Таким чином, пропорційне оподаткування здатне 
принести суспільству неабиякий позитивний 
мультиплікаційний ефект.

Якісно відмінну групу від попередніх норм 
податкового права складають правові норми, що 
диференціюють платників податків за критерієм 
об’єкту оподаткування. Так, Законом України 
“Про податок з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів” вста
новлено, що “платниками податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних ма
шин і механізмів є підприємства, об’єднання та 
організації, які є юридичними особами, іноземні 
юридичні особи, а також громадяни України; іно
земні особи та особи без громадянства, які мають 
власні транспортні засоби (автомобілі, мотоцик
ли, моторолери, трактори та мотоблоки) та інші 
самохідні машини та механізми на пневматично
му ходу. Платниками податку є також власники 
моторних човнів (катерів, яхт), мотосаней. Став
ки та порядок сплати податку встановлюються 
місцевими Радами народних депутатів базового 
рівня. Податок не справляється з власників ма
шин і механізмів на гусеничному ходу, а також 
зернозбиральних і спеціальних комбайнів з дви
гунами” [2, с. 373].

Таким чином, платником даного податку є 
тільки ті суб’єкти господарювання, у чиїй власно-
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сті перебувають зазначені законодавцем об’єкти 
оподаткування. Водночас навіть частина з них за 
певних умов можуть бути повністю чи частково 
звільнені від сплати цього податку. Зокрема, зако
нодавець звільнив від сплати податку з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин 
і механізмів наступних суб’єктів оподаткування:

а) підприємства автомобільного транспорту 
загального користування - щодо транспортних 
засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, а та
кож підприємства автомобільного транспорту за
гального користування, що здійснюють змішані 
перевезення (вантажні та пасажирські) - щодо 
транспортних засобів, зайнятих на перевезенні 
пасажирів;

б) установи та організації, що фінансуються 
з Державного бюджету України;

в) Героїв Радянського Союзу, осіб, нагоро
джених орденом Слави трьох ступенів, інвалідів 
Великої Вітчизняної війни та інших інвалідів з чи
сла військовослужбовців, які стали інвалідами 
внаслідок поранення , контузії чи каліцтва, що їх 
вони дістали при захисті СРСР або при виконанні 
інших обов’язків військової служби, або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з перебуванням на 
фронті, інвалідів з числа колишніх партизанів, а 
також інвалідів, прирівняних за пенсійним забез
печенням до зазначених категорій військовослуж
бовців;

г) учасників Великої Вітчизняної війни, 
військовозобов’язаних, які проходили службу у 
складі обмеженого контингенту радянських 
військ в Республіці Афганістан та інших країнах, 
у яких в цей час велись бойові дії;

д) інвалідів, які мають мотоколяски або ав
томобілі з ручним керуванням;

е) підприємства, розташовані на території, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслі
док аварії на Чорнобильській АЕС;

є) громадян, віднесених до категорії 1 і 2, які 
постраждали від наслідків Чорнобильської катас
трофи, а також громадян, віднесених до категорій 
З і 4, - до відселення їх із зони гарантованого до
бровільного відселення і зони посиленого радіо
логічного контролю;

ж) громадян, відселених із зон радіоактивно
го забруднення територій внаслідок аварії на Чо
рнобильській АЕС в інші населенні пункти, - 
протягом трьох років після переселення;

д) на 50 відсотків - колгоспи і радгоспи за 
пожежні машини, машини швидкої допомоги та 
автобуси по перевезенню людей [2, с. 374].

Законодавець надав право сільським, селищ
ним та міським Радам народних депутатів повні

стю звільняти окремих суб’єктів від сплати пода
тку з власників транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів або знижувати 
розміри податку за умови наявності у них відпо
відних обставин [2, с. 374].

Законом України “Про акцизний збір” 
встановлено, що платниками цього непрямого 
податку є суб'єкти підприємницької діяльності, 
які реалізують на території України 
високорентабельні та монопольні товари 
(продукцію). В цьому випадку “об'єктом 
оподаткування є оборот з продажу на 
внутрішньому ринку як вироблених в Україні, 
так і ввезених на її територію підакцизних 
товарів (продукції-), якщо інше не передбачено 
законом” [3, с. 474]. Тобто, знову ж таки норма 
цього закону про об’єкти оподаткування з 
неминучістю поширює сферу його дії тільки на 
тих суб’єктів господарювання, хто є де-юре 
власником оподатковуваних об’єктів.

Ще більше звузив законодавець коло 
платників цього акцизного збору у Законі 
України “Про акцизний збір на алкогольні напої 
та тютюнові вироби”. Ним передбачені наступні 
об’єкти оподаткування:

а) обороти з реалізації вироблених на тери
торії України алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу про
дукцію (товари, роботи, послуги), безплатної пе
редачі, з частковою їх оплатою, а також на умо
вах комісії, консигнації;

б) обороти з реалізації (передачі) алкоголь
них напоїв та тютюнових виробів для власного 
споживання і промислової переробки;

в) вартість алкогольних напоїв та тютюно
вих виробів, виготовлених українськими вироб
никами на давальницьких умовах;

г) митна вартість алкогольних напоїв та тю
тюнових виробів, які ввозяться на територію 
України, включаючи виготовлені за межами мит
ної території України з давальницької сировини, 
реімпортовані, а також митна вартість продукції, 
яка повертається на митну територію України із 
зони митного контролю (магазинів безмитної 
торгівлі), перерахована у валюту України за ва
лютним (обмінним) курсом Національного банку 
України, що діяв на дату митного оформлення 
товарів (продукції), з урахуванням фактично 
сплачених сум мита та митних зборів. [4, с. 195].

Не підлягають оподаткуванню за цим 
Законом України:

а) митна вартість ввезених і конфіскованих 
на території України алкогольних напоїв та тю
тюнових виробів, щодо яких не визначено влас-
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ника, а також тих, що перейшли у власність дер
жави за правом спадкоємства;

б) митна вартість алкогольних напоїв та тю
тюнових виробів, що перевозяться через терито
рію України транзитом;

в) митна вартість імпортованої чи обороти з 
реалізації (передачі) української сировини, що 
ввозиться або використовується для виробництва 
підакцизних товарів;

г) вартість алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, експортованих за межі митної території 
України за іноземну валюту, за умови надхо
дження цієї валюти на валютний рахунок підпри
ємства;

д) митна вартість алкогольних напоїв та тю
тюнових виробів, що ввозяться (пересилаються) 
фізичними особами на територію України в ме
жах норм, визначених законодавством України 
для безмитного ввезення цих видів товарів;

е) митна вартість зразків алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів, ввезених на територію 
України з метою показу чи демонстрації, якщо 
вони залишаються власністю іноземних 
юридичних осіб і їх використання на території 
України не має комерційного характеру. При 
цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, ввезені в Україну і призначені для 
показу чи демонстрації під час проведення 
виставок, конкурсів, нарад, семінарів, ярмарків 
тощо, пропускаються через митний кордон за 
рішенням митного органу в достатній кількості з 
урахуванням мети переміщення. [4, с. 195-196].

Таким чином, наведені в статті факти є до
статньою підставою для висновку про те, що і в 
умовах переходу до ринкової економіки юридич
на природа норми податкового права як легітим
ного інструменту перерозподілу власності в ко
ристь держави не змінилась. Проте змінились 
особливості її прояву щодо різних суб’єктів опо
даткування, зросла диференціація цих суб’єктів 
законодавцем держави на підставі різних крите
ріїв, насамперед за допомогою суттєвого розши
рення пільг в оподаткуванні, диференціації плат
ників податків і інших методів.

Надійшла до редколегії 26.02.1999р.
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Gavryliuk R.O.
To a question about operation of a rule of Tax Law on a circle of persons

Summary
In article common features of rules of Tax Law and their selective influence on the various subjects of 

the taxation are analyzed, the problem of privileges in the taxation is found out, the position of the author in 
this question is proved.
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМ 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ

Недосконалість існуючих в Україні систем 
моніторингу та фінансового контролю публічних 
видатків, що здійснюються з державного бю
джету України, а також з бюджетів усіх рівнів 
місцевого самоврядування, є однією з серйозних 
перепон на шляху ефективного використання фі
нансових ресурсів України.' Ця недосконалість, 
насамперед, є наслідком недосконалості існуючої 
урядової інституційної структури. Тому вдоско
налення чинного законодавства з питань моніто
рингу та аудиту витрачання коштів з будь-яких 
бюджетів вимагає перегляду і зміни функцій 
урядових інституцій та інституцій місцевого са
моврядування, а також правового визначення но
вих процедур проведення моніторингу та фінан
сового контролю з метою: а) запобігання дублю
вання функцій щодо фінансового контролю різ
них органів влади одного рівня; б) забезпечення 
незалежності, об’єктивності і повноти моніто
рингу та фінансового контролю, а також прове
дення їх щодо бюджетів усіх рівнів, охоплюючи 
всі види місцевих бюджетів; в) запровадження в 
Україні аудиту ефективності використання 
фінансових ресурсів (в іноземній літературі - 
“performance audit”), який сьогодні в Україні від
сутній; г) запровадження чітко визначених санк
цій та встановлення прозорих та ефективних ме
ханізмів ліквідації виявлених фінансовим конт
ролем чи моніторингом недосконалостей.

Установлення чітких та ефективних про
цедур проведення повного та об’єктивного моні
торингу і фінансового контролю, потребує запро
вадження єдиних стандартів ведення фінансової 
(бухгалтерської) звітності та нової бюджетної 
класифікації доходів та видатків, які б відповіда
ли вимогам повноти відображення інформації і 
міжнародним стандартам та застосовувалися всі
ма без винятку бюджетними та комунальними 
установами, а також виконувалися при затвер- 
дженні, виконанні та звітуванні про виконання 
всіх видів бюджетів в Україні. Розглянемо де
тальніше основні недоліки та проблеми вдоско
налення систем фінансового контролю та моніто
рингу публічних видатків.

У залежності від органів, які виконують фі
нансовий контроль, в Україні можна виділити

чотири типи фінансового контролю: державний 
фінансовий контроль, громадський фінансовий 
контроль, внутрішньогосподарський фінансовий 
контроль та аудит. Проведення всіх вищезазна
чених форм фінансового контролю сьогодні на
штовхується на ряд серйозних недосконалостей 
чинного законодавства.

Державний фінансовий контроль можна по
ділити на загальнодержавний та відомчий. За
гальнодержавний фінансовий контроль проводи
ться спеціальними органами державної влади та 
самоврядування і складається з: а) парламентсь
кого бюджетного контролю; б) урядового фінан
сового контролю; в) фінансового контролю орга
нів місцевого самоврядування. Відомчий фінан
совий контроль проводиться службами мініс
терств і відомств у частині використання коштів, 
виділених цим міністерствам і відомствам.

Перша проблема проведення незалежного па
рламентського контролю за витрачанням бюджет
них коштів полягає в дуже звуженому розумінні 
того, витрачання яких саме бюджетних коштів 
може перевіряти парламентський контроль. Спір 
між Верховною Радою України та Президентом 
України щодо повноважень Рахункової палати 
України, яка у відповідності з статтею 98 Консти
туції України здійснює “парламентський бюджет
ний контроль за використанням коштів Державно
го бюджету України”, розглядався Конституцій
ним Судом України у грудні 1997 року. Головне 
питання спору полягало в тому, має право Рахун
кова палата перевіряти витрачання коштів з бю
джетів усіх рівнів чи ні.

Згідно з формулюванням статті 98 Консти
туції України на Рахункову палату покладається 
функція перевірки “витрат з Державного бю
джету” і не зазначається право Рахункової палати 
перевіряти використання коштів з бюджетів ІН 

Ш И Х  рівнів, навіть якщо вони були передані у  ви
гляді цільових трансфертів з Державного бю
джету. Прийнятий у липні 1996 року Закон 
України "Про Рахункову палату Верховної Ради 
України" зробив спробу розширити повноважен
ня Рахункової палати, встановивши в статті 2, що 
завданнями Рахункової палати є: “...організація і 
здійснення контролю за своєчасним виконанням
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видаткової частини Державного бюджету Украї
ни, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі 
коштів загальнодержавних цільових фондів, за 
обсягами, структурою та їх цільовим призначен
ням; здійснення контролю за утворенням і пога
шенням внутрішнього і зовнішнього боргу 
України, визначення ефективності та доцільності 
видатків державних коштів, валютних та кредит
но-фінансових ресурсів...” [3].

Отже, закон надав право Рахунковій палаті 
проводити перевірки щодо використання коштів 
з бюджетів всіх рівнів, а також перевірки викори
стання позабюджетних коштів усіх рівнів влади.

Внаслідок цього Президент України зверну
вся до Конституційного Суду з питанням щодо 
конституційності прийнятого Закону України 
"Про Рахункову палату Верховної Ради України". 
За рішенням Конституційного Суду України від 
23 грудня 1997 року [5] були визнані такими, що 
не відповідають Конституції і тому припиняють 
свою дію, всі положення закону про Рахункову 
палату, які надавали їй прав поза межами переві
рок витрат виключно з Державного бюджету. 
Конституційний Суд, зокрема, постановив, що 
Рахункова палата має право контролювати лише 
використання коштів Державного бюджету 
України, його законність, доцільність і ефектив
ність. І через те, що бюджет Автономної Респуб
ліки Крим та місцеві бюджети не входять до 
складу Державного бюджету України, контрольні 
повноваження Рахункової палати, відповідно до 
статті 98 Конституції України, на місцеві бю
джети не поширюються. Якщо ж, згідно із части
ною третьою статті 143 Конституції України, 
держава відповідним законом надає органам міс
цевого самоврядування окремі повноваження ор
ганів виконавчої влади і фінансує здійснення цих 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів 
Державного бюджету України або фінансово під
тримує місцеве самоврядування з цього бюджету 
іншим шляхом відповідно до частини третьої 
статті 142 Конституції України, то контроль з бо
ку Рахункової палати за використанням коштів 
місцевих бюджетів може здійснюватися в обсязі 
використання коштів Державного бюджету 
України. Отже, положення частини другої статті 
16 Закону “Про Рахункову палату”, за якими 
сфера застосування повноважень Рахункової па
лати поширюється на органи місцевого самовря
дування в тій частині їх діяльності, яка перебуває 
поза межами використання коштів Державного 
бюджету України, повинні розглядатись як такі, 
що не відповідають Конституції України.

Отже, сьогодні Рахункова палата має право 
перевіряти витрати лише з Державного бюджету

України, а також використання трансфертів, що 
надані іншим бюджетам безпосередньо з Держа
вного бюджету. Але, як зазначалося вище, такі 
безпосередні трансферти з Державного бюджету 
надаються лише обласним бюджетам, з яких далі 
кошти розподіляються (вже за рішенням обласної 
ради) між районними бюджетами і вже звідти пе
редаються містам, селищам та селам. Це означає, 
що фактично парламентський незалежний бю
джетний контроль не може повністю перевірити 
використання трансфертів з Державного бю
джету остаточними отримувачами коштів Дер
жавного бюджету (районними, міськими, селищ
ними та сільськими бюджетами).

Проведення урядового фінансового контро
лю за витрачанням публічних коштів з бюджетів 
усіх видів також натикається на певні перепони.
В системі державної виконавчої влади на основі 
Конституції та законів України створено спеці- І 
альні державні органи, до повноважень яких вхо
дить контроль за виконанням доходної та видат
кової частин Державного бюджету України: Ка
бінет Міністрів України, Фонд державного майна 
України, державна контрольно-ревізійна служба 
України, Державне казначейство України, подат
кові органи, митні органи та інші. Всі ці органи 
функціонують на основі засад, визначених Конс
титуцією України, зокрема, поділу державної 
влади на законодавчу, виконавчу та судову (час
тина перша статті 6 Конституції України) з роз
межуванням предметів відання між ними.

Основним спеціалізованим державним 
органом, здійснюючим фінансовий контроль за 
використанням бюджетних коштів, є державна 
контрольно-ревізійна служба України, яка діє у 
відповідності з законом “Про державну 
контрольно-ревізійну службу в Україні” 
прийнятим у 1993 році [1]. У відповідності з 
статтею 2 цього закону, головним завданням 
державної контрольно-ревізійної служби є 
здійснення державного контролю за витрачанням 
коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, 
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і 
звітності в міністерствах, відомствах, державних 
комітетах та інших органах державної виконавчої 
влади, державних фондах, бюджетних установах, 
а також на підприємствах і в організаціях, які 
отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та 
державних валютних фондів, а також проведення ■ 
перевірок правильності витрачання державних І 
коштів на утримання місцевих органів державної 
виконавчої влади.

Отже, органи державної контрольно- 
ревізійної служби не мають права на проведення 
перевірок витрачання бюджетних коштів безпо-
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середньо з місцевих бюджетів самими міськими, 
селищними та сільськими радами і їх виконавчи
ми органами, навіть якщо ці місцеві бюджети 
отримують трансферти з обласних чи районних 
бюджетів. Але при цьому органи державної кон
трольно-ревізійної служби можуть перевіряти 
витрачання бюджетних коштів комунальними 
підприємствами, що отримують фінансування з 
місцевих бюджетів.

Окрім того, перевірки органів державної 
контрольно-ревізійної служби, які підпорядкова
ні Міністерству фінансів України, у випадках 
проведення контролю за використанням бюджет
них коштів самим Міністерством фінансів мо
жуть бути недостатньо об’єктивними та повними 
через залежність органу, що проводить перевірку 
від об’єкту такої перевірки. В цьому разі єдиним 
органом, що може об’єктивно перевірити вико
ристання коштів Міністерством фінансів є Ра
хункова палата.

Ще одним державним органом, що здійснює 
поточний фінансовий аудит за витрачанням бю
джетних коштів підприємствами, які фінансую
ться за рахунок бюджетних коштів, є Державне 
казначейство. Але казначейство може перевіряти 
лише використання тих коштів, що обслуговую
ться казначейством. Сьогодні такими коштами є 
Державний бюджет та кошти підприємств, які 
фінансуються безпосередньо з Державного бю
джету України, тому що казначейське обслугову
вання не поширюється на бюджети місцевих са
моврядувань та комунальні підприємства. Це 
унеможливлює відстеження реального руху кош
тів консолідованого бюджету країни, а також 
проведення поточних перевірок використання 
коштів з бюджетів усіх видів.

У той час, коли в розвинутих країнах світу 
застосовують єдине казначейське обслуговування 
всіх видів бюджетів, в Україні питання переводу 
коштів місцевих самоврядувань (як бюджетних, 
так і позабюджетних) на казначейське обслуго
вування є дуже болючим для місцевих самовря
дувань. З одного боку, облік коштів місцевих 
бюджетів поза системою державного казначейст
ва позбавляє державу можливості збирати повну 
та об’єктивну інформацію щодо консолідованого 
бюджету країни, унеможливлює моніторинг кон
солідованих доходів та видатків з метою ефекти
вного їх планування на майбутні бюджетні пері
оди для всіх видів бюджетів, а також породжує 
умови для фінансових зловживань на рівні місце
вого самоврядування. З іншого боку, перехід на 
казначейське обслуговування місцевих бюджетів 
при хронічному дефіциті Державного бюджету

ставить під загрозу надійність та гарантію мож
ливості використання коштів місцевого самовря
дування у будь-який момент (Україні відомі ви
падки, коли казначейство не може видати суму 
коштів, яка обліковується на рахунку установи, 
але не існує у вигляді реальних коштів).

Для розв’язання цієї проблеми, у відповідно
сті з Постановою Кабінету Міністрів України 
“Про удосконалення управління бюджетними 
коштами” від 1 квітня 1999 року № 522 [5] уряд 
проводить з 1 червня 1999 р. по 1 січня 2000 року 
експеримент з виконання місцевих бюджетів ор
ганами Державного казначейства. За результата
ми експерименту уряд розглядатиме питання що
до переходу на казначейське обслуговування всіх 
бюджетів в Україні.

Ще один вид фінансового контролю, який не 
використовується в Україні (повною мірою через 
недостатнє правове забезпечення) -  це контроль 
органів місцевого самоврядування та громадсь
кий контроль. У відповідності зі статтею 143 
Конституції України контроль за виконанням об
ласних, районних, міських, селищних та сільсь
ких бюджетів здійснюється відповідними радами, 
а витрачання бюджетних коштів здійснюється 
виконавчими органами. При цьому на обласному 
та районному рівнях виконавчими органами є 
державні адміністрації, які формуються їх голо
вами (призначеними Президентом), і які є підзві
тними та підконтрольними радам лише у частині 
повноважень, делегованих їм відповідними ра
йонними чи обласними радами. А у відповідності 
зі статтею 118 Конституції, рішення голів місце
вих державних адміністрацій, що суперечать 
Конституції та законам України, іншим актам за
конодавства України, можуть бути відповідно до 
закону скасовані Президентом України або голо
вою місцевої державної адміністрації вищого рі
вня. А обласна чи районна рада може лише 
“висловити недовіру голові відповідної місцевої 
державної адміністрації, на підставі чого Прези
дент України приймає рішення і дає обгрунтова
ну відповідь”.

Таке співвідношення на обласному та ра
йонному рівнях між виконавчою владою, яка 
здійснює витрачання коштів з бюджету, та ра
дою, яка виконує перевірки витрачання цих кош
тів, не дає можливості запровадити реальний та 
ефективний контроль за використанням бюджет
них коштів через неможливість прямого застосу
вання санкцій до порушників у разі виявлення 
недоліків та фінансових зловживань.
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Іншими перепонами на шляху запроваджен
ня неупередженого та повноцінного контролю за 
використанням коштів місцевих бюджетів є:

а) відсутність чіткої бюджетної класифікації, 
яка б відповідала світовим стандартам та віддзе
ркалювала повну інформацію про використання 
бюджетних коштів;

б) невизначеність чинного законодавства 
щодо права місцевих рад залучати недержавних 
аудиторів для проведення незалежного аудиту 
використання коштів місцевого самоврядування;

в) обслуговування бюджетних і позабюдже
тних коштів місцевих самоврядувань поза систе
мою Державного казначейства.

Можливість використання недержавних ау- 
диторів-фахівців, які не є членами обласної чи 
районної ради та не мають ніяких стосунків з їх 
виконавчими органами, є особливо важливою че
рез нерозвиненість в Україні “громадського кон
тролю” через те, що електорат фактично ніколи 
не залучався до справжніх перевірок роботи міс
цевого самоврядування, а чинне законодавство, 
незважаючи на численні посилання на 
“громадський контроль”, фактично не містить 
конкретних норм, які б установлювали правила 
та процедури проведення такого контролю, ви
значали механізм доступу громадян чи їх 
об’єднань до фінансової (бухгалтерської-) інфор
мації та звітності органів місцевого самовряду
вання, а також не містить прямих норм щодо мо
жливих санкцій та правил їх застосування до ор
ганів виконавчої влади або їх посадових осіб у 
випадках виявлення громадським контролем фі
нансових зловживань чи правопорушень.

Внутрішньогосподарський фінансовий конт
роль підприємств, що використовують бюджетні 
кошти (бюджетних підприємств), у відповідності 
з чинним законодавством виконують бухгалтерії 
та фінансові відділи цих підприємств. Метою та
кого контролю є перевірки фінансово- 
господарської діяльності керівних органів під
приємства і додержання законодавства щодо ви
трачання бюджетних коштів. Але на практиці бу
хгалтерії та фінансові відділи бюджетних підпри
ємств не є незалежними від керівництва підпри
ємства. Крім того, у випадках використання бю
джетних коштів такий контроль не можна вважа
ти незалежним і об’єктивним ще й через можли
ву зацікавленість усіх органів підприємства 
(включаючи й фінансові органи, які виконують 
перевірки) у використанні бюджетних коштів не 
за призначенням.

Відсутність чіткої та повної бюджетної кла
сифікації, у відповідності з якою бюджетні під
приємства мають право використовувати бю

джетні кошти, а також недоліки системи ведення 
бухгалтерської звітності перешкоджає прозорості 
фінансової звітності, що, звісно, погіршує якість 
будь-яких фінансових перевірок.

Незалежний недержавний аудит здійснюєть
ся в Україні у відповідності з Законом України 
“Про аудиторську діяльність”, який було прийня
то у 1993 році [2]. У відповідності зі статтею 4 
цього закону аудит - це перевірка публічної бух
галтерської звітності, обліку, первинних доку
ментів та іншої інформації щодо фінансово- 
господарської діяльності суб'єктів господарю
вання з метою визначення достовірності їх звіт
ності, обліку, його повноти і відповідності чин
ному законодавству та встановленим нормати
вам. Аудит здійснюється незалежними особами 
(аудиторами), аудиторськими фірмами, які упов
новажені суб'єктами господарювання на його 
проведення. Аудит може проводитись з ініціати
ви господарюючих суб'єктів, а також у випадках, 
передбачених чинним законодавством (обов'яз
ковий аудит). Затрати на проведення аудиту від
носяться на собівартість товару (продукції, по
слуг).

Стаття 10 закону надає винятковий перелік 
випадків, коли проведення незалежного аудиту є 
обов’язковим, але цей перелік не включає в себе 
обов’язкових перевірок незалежним аудитом ви
трачання коштів з будь-яких бюджетів. Відсут
ність в Україні загального розуміння переваг ви
користання незалежних недержавних аудиторів, а 
також небажання їх залучення через випадки ко
рупції в державних органах та органах місцевого 
самоврядування, призводить до того, що незале
жні недержавні аудитори практично не залучаю
ться до проведення будь-яких парламентських чи 
урядових перевірок, а також до перевірок витра
чання коштів з бюджетів місцевого самовряду
вання. Отже, великий потенціал незалежного ау
диту майже не використовується.

Але в розвинутих країнах фінансовий конт-1 
роль є тільки однією з частин процесу нагляду за 
діяльністю уряду та органів місцевого самовря
дування та ретельної перевірки того, скільки дій
сно коштів збирається, куди вони направляються 
та наскільки ефективно вони використовуються 
органами виконавчої влади держави та самовря
дування. Крім фінансового контролю, в цих краї
нах широко застосовується ще й аудит ефектив
ності використання фінансових ресурсів (в іно
земній літературі - “performance audit”), поклика
ний аналізувати саме ефективність використання 
коштів шляхом зважування, що саме було зроб
лено за надані кошти, і чи не доцільніше було б 
їх використати на фінансування інших -  альтер
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нативних -  соціально-культурних чи економіч
них програм держави та самоврядування [2]. Та
кий аудит дозволяє перевірити якість надання 
будь-яких послуг чи виконаних робіт, що фінан
суються за рахунок того чи іншого бюджету. А 
його запровадження дозволяє запровадити зако
нодавче встановлення певних критеріїв якості 
надання послуг, що гарантовані населенню 
України Конституцією. Такими послугами, зо
крема, є медичне забезпечення, навчання в закла
дах середньої освіти, надання соціальних послуг 
населенню. Без цього неможливо гарантувати 
громадянам України практичну реалізацію їх 
прав на отримання цих послуг на однаковому рі
вні незалежно від місця їх проживання. Більшість 
розвинутих країн створила спеціальні державні 
органи в системі органів фінансового контролю, 
які відповідають за проведення аналізу ефектив
ності використання публічних коштів. І якщо ре
зультати аналізу показують неефективність ви
трачання коштів за будь-якою державною або мі
сцевою програмою, то парламент або місцеве са
моврядування приймають рішення про зупинення 
дії або вдосконалення тих чи інших законів або 
рішень місцевої влади, у відповідності з якими 
проводилося фінансування таких програм.

Окрім спеціально створених органів влади та 
самоврядування, аналіз ефективності витрачання 
публічних коштів проводиться недержавними ін
ституціями, включаючи університети та приватні 
науково-дослідні інститути, асоціації юридичних 
та фізичних осіб тощо. Результати такого дійсно 
неупередженого аналізу широко розповсюджую
ться засобами масової інформації, обговорюють
ся на наукових конференціях і мають великий 
вплив на виборців, і, відповідно, на посадові осо
би органів державної та місцевої влади. Звичай
но, що така діяльність недержавних інституцій 
була б неможливою без створення необхідної 
правової бази. Сьогодні виникнення та розвиток 
таких інституцій неможливий через відсутність 
правового забезпечення широкого доступу до 
будь-якої інформації про витрачання публічних

коштів, яка не вважається державною таємни
цею. Правове поле України не містить норм, які б 
установлювали правила та механізми необмеже
ного доступу громадськості до статистичної ін
формації щодо виконання будь-яких бюджетів, 
витрачання публічних коштів і забезпечили б 
оперативне її отримання зацікавленими фізични
ми та юридичними особами.

Підсумовуючи викладене, можна сказати, 
що без ліквідації вищезазначених недоліків пра
вового регулювання в системі фінансового конт
ролю та моніторингу неможливе підвищення 
ефективності витрачання публічних коштів в 
Україні.
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СПЕЦИФІКА ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ В СТАДІЇ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ
СПРАВИ

УДК 343.133

Будь-яка стадія кримінального процесу пре
дставляє собою відносно відокремлену його час
тину, яка характеризується конкретними завдан
нями, особливим колом учасників кримінально- 
процесуальної діяльності, специфікою процесу
альної форми та видом рішень, що в ній прийма
ються. Вивчення особливостей предмету доказу
вання в різних стадіях дає можливість більш по
глиблено уявити зміст всього процесу доказуван
ня, виявлення шляхів та напрямків його здійс
нення, обгрунтовує значення правильного розу
міння предмету і меж доказування, обов’язків 
суб’єктів доказування, а також змісту рішень, які 
можуть бути прийняті в справі; сприяє зміцненю 
законності при провадженні у справі, забезпечує 
виконання завдань, що стоять перед криміналь
ним судочинством.

Про особливості предмету доказування в 
стадії порушення кримінальної справи говорять 
насамперед у зв’язку з тим, що в літературі немає 
одностайної думки з приводу того, чи взагалі має 
місце доказування в стадії порушення кримі
нальної справи. Так, на думку Н.В.Жогіна і 
Ф.Н.Фаткулліна, «стадія порушення криміналь
ної справи має суворо обмежену задачу, що не 
містить у собі доказування» [4, с.20; 3, с.31].

Деякі автори підтримують думку, що своєрі
дність доказування в стадії порушення кримі
нальної справи міститься в тому, що воно «здійс
нюється шляхом збирання, дослідження та оцін
ки фактичних даних, отриманих з інших джерел, 
ніж вказані в ст. 65 Кримінально-процесуального 
кодексу України, і без провадження слідчих 
дій»[8, с.44], а, отже, й доказування, як слідчої 
діяльності, пов’язаної з суворо встановленими в 
законі формами та порядком збирання, перевірки 
доказів, в даній стадії немає [11, с.50-53; 6, 
с.103]. З приводу цього зауважимо, що в законі 
(ч.2 ст. 65 КПК) зазначається: «Ці дані (докази -  
К.Н.) встановлюються: показаннями свідка, пока
заннями потерпілого, показаннями обвинуваче
ного, висновком експерта, речовими доказами, 
протоколами слідчих і судових дій та іншими до
кументами» (підкреслено автором). Очевидно, 
що застосування законодавцем формулювання 
«інші документи» означає собою визнання про
цесуальними джерелами доказів документів, що

супроводжують проведення певних процесуаль
них дій, а саме -  отримання заяв і повідомлень 
про злочини, витребування пояснень громадян і 
посадових осіб, документів та предметів, прове
дення ревізій (ст.ст. 66, 97 КПК). Тим не менше 
всі вони підлягають перевірці та оцінці на за
гальних підставах в порядку ст. 67 КПК України, 
а у випадку необхідності зміст інформації та 
умови надання їй процесуальної форми можуть 
бути перевірені за допомогою слідчих (судових) 
дій в подальших стадіях провадження в справі.

Зважаючи на вищевикладене, висловимо при
хильність до думки тих авторів, які вважають, що 
процес доказування починається вже в стадії по
рушення кримінальної справи [1, с.7-28; 17, с.142- 
152; 21, с.22-29; 9, с.94-96]. Кожна заява (повідом
лення), що поступила в органи розслідування, 
прокуратури і суду про вчинений або підготовлю- 
ваний злочин, повинна бути старанно перевірена. 
Дії по перевірці цих заяв (повідомлень) являють 
собою доказування, оскільки встановлення наяв
ності або відсутності умов, необхідних для пору
шення кримінальної справи, полягає в з'ясуванні у 
визначеному законом порядку ряду обставин, що 
можливо лише шляхом збирання, перевірки і 
оцінки відомостей про ці обставини, тобто шля
хом процесуального доказування. Але воно, в си
лу соціального призначення цієї стадії та завдання 
констатації в тому чи іншому випадку, визначе
ному ст. 94 КПК, даних, які вказують на ознаки 
злочину, відрізняється певними особливостями від 
доказування в інших стадіях кримінального судо
чинства. Ці особливості, накладають відбиток на 
сам процес доказування, засоби доказування (до
кази), предмет і межі доказування.

Специфіка предмету доказування в першій 
стадії кримінального процесу полягає, зокрема, в 
тому, що для порушення кримінальної справи не
має необхідності в дослідженні всіх обставин, що 
мають значення для правильного вирішення спра
ви. їхнє з'ясовування є завданням наступних ста
дій процесу. Стаття 94 КПК встановлює, що для 
прийняття рішення про порушення кримінальної 
справи достатньо встановити лише наявність 
ознак злочину. Отже, в стадії порушення кримі
нальної справи предмет доказування буде вужчий, 
ніж в інших стадіях кримінального судочинства
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процесуального законодавства, «справа може бу
ти порушена тільки в тих випадках, коли є доста
тні дані, які вказують на наявність ознак злочи
ну» (ч. 2 ст. 94 КПК).

В юридичній літературі досить часто можна 
зустріти вислів, що підставою до порушення 
кримінальної справи є наявність ознак складу 
злочину [9, с.85-90]. Поняття складу злочину ха
рактеризує діяння як протиправне (протизакон
не), причому відсутність хоча б одного елементу 
складу злочину означає відсутність складу зло
чину в цілому. Якщо ж в діянні немає складу 
злочину, значить, це діяння не є протиправним, а 
отже, і злочинним. Тому у випадку встановлення 
відсутності в діянні тієї або іншої особи складу 
злочину підставою до відмови в порушенні кри
мінальної справи буде відсутність ознак злочину.

При вирішенні питання про наявність або 
відсутність підстав до порушення кримінальної 
справи в кожному випадку треба визначити, що 
діяння, про яке говориться в заяві (повідомленні), 
являє суспільну небезпеку. Якщо дія або бездія
льність не володіє цією невід'ємною ознакою 
злочину, в порушенні кримінальної справи по
винно бути відмовлено.

Значно більшу складність являє вирішення пи
тання про те, чи є дане діяння протиправним. При
чому ця складність багато в чому зумовлена тим, 
що для прийняття рішення про порушення кримі
нальної справи необхідно не тільки встановити за
гальні ознаки злочину (суспільну небезпечність і 
протиправність), але і визначити, який саме злочин 
вчинено, оскільки у відповідності зі ст. 98 КПК, у 
постанові про порушення кримінальної справи по
винна бути зазначена стаття кримінального закону, 
за ознаками якої порушується справа. Тому при ви
значенні тих ознак складу злочину, які повинні бу
ти встановлені для прийняття рішення про пору
шення кримінальної справи, потрібно враховувати 
особливості конструкції складів конкретних злочи
нів.

Насамперед необхідно з'ясувати, чи є об'єкт злочи
ну, тобто чи охороняються кримінальним законом ті су
спільні відносини, на які спрямоване суспільно небезпе
чне посягання. Оскільки закон не вимагає, щоб до мо
менту порушення кримінальної справи була дана точна 
кваліфікація вчиненого діяння, достовірне встановлення 
спеціального і безпосереднього об'єкту не викликаєшся 
необхідністю, тому цілком достатньо, якщо буде вста
новлена наявність загального об'єкту злочину.

Наступним кроком є з'ясування об'єктивної 
сторони злочину, невід'ємним елементом якої ви
ступає наявність діяння, передбаченого Особли
вою частиною КК. Але встановлення цієї обста
вини достатньо лише для порушення криміналь

ної справи про злочин із формальним складом, 
тобто про таке діяння, сам факт вчинення якого 
законодавець вважає злочинним незалежно від 
того, настали які-небудь шкідливі наслідки чи ні. 
Для порушення кримінальної справи про закін
чений злочин із матеріальним складом необхідно 
мати у розпорядженні дані про те, що це діяння 
спричинило зазначені в законі наслідки, що між 
цим діянням і наслідками, які настали, існує при
чинний зв'язок.

Обов'язковим елементом складу будь-якого 
злочину є суб'єкт злочину. Проте, оскільки для 
порушення кримінальної справи необхідно вста
новити ознаки злочину, а не конкретну особу, 
що його вчинила, при прийнятті цього процесу
ального рішення, як правило, немає потреби з'я
совувати, хто саме вчинив даний злочин. Однак, 
дане положення не стосується тих випадків, коли 
справа порушується щодо певної особи згідно ч. 
2 ст. 98 КПК. Зважаючи на те, що кримінальну 
відповідальність за деякі злочини може нести 
лише спеціальний суб'єкт, тобто особа, що крім 
загальних ознак суб'єкта злочину наділена додат
ковими ознаками (наприклад, ст. 96,172 КК), при 
порушенні кримінальної справи про ці злочини 
повинна враховуватися особа підозрюваного, 
інакше прийняття рішення про порушення кри
мінальної справи буде необгрунтованим.

Четвертим, останнім елементом складу зло
чину є його суб'єктивна сторона, що містить у 
собі психічне відношення особи до вчиненого 
нею діяння, а також мету і мотиви її діяльності, 
емоційний стан, що характеризує психіку люди
ни в момент вчинення нею злочину. Як правило, 
встановлення суб'єктивної сторони складу злочи
ну в стадії порушення кримінальної справи в ба
гатьох випадках видається неможливим, оскільки 
на цьому етапі кримінального судочинства дале
ко не завжди відома особа, яка вчинила злочин. 
Однак не можна погодитися з думкою, висловлег 
ною М.П. Кузнєцовим, що для прийняття рішен
ня про порушення кримінальної справи не потрі
бно встановлювати елементи суб'єктивної сторо
ни складу злочину, так як вони з'ясовуються в 
ході подальшого провадження в справі [10, с.41]. 
Як відомо, справу може бути порушено не тільки 
відносно закінченого злочину, а оскільки попере
дня злочинна діяльність (готування та замах) мо
же мати місце тільки в умисних злочинах, невс- 
тановлення суб’єктивної сторони при порушенні 
справи про незакінчений злочин зумовлює нео
бгрунтованість прийняття такого рішення.

В процесі вирішення питання про порушен
ня кримінальної справи необхідно перевірити, чи 
немає обставин, які, відповідно до закону виклю
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чають провадження по справі, перелік яких міс
титься в ст. 6 КПК. Проте їхня система, на наш 
погляд, потребує вдосконалення.

Насамперед певні непорозуміння і складнос
ті на практиці викликають деякі розбіжності в 
нормах закону щодо регламентації відмови в по
рушенні кримінальної справи. З положення, за
кріпленого в ч. 1 ст. 99 КПК, випливає, що в по
рушенні кримінальної справи повинно бути від
мовлено, якщо відсутні підстави до порушення 
кримінальної справи. Стаття ж 6 КПК містить 
більш широкий перелік обставин, що виключа
ють провадження в кримінальній справі (відмову 
в її порушенні або закриття), які передбачають: 
відсутність приводу до порушення кримінальної 
справи (п. 7); відсутність підстав до прийняття 
такого рішення (п.п. 1, 2, 5) та інші обставини, 
що виключають провадження в справі не внаслі
док відсутності приводів і підстав до порушення 
кримінальної справи, а в силу того, що законода
вець за певних причин вважає неможливим або 
недоцільним подальше провадження судочинства 
(п.п 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11).

Зважаючи на це положення, слід уточнити ч. 
1 ст. 99 КПК, виклавши її в наступній редакції: 
«При відсутності підстав до порушення кримі
нальної справи, а також при наявності інших об
ставин, що виключають провадження в справі, 
прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя 
своєю постановою, а суд -  ухвалою відмовляють 
в порушенні кримінальної справи, про що пові
домляють заінтересованих осіб і підприємства, 
установи, організації».

Обставиною, що виключає провадження в 
справі в зв'язку з тим, що немає підстави до по
рушення кримінальної справи, є відсутність у ді
янні, про яке надійшло повідомлення, ознак зло
чину, тобто протиправності і суспільної небезпе
чності діяння. Відсутність протиправності діяння 
означає, що в ньому немає складу злочину. На 
відсутність складу злочину прямо зазначено в за
коні як на обставину, що виключає провадження 
в справі (п. 2 ст. 6 КПК).

Кримінальна справа не може бути порушена 
й у випадку, коли дія або бездіяльність хоч фор
мально і містить ознаки якогось діяння, передба
ченого Особливою частиною УК, але не являє 
собою небезпеки в силу того, що воно є малозна
чним, або вчинено в стані необхідної оборони, 
або крайньої необхідності, при затриманні зло
чинця, при добровільній відмові від доведення 
злочину до кінця, якщо фактично вчинене діяння 
не містить складу іншого злочину, при виконанні 
закону або обов'язкового наказу, а також у ви

падку, коли шкідливі наслідки настали внаслідок 
виправданого виробничо-господарського ризику.

До числа інших обставин, що перешкоджають по
рушенню кримінальної справи, варто віднести:

1) примирення потерпілого з обвинуваченим 
по справах, які порушуються не інакше, як за 
скаргою потерпілих, крім випадків, передбачених
ч. З ст. 27 КПК (п. 6 ст. 6 КПК);

2) наявність по відношенню до особи, яка 
вчинила злочин, вироку по тому ж обвинувачен
ню, що набрав законної сили, або ухвали чи 
постанови суду про закриття справи з тієї ж під
стави, а також нескасованої постанови органу ді
знання, слідчого, прокурора про закриття справи 
по тому ж обвинуваченню, крім випадків, пере
дбачених ст. ст. 276 і 278 КПК (п.п. 9, 10 ст. 6 
КПК). Вводячи дані положення в коло обставин, 
що виключають провадження в справі, законода
вець виходив із того, що одна й та сама особа не 
може бути двічі притягнута до кримінальної від
повідальності за те саме діяння;

3) наявність нескасованої постанови органу 
дізнання, слідчого, прокурора про відмову в по
рушенні кримінальної справи по тому ж факту, 
крім випадків, передбачених ст.ст. 276 і 278 КПК.

У ст. 6 КПК вказані й інші обставини, що 
виключають провадження в справі: закінчення 
строків давності (п. 3), наявність акту амністії 
або помилування окремих осіб (п. 4), смерть осо
би, що вчинила злочин (п. 8). Але оскільки від
мова в порушенні кримінальної справи або за
криття справи в зв'язку з наявністю цих обставин 
не реабілітують особу, яка вчинила злочин, ви
рішувати питання про звільнення від криміналь
ної відповідальності за цими підставами може 
тільки суд, тому що тільки він наділений правом 
визнати людину винною у вчиненні злочину ( ч.2 
ст. 15 КПК, ч. 1 ст.62 Конституції).

За цих же підстав не можна погодитися і з 
думкою авторів, які думають, що в порушенні 
кримінальної справи може бути відмовлено у ви
падку, коли до моменту надходження в органи 
дізнання, слідства, прокуратури чи суду відомос
тей про злочин особа, що його вчинила, переста
ла бути суспільно небезпечною [2, с.65; 3, с.86]. 
Це твердження, крім того, не відповідає і чинно
му законодавству, оскільки ст. 7 КПК припускає 
лише закриття справи внаслідок зміни обстанов
ки, а не відмову в її порушенні.

З урахуванням викладеного вважається за 
доцільне ввести в КПК самостійну статтю про 
обставини, що підлягають з'ясовуванню в стадії 
порушення кримінальної справи. У ній варто за
значити, що при вирішенні питання про пору-
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шення кримінальної справи повинні бути встано
влені наявність або відсутність приводів до по
рушення кримінальної справи, підстав до пору
шення кримінальної справи, обставин, що ви
ключають провадження в справі, а також інших 
обставин, з'ясування яких необхідне для при
йняття рішення про порушення або про відмову в 
порушенні кримінальної справи.

Список літератури

1. Арсеньев В.Д. Доказывание фактических 
обстоятельств дела в отдельных стадиях советс
кого уголовного процесса. — Тр. /Иркутск. Ун-Т, 
1969.- Т. 45.- Вып. 8,- Ч. 4.

2. Давыдов П.М., Сидоров Д.В., Якимов 
П.П. Судопроизводство по новому УПК РСФСР.- 
Свердловск, 1962.

3. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбужде
ние уголовного дела,- Москва, 1961.

4. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предвари
тельное следствие в советском уголовном про
цессе.- Москва, 1965.

5. Жогин Н.В. Прокурорский надзор за пре
дварительным расследованием уголовных дел.- 
Москва, 1968.

6. Зеленецкий B.C. Структура советского 
уголовного процесса// Проблемы правоведения.- 
Харьков, 1982.-Вып.42.

7. Зинатуллин 3.3 Уголовно-процессуальное 
доказывание.- Ижевск: Изд-во Удмуртского ун
та, 1993.

8. Каз Ц.М. Пределы доказывания в стадии 
возбуждения уголовного дела.- Ученые записки 
Саратовского юридического ин-та им". Д.И. Кур
ского.- 1964.- Вып.11.

9. Карнеева JI.M. Доказывание при отказе в 
возбуждении уголовного дела.- Советское госу
дарства и право, 1975.- № 2.

10. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии воз
буждения уголовного дела.- Воронеж.- Изд-во 
Воронежского ун-та, 1983.

11.Лупинская П.А. Доказывание в советском 
уголовном процессе.- Москва, 1966.

12.Лютиков Н.Е. Возбуждение уголовных 
дел о нарушении правил движения по улицам и 
дорогам.- Воронеж, 1968.

13.Михайловская И., Петрухин И. Некото
рые вопросы теории судебных доказательств. - 
Советская юстиция, 1964.- № 5.

14-Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. 
Кримінальний процес України.- Київ: Ли-
бідь,1992.

15.Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное 
доказывание: понятие и средства,- Москва,- «Фи- 
линъ»,1997.

16.Савицкий В.М. Прокурорский надзор за 
дознанием и предварительным следствием - Мо
сква, 1959.

17.Сердюков П.П. К вопросу о доказывании 
в стадии возбуждения уголовного дела. — В кн.: 
Проблемы Советского государства и права.- Ир
кутск, 1970.-Вып. 1.

18.Советский уголовный процесс /Под ред. 
Л.М. Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыриче- 
ва.-Москва, 1980.

19.Степанов В.В. Предварительная проверка 
первичных материалов о преступлениях.- Сара
тов, 1972.

20. Уголовно-процессуальное право Россий
ской Федерации: Учебник/ Отв. ред. П.А. Лупин- 
ская,- Москва: Юристъ,1998.

21. Ульянова Л.Т. О доказывании в стадии 
возбуждения уголовного дела,- Вести Моск. ун
та.- Сер. 12.-Право, 1971.-№3.

22.Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы про
цессуального доказывания.- 2-е изд. Казань, 
1976.

23.Чеканов В.Я. Прокурорский надзор в ста
диях возбуждения уголовного дела и предварите
льного расследования. - Учен. тр./Сарат. юр. ин- 
т, 1966.- Вып. 2.

Надійшла до редколегії 19.02.1999р.
Knyazeva N. V.

Specificity of the subject in proof in a stage of initiation of criminal case
Summary

In the article the features of a subject in proof in a stage of initiation of criminal case are considered, 
the opinion is proved, that for the decision of a question about initiation of criminal case should be estab
lished presence or absence of grounds and bases to its initiation, circumstances excluding criminal proceed
ing, and also other circumstances, which is necessary for acceptance of the proved decision about initiation 
or refusal of initiation of criminal case.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРА
ЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 34.01

Прийняття нової Конституції України ство
рило основу для подальшого формування і роз
витку законодавства України, а також ще більше 
загострило проблему вдосконалення правового 
регулювання суспільних відносин. Концепція 
правової реформи містить положення про вдос
коналення законодавчої системи, приведення її в 
певну внутрішньо узгоджену і цілісну систему 
[8]. Система законодавства, її основні параметри 
зумовлюються значною мірою системою права, 
тому й удосконалення системи законодавства 
України має своєю передумовою пізнання і вико
ристання специфічних системно-структурних за
кономірностей права [19, с.79].

Важливі суспільно-економічні перетворення, 
загальноідеологічні трансформації завжди 
пов’язані зі змінами в системі права, як наприк
лад, відбувається нині в Україні -  загальні зміни 
в правовій системі включають у себе і перебалан- 
сування соціальної значущості багатьох правових 
інститутів, зокрема, інституту приватної власнос
ті, що викликає необхідність переосмислення 
природи правових утворень, їх оновлення відпо
відно до нових вимог правозастосування [12, с.
10]. На перший план висуваються завдання удо
сконалення системи законодавства: організація 
подальшої інтеграції та водночас диференціації 
галузей права і законодавства.

У питанні про тенденції розвитку правової 
системи України гостро стоїть проблема дифере
нціації системи права і системи законодавства на 
публічні та приватні галузі, вияснення їх співвід
ношення і взаємозв’язку. Наукове розмежування 
права на публічне і приватне, класифікація галу
зей права і законодавства, які вони охоплюють, 
веде до удосконалення самої системи права, що 
має виразитись в ефективному функціонуванні 
права як системи. Вирішення цієї проблеми має, 
окрім загальнотеоретичного, важливий практич
ний інтерес -  за умови невизначеності розмежу
вання публічного і приватного права паралізуєть
ся одна із основних функцій держави -  здійснен
ня розподілу та поєднання суспільних інтересів 
як загальносуспільної волі.

Диференціація права на публічне і приватне 
має об’єктивний характер, тому що не залежить 
від суб’єктивної волі законодавця, а є відобра
женням самої природи і сутності права. Публічне 
і приватне право діє в органічному взаємозв’язку, 
яким забезпечує належне функціонування право
вої системи в цілому, тому ігнорування цього тя
гне за собою певні негативні правові наслідки. 
Ми маємо приклад, коли панування в Україні в 
радянський період командно-бюрократичної сис
теми управління призвело до невиправданої пе
реоцінки публічного права за рахунок ігноруван
ня приватного, аж до фактично повного запере
чення останнього.

Власне проблема розмежування права на пу
блічне і приватне, яка і сьогодні має принципове 
значення, окреслилась в юридичній науці і прак
тиці дуже давно -  дискусії навколо неї велись ще 
римськими юристами. Нині в тій чи іншій формі 
вказане розмежування існує в усіх правових сис
темах, а у правових системах романо-германської 
правової сім’ї має загальний характер [8].

Поділ на публічне і приватне право — хара
ктерна ознака романо-германської правової сім’ї. 
Протягом тривалого часу в Європі правом визна
чалось лише приватне право — суди, створені чи 
то визнані державою, могли здійснювати свою 
діяльність тільки в сфері приватного права. В ре
зультаті постало питання — як організувати ро
боту суддів, щоби вони могли незалежно вирішу
вати спір між державою і приватною особою? Як 
організувати суди, щоби вони приймали рішення 
від імені держави і тим не менше були достатньо 
незалежні від неї?

Водночас, зазначає Р.Давид, продовжуючи 
роботу по виробленню й удосконаленню публіч
ного права, необхідно усвідомлювати, що публі
чне право не має такого ступеня досконалості і 
значущості, як приватне право, що справжнім 
правом залишається приватне право [8, с. 102]. 
Сутністю розмежування системи права на публі
чне і приватне є те, що в системі права містяться 
норми, які забезпечують загальні (публічні) ін
тереси -  суспільства, держави в цілому (консти
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туційне право, кримінальне, процесуальне, адмі
ністративне, фінансове, військове) та норми, які 
відображають інтереси приватних осіб (цивільне, 
трудове, сімейне, торговельне, авторське, коопе
ративне). Загалом, до сфери права публічного на
лежать галузі правових норм, які виходять із са
мої організації суспільства, а до сфери приватно
го -  галузі норм, які стосуються, насамперед, 
відносин, що мають місце між самими членами 
суспільства [18, с. 119].

Не викликають заперечень і сучасні тлума
чення природи та сутності публічного і приват
ного права, які пов’язують публічне право зі сфе
рою державних справ, її діяльністю як влади усіх 
публічних інститутів, а приватне право - зі сфе
рою приватних справ, регламентацією правового 
статусу особистості, приватної власності, вільних 
договірних відносин [13, с.53].

Наріжним каменем у питанні про розмежу
вання публічного і приватного права є проблема 
критерію такого розподілу права. Римські юрис
ти зводили розмежування права на приватне і пу
блічне до різниці охоронюваних інтересів, розрі
зняючи інтереси приватні та загальні. Подібний 
розподіл пізніше дістав обгрунтування в знаме
нитій праці Ш.Монтеск’є "Про дух законів", на 
думку якого, закони, що визначають відносини 
між управителями і підлеглими, є право політич
не, а закони, що визначають відносини між усіма 
громадянами -  право цивільне [16, с. 212-213].

На рубежі XIX -  початку XX ст. в юридич
ній науці сформувались різні напрями в питанні 
дослідження критерію розмежування публічного 
і приватного права. Римська диференціація права 
на основі критерію інтересу (приватних осіб чи 
загального) розцінювалась як невизначена і ви
кликала спроби її удосконалення. "Не можна 
протиставляти інтереси загальні і приватні. За
гальний інтерес є нещо інше як та чи інша сукуп
ність приватних інтересів. Все право встановлене 
заради охорони інтересів окремих осіб, тобто 
приватних інтересів. З іншого боку, право охоро
няє тільки ті інтереси окремих осіб, які мають 
більш-менш загальне значення", - наголошував 
М.Коркунов [14, с. 165-166].

Модернізованою модифікацією римської си
стеми на той час була телеологічна (Савіньї, 
Шталь, Аренс), яка підставою розмежування сис
теми права виділяла мету (задоволення інтересів 
однієї людини чи групи людей).

Як відзначали М.Коркунов [14, с. 165-167], 
Б.Черепахін [22, с. 4-5] у питанні про розмежу
вання системи права вирізнились дві основні те
чії -  прихильники "матеріального" та "формаль
ного" критерію диференціації права. Представ

ники першої (Кавелін, Умов, Мейер, Цитович) 
пов’язували розмежування права зі змістом від
носин, що регулюються; другої (Пухта, Еллінек, 
Тон) -  зі способом правового регулювання. На 
думку М.Коркунова, система, в основі якої ле
жить матеріальний критерій розмежування хи
бить в тому, що, з одного боку, не тільки приват
не право, але і публічне, зачіпає економічний 
розподіл, а з іншого боку -  нормуванням розпо
ділу економічних благ не вичерпується зміст 
приватного права [14, с. 173-177].

Погляди прихильників формального крите
рію розмежування можна теж розділити на дві 
групи -  одні вбачали підставу розподілу права в 
становищі суб’єктів у правовідносинах, інші -  у 
способах охорони прав (охороняється за ініціати
вою потерпілого чи за ініціативою суспільної 
влади) [14, с. 168-173].

М.Коркунов висунув власне бачення крите
рію розмежування публічного і приватного пра
ва, вбачаючи його у відмінностях розподілу 
об’єкта власності і його пристосування. Він вва
жав, що найбільш характерне розмежування при
ватних і публічних прав виражається в порядку 
набуття тих чи інших прав, в способі їх втрати, в 
розмежуванні змісту самого права і в співвідно
шенні права й обов’язку [14, с. 173-180].

У радянський період єдино вірною вітчизня
на юридична наука визнавала теорію, згідно якої 
вся соціалістична система права має виключно 
публічний характер. Марксистська доктрина ви
користовувала формулу В.І.Леніна, згідно якої в 
галузі господарства існує не приватне, а лише 
публічне право [10, с. 398].

Основні мотиви, які привели радянську док
трину до заперечення відмінностей між публіч
ним і приватним правом, Р.Давид бачить такими. 
По-перше, оскільки для марксизму чинником, що 
визначає суспільні відносини, є економічний лад 
суспільства, то відповідно до цього приватне 
право знаходиться в залежності від публічного' 
права, яке юридично закріплює економічний лад. 
По-друге, для марксистської теорії не є правови
ми нормами правила, які відповідають вимогам 
справедливості, або породжені мораллю; скорі
ше, навпаки, юридичні норми встановлюються 
пануючим класом, щоби загарантувати свої полі
тичні інтереси та політичну владу [8, с. 234].

Отже, марксистсько-ленінська юридична на
ука в принципі не визнавала поділу радянського 
права на публічне і приватне [7, с. 216]. Поясню
валось це тим, що соціалістичні суспільні відно
сини відрізняються гармонійною єдністю суспі
льних і особистих інтересів [7, с. 217], хоча для 
буржуазних правових систем допускався поділ
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галузей залежно від того, які — публічні (загаль
ні) чи приватні — інтереси виражали певні нор
ми. У нормах права обумовлювалася необхід
ність визначити, який (особистий чи загальний) 
інтерес виражений, але водночас зазначалося, що 
таке розмежування не мало системоутворюючого 
значення для радянської системи права [9, с. 32].

На сучасному етапі, з появою нових сфер 
суспільних відносин, які склалися і формують 
певний ринковий простір, виникає потреба у 
формуванні механізму узгодження загальних і 
приватних інтересів, у більш ефективному 
способі їх правового регулювання. Тому пошук 
критеріїв розмежування публічного і приватного 
права триває.

Важливі соціально-політичні та економічні 
перетворення в Україні, в інших державах Схід
ної Європи в середині 80-х — поч. 90-х pp. зумо
вили і певний деструктивний негативізм стосов
но галузей публічного права, яке пов’язували з 
тоталітарними основами державності. Нині від
роджується інтерес і до публічного права, оскіль
ки його норми мають своєю метою захист публі
чних інтересів у суспільстві.

Для норм публічного права характерна 
імперативність, тобто поширення їх дій на всіх 
учасників правовідносин у сфері компетенції 
державних органів та посадових осіб. Імперативні 
норми застосовуються, у конституційному, 
адміністративному, кримінальному, інших галузях 
права. Так, згідно зі ст. 74 Конституції України не 
допускається проведення референдуму щодо 
законопроектів з питань податків, бюджету та 
амністії [1]. Аналогічний наказовий характер має і 
зміст ч. 2 ст. 78 — народні депутати України не 
можуть мати іншого представницького мандата чи 
бути на державній службі [1].

Для норм приватного права характерна дис- 
позитивність, що є, власне, легальною можливіс
тю реалізувати свої права. Диспозитивними є фа
ктична більшість норм цивільного, сімейного, 
інших галузей права. Наприклад, ст. 153 Цивіль
ного Кодексу Української PCP зазначає, що до
говір вважається укладеним, коли між сторонами 
досягнуто згоди по всіх істотних умовах [4]. Ст. 
154 передбачає, що коли сторони домовились 
укласти договір у певній формі, то він вважається 
укладеним з моменту надання йому обумовленої 
форми, хоч би за законом для даного виду дого
ворів ця форма і не вимагалась [4]. У цих при
кладах чітко простежується можливість активної 
реалізація сторонами своїх прав.

Головним завданням, на наш погляд, є поєд
нання публічно-правового і приватно-правового

регулювання. Важливим у цьому плані є логічне, 
раціональне і гнучке застосування норм приват
ного і публічного права, особливо, за умов 
постійних соціально-економічних змін, що відбу
ваються у суспільстві. Наприклад, застосовуючи 
для регулювання економічних відносин норми 
приватного права і надаючи громадянам та коле
ктивам як суб’єктам права самостійність у госпо
дарській діяльності [2, 3], держава разом з тим 
запроваджує і норми публічного права (обме
ження правосуб’єктності держпідприємств, сво
боди договорів) [5].

З другого боку, саме розмежування права на 
публічне і приватне є досить умовним. За спра
ведливим зауваженням Р.Давида, на протязі сто
літь юристи з точки зору обережності не торка
лись публічного права, яке переплітається з полі
тикою та адміністративною наукою [8, с. 233]. 
Але в сучасних умовах держава не може не втру
чатися в процеси ціноутворення, оподаткування, 
ліцензування і квотування, тобто навіть у конк
ретному випадку реалізації норми приватного 
права зачіпають публічні інтереси. Неможливо 
заперечити державний вплив на певну категорію 
суспільних відносин, особливо на економічні, 
ринкові, товарно-грошові, відмовитися від дер
жавного регулювання певних сфер і напрямків 
підприємницької діяльності, тобто від наявності 
"елементів публічного порядку". І при цьому 
особливої актуальності набуває визначення спів
відношення між нормами приватного і публічно
го права: останні повинні застосовуватись як ви
нятки, що встановлюють відповідні обмеження 
для підприємців з метою захисту загальносуспі
льного блага [21, с. 26].

У ході створення і функціонування системи 
забезпечення ринкових перетворень в Україні 
необхідно враховувати багатоукладний характер, 
диференційованість структури та змісту сучасної 
економіки, основу якої складають як традиційні 
відносини державної власності, так і нові, що 
формуються, відносини приватної власності. 
Правове регулювання змішаної економіки по
винне поєднувати приватно -  і публічно-правові 
методи регулювання [20, с. 31].

Нині Україна йде по шляху складної адапта
ції до нових соціально-економічних умов і реор
ганізації своєї системи права. В цьому процесі 
важливо, по-перше, враховувати національні 
юридичні традиції, а по-друге, застосовувати 
правовий досвід інших країн, пристосовуючи йо
го до місцевих реалій сьогодення (наприклад, для 
правового регулювання дійсності таких запози
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чених інститутів, як біржі, акціонерні товарист
ва).
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Kobrynska S.B.
Some questions of the correlation of Public and Private Law of Ukraine in modern conditions

Summary
In the article some tendencies of development of law system of Ukraine in modern conditions are 

analyzed, the character of changes in the ratio of Public and Private Law is uncovered.
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НОТАРІАТ НА БУКОВИНІ 
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТ.

В означений період нотаріальна служба на
була на Буковині чи не більшого розвитку, ніж 
адвокатура. Бо (так говорять ще й нині), якщо ад
вокати розглядались лише як юристи, то нотаріу
си - ще й як юристи. Хоча, як і адвокатура, нота
ріат був інститутом представництва інтересів, 
правовою професією.

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

Починаючи з 1850 р., протягом 20 років в 
Австрії тричі проводилось законодавче регулю
вання нотаріату.

11 жовтня 1854 р. вийшла постанова мініс
терства юстиції про практику та професійні іспи
ти кандидатів у нотарі (Vorschrifte ьЬег 
Notariatsprbfung), а 21 травня 1855 р. цісарський 
патент затвердив новий нотаріальний порядок, 
який був запроваджений з 1 серпня 1855 р.^> 
143-144]

У відповідності з цим патентом нотарі у 
своїх судових округах використовувались як су
дові комісари. В цій ролі вони засвідчували ви
падки смерті, спадкування, сирітські справи, да
вали судові оцінки у спірних справах про рухоме 
і нерухоме майно і т.п. [9, S. 118].

Положення цього нотаріального порядку бу
ли конкретизовані постановою міністерства юс
тиції від 7 травня 1860 р. “Про використання но- 
тарів як судових комісарів” та патентом про дис
циплінарну відповідальність судових чиновників 
від 21 травня 1868 р.

Нотаріальний порядок 1855 р. виявився не
достатнім, тому з ініціативи державної ради (рі
шенням від 22 січня 1869 р.) розпочалась розроб

ка нового. Ця реформа мала остаточно дати від
повідь на 3 корінні питання:

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

2. Які завдання він повинен мати в системі 
правосуддя?

3. Яка організація забезпечувала б виконання 
цих завдань?

Новий нотаріальний порядок був введений у 
дію патентом 25 липня 1871 р. На Буковині цей 
закон реально розпочав діяти з 1 жовтня 1888 р.

Лише із запровадженням нотаріального по
рядку 1871 р. нотаріат почав діяти як самостійна, 
незалежна від судів установа. На відміну від су
ду, нотаріат був поставлений всередину народу, 
хоча й розглядався як необхідна умова доскона
лого судового порядку.

Нотарі призначалися державою і публічно 
уповноважувались укладати і видавати грамоти 
про правові тлумачення і правові угоди, про 
справи, що породжували права, зберігати довіре
ні їм документи, приймати гроші і цінні папери 
для передачі третім особам (§ 1). Усі нотаріальні 
грамоти (нотаріальні акти, нотаріальні протоко
ли, нотаріальні посвідчення) визнавались дійс
ними тільки при дотриманні передбачених зако
ном формальностей.

Нотарі призначались міністром юстиції з чи
сла кваліфікованих кандидатів. Необхідними 
умовами для зайняття посади були: досягнення 
24-річного віку, державна правова освіта і скла
дені теоретичні іспити або ступінь доктора права, 
успішно складені адвокатський, нотаріальний або 
судовий іспити, 4 роки правові практики (адвока
тура, суд, фінансова прокуратура), два з яких му
сила складати практична нотаріальна робота, 
знання крайових мов (§ 6).

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

Число нотарів обмежувалося. їх кількість у 
кожному окрузі суду першої інстанції визначала
ся міністром юстиції (§ 9).

З 1885 р. міністерство юстиції публікувало 
покажчик нотарів (разом з адвокатами). На поча-
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тку 1909 р. в Нижній Австрії було 140 нотарів (у 
Відні - 67), у Верхній Австрії - 53, Зальцбурзі - 
19, Чехії - 247, Моравії - 93, Сілезії - 26, Штирії - 
74, Каринтії - ЗО, Крайні - 34, Тіролі і Форарльбе- 
рзі - 71, Галичині -211, Буковині - 21, Далмації - 
37, Трієсті, Герці і Градисці - 42 (всього - 1098).

На Буковині один нотар приходився на 
38.100 осіб населення, в Галичині - на 38.036, в 
Чехії - на 27.407, у Верхній Австрії - на 16.094, у 
Зальцбурзі - на 11.312, а загалом по Австрії - на 
26.022 [10, Б. 18].

Для заміщення вакантної посади нотаря ого
лошувався конкурс (§ 10). Його оголошення на
лежало до компетенції місцевої нотаріальної па
лати. З питань заміщення посад нотарів, умов 
проведення конкурсів, складання кваліфікацій
них табелів кандидатів у нотарі 31 жовтня 1887 р. 
та 8 листопада 1895 р. вийшли укази міністерства 
юстиції Австрії [10, Б. 19-23].

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

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

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

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

Кожен нотар міг приймати до своєї канцеля
рії помічників. Вони визнавались нотаріальними 
помічниками лише після внесення до списків но
таріальної палати (§ 117). Кожна нотаріальна па
лата вела список усіх нотаріальних кандидатів 
свого округу. Бути записаним міг лише той кан
дидат, який склав принаймні два теоретичні іспи
ти (між ними - судовий) або мав ступінь доктора 
права.

Практика нотаря мусила бути єдиною. Не 
дозволялося поєднувати її ні з адвокатською, ні з

судовою діяльністю, з державною чи приватною 
службою (§ 118).

В разі відпустки, смерті, усунення з посади і 
виключення зі списку нотаріальної палати за
мість вибулого призначався заступник (субсти
тут). Ним міг бути поставлений тільки нотар того 
ж округу, до якого належала звільнена вакансія, 
або нотаріальний кандидат, що відповідав усім 
вимогам. Допоки тривало заміщення (субститу
ція), заміщуваному нотареві заборонялося само
му вчиняти нотаріальні дії (§§ 119, 123).

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

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

До функцій нотаріальної колегії належали:
— вибори голови і членів нотаріальної пала

ти;
— вироблення пропозицій щодо устрою і ді

яльності нотаріату;
— розгляд планів роботи і звітів нотаріаль

ної палати;
— вироблення регламенту діяльності, який 

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

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

Загальний же нагляд за діяльністю нотарі
альних колегій здійснювали голови (президенти) 
судів першої та другої інстанції (§ 154).

На нотаря, який своєю поведінкою зганьбив 
своє звання, нотаріальна палата накладала дис
циплінарне стягнення. До числа стягнень нале
жали: письмові догани, штрафи (до 500 фл.) і 
тимчасове позбавлення посади на строк до одно
го року, позбавлення посади (§ 158).

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

З нотаріального закону 1871 р., власне, і роз
почав свою активну діяльність нотаріат на Буко
вині. Станом на 20 вересня 1869 р. тут діяло 6
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Нотаріат на Буковині в другій половині XIX — на початку XX cm.

нотарів, в т.ч. у Чернівцях - 3 (М.Мілллер, 
К.Векслер, О.Моргенбессер), у Сереті - 1
(Й.Сильвестр), у Сучаві - 1 (А.Прункул) і у Виж- 
ниці - 1 (Й.Рудковський). Сьома вакансія у Ким- 
полунзі була незаміщена [1, S. 126].

Через 10 р. (на 1 жовтня 1879 р.) на Буковині 
було вже 12 нотарів, із них у Чернівцях - 3, Сере
ті, Сучаві, Радівцях, Вижниці, Сторожинці, Кіц- 
мані, Кимполунзі, Садгорі, Станівцях - по одно
му. В краї діяла нотаріальна палата. Її головою, а 
також директором нотаріального архіву був рад
ник крайового суду Адольф Рель. Окрім нього до 
складу нотаріальної палати входили ще два рад
ники крайового суду (Юліан Тромпетер, Венцель 
Ястржебський) і два нотарі (Олександр Морген- 
бессер і Карл Векслер). Обов’язки секретаря па
лати виконував Едуард Грабовецький [2, S. 137- 
138].

До 1890 р. число буковинських нотарів зрос
ло до 17. Нові вакансії появились у Дорна-Ватрі, 
Гурагуморі, Путилі, Солці, Заставні. До складу 
нотаріальної палати тепер входили вже виключно 
професійні нотарі, а (голова - чернівецький нотар 
Карл Векслер) [З, S. 14].

У 1905 р. на Буковині діяв уже 21 нотар. У 
Чернівцях їх було 3, у Сучаві - 2, а у всіх інших 
судових округах - по одному (нові посади появи
лись у Селятині, Вашківцях, Боянах). Нотаріаль
ну палату з 8 осіб очолював нотар із Серета Карл 
Мацилінський [4, 5, 23-24]. Така чисельність но
таріату залишилась майже незмінною до кінця 
перебування Буковини у складі Австро- 
Угорщини. У 1914 р. тут було 22 нотарі. Не змі
нилась і організація їх діяльності.

Надійшла до редколегії 15.02.1999р.

Список літератури

1. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr
1870. - Czernowitz, 1869. - S. 126.

2. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr
1880. - Czernowitz, 1879. - S. 137-138.

3. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr
1890. - Czernowitz, 1889. - S. 14.

4. Bukowinaer Haus-Kalender für das Jahr
1905. - Czernowitz, 1904. - S. 23-24.

5. Chiari J. Handbuch des österreichischen 
Notariates. - Wien, 1852. - S. III.

6. 4.Denkschrift zur Reform des Notariates in 
Österreich (Vom Ausschüsse des Vereines der 
Notare vom Österreich ob und unter der Ens dann 
Salzburg. - Wien, 1869. - S. 5, 8, 14.

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

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

9. Ibid. - S. 19-23.
10.Notariatsordnung und Gesetz über die 

notarialle Errichtung einiger Rechtsgeschäffte vom 
25. Juli 1871, samt den ergänzen den Gesetzen und 
allen darauf bezüglichen Verordnungen (Dreizehnte, 
vermehrte und ergänzte Auflage. - Wien, 1910. - S. 
118.

11.Notariatsordnung und Gesetz über die 
notarialle Errichtung einiger Rechtsgeschäffte vom 
25. Juli 1871.-S. 18.

Nykyforak M. V.
The notary public on Bukovina in the second half of 19th - in the beginning of 20th centuries

Summary
In article the production on Bukovina in the second half of 19th - in the beginning of 20th centuries 

of notarial business is analyzed, the conditions and directions of its development, place in system of legal 
activity in the country as a whole are uncovered.
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ПАРЛАМЕНТСЬКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРЯДУ

Проблема парламентської відповідальності 
уряду у вітчизняній державознавчій науці 
належним чином не досліджена. В умовах 
динамізації соціальних процесів суттєво зростає 
значущість державних і політичних рішень, які пр
иймаються державними структурами,
підвищується ціна помилок, що припускаються при 
цьому. Тому важливо виявити специфіку даного 
виду відповідальності, знайти критерії її 
відмежування від конституційної відповідальності.

В літературі парламентська відповідальність 
уряду характеризується, за загальним правилом, як 
політична відповідальність. У цьому її головна 
відмінність від судової відповідальності, 
притягнення до якої пов’язане із здійсненням 
протиправного діяння. Щодо її назви, то вона 
пов’язується з тим, що всі відповідні процедури 
відбуваються у представницькому органі [4, с. 286].

Сучасна конституційно-правова теорія і 
практика припускають можливість такої 
відповідальності в країнах із парламентарними та 
змішаною республіканською формами правління. 
Зокрема, згідно зі ст. 87 Конституції України, 
Верховна Рада України може розглянути питання 
про відповідальність Кабінету Міністрів України та 
прийняти резолюцію недовіри [5, с.524]. Як 
бачимо, парламентська відповідальність має 
політичний характер і є невід’ємною характерною 
рисою демократичного політичного режиму в 
згаданих країнах.

Зазначимо, що деякі автори відносять 
політичну відповідальність уряду до 
конституційно-правової [1, с. 296; 6, с. 194; 7, с. 38- 
40], інші включають її в систему форм 
парламентського контролю за діяльністю органів 
виконавчої влади [2, с. 364 ], що, на наш погляд, не 
зовсім вірно.

Ототожнення політичної відповідальності із 
конституційно-правовою, з нашої точки зору, 
викликано низкою об’єктивних факторів: схожістю 
цих видів відповідальності за підставами, 
суб’єктами, санкціями. З іншого боку, це зумовлено 
великим політичним потенціалом конституційних 
’йїдаосм'л, дал тл сьоєю териродоло яаяжкго» 
політичних відносин, взятих у єдності найбільш 
узагальнених і соціально значущих характеристик.

Не вдаючись до докладного аналізу 
відмінностей між конституційно-правовою та 
політичною відповідальністю, окреслимо головну з

них. При цьому ми виходимо із того, що будь-яка 
юридична відповідальність, у тому числі й 
конституційно-правова, передбачає формалізацію 
підстав її настання у правових нормах.

Для настання ж політичної відповідальності 
достатньою підставою є невідповідність діяльності 
суб’єкта поглядам, переконанням певних груп, 
народу в цілому. Оскільки цей критерій піддається 
постійним змінам, він з об’єктивних причин не 
може бути формалізований [4, с. 37].Згідно з самою 
ідеєю власне політичної відповідальності уряду, 
останній здійснює свої функції до того часу, доки 
його діяльність задовільняє парламент.

Конституційній теорії і практиці відомі два 
різновиди політичної відповідальності уряду перед 
парламентом -  колективна та індивідуальна. Якщо 
в Україні, Іспанії, Російській Федерації та деяких 
інших країнах припускається тільки колективна 
відповідальність урядів, то у Великобританії та 
ФРН формально можливі обидва різновиди.

Парламентська відповідальність уряду згідно 
із конституційним законодавством реалізується 
переважно за допомогою двох процедур: вотуму 
недовіри і відмови у довірі.

Згадані процедури мають низку 
процесуальних відмінностей в різних країнах, між 
тим суть їх однакова. Вотум недовіри -  є 
результатом парламентської ініціативи, а відмова в 
довірі має місце тоді, коли уряд сам ставить 
питання про довіру перед парламентом, у зв’язку з 
будь-яким актом, прийняття якого він домагається 
від парламенту.

Тому парламентська відповідальність уряду 
хоча й дуже близька за деякими ознаками до 
конституційно-правової, на наш погляд, все ж не 
може з нею ототожнюватись.

Зазначимо, що законодавству багатьох країн 
відомий і інститут саме конституційної 
відповідальності уряду. Він, як правило, 
реалізується у формі імпічменту або подібних до 
нього процедур. На практиці частіше 
використовується політична відповідальність, тому 
що процедура її менш складна, а підстави 
і'ак.чойуйгсннх таа тапм ам акгалл ’з&токодавн.о \  таг>и&. 
може бути застосована в будь-який момент.

Не можна вважати коректним і включення 
парламентської відповідальності уряду до системи 
форм парламентського контролю за діяльністю 
виконавчої влади. Насправді, відповідальність не є
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формою контролю, а його наслідок. Під контролем 
у державно-правовій і управлінській сфері 
розуміють спостереження за відповідальністю 
діяльності керованого суб’єкта тим приписам, які 
він одержав від керуючого суб’єкта [3, с. 221].

Контроль виявляє і встановлює конкретні 
факти, пов’язані з діяльністю підконтрольного 
суб’єкта, зокрема способи та результати цієї 
діяльності, а відповідальність -  наслідок їх оцінки 
контролюючим органом.

Тому важко погодитись з тим, що політичну 
відповідальність вважають знаряддям постійного 
контролю парламенту над загальною доцільністю 
діяльності і загальною політикою уряду. Мабуть, у 
цьому випадку ми маємо справу із змішуванням 
контролю в розумінні політичного впливу, який не 
має’ для підконтрольного ніяких юридично- 
значущих і пов’язуючих наслідків, з контролем у 
розумінні законодавчо урегульованої державної 
функції контролюючого органу, який відбивається 
у постановах, що мають юридичні наслідки для 
підконтрольної установи.

Наглядова функція будь-якого контролюючого 
органу полягає в тому, що він оцінює вже здійснені 
акти з точки зору певного мірила, не їм, а іншим 
органом встановленого. Установа, яка контролює, 
не має своєї волі. Вона застосовує чужу волю до 
чужої дії і зіставляє їх, внаслідок чого вона або дає 
дії юридичну силу або позбавляє цієї сили.

В діяльності ж парламенту щодо реалізації 
політичної відповідальності уряду неможливо 
розпізнати ознаки які б характеризували 
контролюючу функцію в державно-правовому 
розумінні. Об’єктом контролю завжди є певний 
урядовий акт або комплекс таких актів, що 
прийняті у минулому.

Предметом ж парламентської відповідальності 
є “загальна доцільність” і “загальна політика” 
уряду, тобто діяльність, яка триває і ще 
незавершена, діяльність, яка оцінюється з точки 
зору її доцільності для майбутнього.

Контрольна діяльність може виражатися 
тільки у скасуванні або в затвердженні актів 
підконтрольної установи. До об’єкту політичної 
відповідальності такі засоби застосовуватись не

можуть, тому що загальну політику та загальну 
доцільність дій уряду неможливо ні затвердити, ні 
скасувати.

Контроль установи, яка спостерігає, як вже 
йшлося, полягає в оцінюванні дій підконтрольної 
установи з точки зору мірила не їм, а іншим 
органам встановленого. Коли ж парламент 
здійснює політичну відповідальність уряду, то він 
судить про його відповідальність з точки зору 
норм або принципів, які виходять не з інших 
установ, а з точки зору власних поглядів на 
напрямки урядової діяльності.

Тому ми не можемо погодитися з існуючим 
поглядом на політичну відповідальність як засіб 
контролю парламенту за урядовою діяльністю.

Політична відповідальність уряду, на наш 
погляд, є в руках парламенту засобом для 
проведення у політичне життя вимог суспільних 
запитів, які переважають в країні і відбиваються у 
політичній програмі, яка об’єднує парламентську 
більшість.
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УДК 347.4

Громадяни, беручи участь по справі сторо
ною, мають можливість активно здійснювати до
казову діяльність з метою захисту своїх прав 
шляхом сприяння судді (суду) у з'ясуванні 
дійсних обставин справи. Доказування становить 
основну частину процесуальної діяльності, спря
мовану на одержання об'єктивних даних, 
необхідних для виконання завдань цивільного 
судочинства [6, с.З]. Доказування означає упев
неність, підтвердження правильності заявлених 
вимог і заперечень, зроблених висновків та за- 
ключень. Отже, доказова діяльність - це 
діяльність учасників процесу, яка спрямована на 
встановлення об'єктивної істини у справі. Суб'єк
тами доказової діяльності є, насамперед, сторони, 
які для здійснення своїх вимог наділяються про
цесуальними правами, що реалізуються у доказо
вому процесі, а саме: правом подавати докази і 
брати участь у їх дослідженні, давати письмові та 
усні пояснення суду, подавати свої доводи, 
міркування та заперечення (ст. 99 ЦПК); правом 
порушувати клопотання про забезпечення доказів 
(ст. 35 ЦПК), знати місце і час розгляду заяви про 
забезпечення доказів (ст. 38 ЦПК), правом пода
вати додаткові докази (ст. 143 п. 1 ЦПК); правом 
ставити клопотання про виклик свідка (ст. 43 
ЦПК), витребування письмових і речових доказів 
(ст.ст. 47, 53), брати участь в огляді на місці ре
чових і письмових доказів (ст. 189 ЦПК), бути 
ознайомленим з висновками експерта (ст. 190 
ЦПК) та іншими правами.

Кожне право сторін у доказовому процесі 
конкретизується стосовно окремих стадій проце
су. Але в основу здійснення таких прав покладе
но принцип: "кожна сторона повинна довести ті 
обставини, на які вона посилається як на підставу 
своїх вимог і заперечень" (ст. 30 ЦПК). Тобто 
"тягар доказування" покладено на сторони, цим і 
пояснюється велика кількість прав, пов'язаних з 
доказовою діяльністю та активністю сторін у цій 
діяльності.

Кожна зі сторін повинна мати свій доказовий 
потенціал, відсутність якого веде до пасивності у 
доказовій діяльності, - крім пояснень стороні не 
буде чим оперувати. Це, насамперед, веде до 
постановлення небажаного рішення для такої 
сторони. Суддя (суд) зобов'язаний з'ясувати всі

обставини справи, щоб установити істину у 
справі і винести законне та обгрунтоване 
рішення. Але суддя (суд) не вправі примусити 
сторону виконати передбачений у ст. ЗО ЦПК 
обов'язок довести обставини справи, які обгрун
товують вимоги чи заперечення сторони. Обов'я
зок доказування хоча і має юридичний характер, 
але він не санкціонований примусом, і, як прави
льно вказує М.А.Гурвіч, забезпечується іншими 
заходами [3, с. 17]: не на користь сторони поста
новляється рішення, що зобов'язує її до певної 
поведінки; на неї, як на програвшу сторону, по
кладаються судові витрати і т.д. Вказівка закону 
про те, що сторони повинні довести обставини, 
неможливо трактувати лише як міру необхідної 
поведінки. На сторони не покладається обов'язок 
запевняти суддю (суд) в існуванні чи неіснуванні 
певних обставин. Сторони здійснюють доказову 
діяльність у своїх інтересах, тому запевняти суд 
(суддю) в істинності своїх пояснень, це перш за 
все діяльність сторін, яка залежить від їх власно
го волевиявлення, і примусити (а не спонукати) 
до такої поведінки їх ніхто не вправі. Слід 
підкреслити, що межі обов'язку доказування не 
зводяться лише до сукупності дій, які охоплюю
ться доказуванням. Доказування включає мож
ливість ознайомлення з матеріалами справи, взя
ти участь у дослідженні доказів, давати пояснен
ня тощо. Дані права сторін здійснюються за роз
судом сторін і не завжди на вимогу суду. Це за
лежить від того, що доказується. Отже, доказу
вання — це одночасно і право і обов'язок сторін. 
Обов'язок є супутником права на здійснення до
казової діяльності, оскільки окреслює межі акти
вності сторін відносно ініціативи подання до
казів, їх дослідження, витребування, оцінки і т.д. 
Права сторін по здійсненню доказової діяльності 
передбачені в багатьох нормах ЦПК, котрі пере
дбачають можливість їх добровільного 
здійснення. Але особа, яка реалізує ці права, по
винна діяти в межах, передбачених ст.ст. 30, 34, 
137 ЦПК та ін.

Суб'єктами доказової діяльності є сторони 
(ст. ЗО ЦПК). Позивач здійснює таку діяльність з 
моменту порушення справи в суді, а відповідач з 
моменту подачі заперечень проти позову. При 
цьому суддя (суд) не повинен вимагати від сто
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Цивільні процесуальні права сторін, які пов ’язані з доказовою діяльністю, і процесуальні засоби їх ре-
_________________________________________апізації________________________________________

рони доказувати те, що повинна довести інша 
сторона.

У процесі доказової діяльності сторони зосе
реджують увагу на повноті матеріалів, 
необхідних для встановлення істинності обста
вин, які є підставами вимог і заперечень [5 с.8]. У 
процес доказової діяльності включаються такі 
обставини: а) обставини справи (обгрунтовують 
вимоги сторін; обгрунтовують заперечення 
сторін), які на думку судді мають значення для 
справи; б) докази, які отримані за допомогою пе
редбачуваних законом засобів доказування.

Важливе значення в доказовій діяльності на
лежить праву сторін давати пояснення судді (су
ду) з приводу обставин справи і доказів, які 
підтверджують чи спростовують ці обставини. 
Це право сторін характеризує активне становище 
позивача і відповідача в доказовій діяльності і 
впливає на результат розгляду справи. Як учас
ники спору про право сторони можуть дати 
найбільш повні відомості з приводу фактів, які 
мають юридичне значення [8, с.89]. Але доказове 
значення мають не всі пояснення сторін. Аналіз 
норм цивільно-процесуального законодавства до
зволяє виділити такі вимоги, які пред'являються 
до пояснення сторін. По-перше, пояснення сторін 
повинні містити відомості про факти, які мають 
значення для справи. По-друге, дача пояснень 
сторін - це їх право, а не обов'язок. Дана обста
вина повинна враховуватися при дослідженні й 
оцінці пояснень сторін. По-третє, пояснення 
сторін повинні супроводжуватися посилками на 
докази, які обгрунтовують чи спростовують 
юридичні факти. При цьому інформація, яка була 
використана у поясненнях сторін повинна бути 
отримана у встановленому процесуальному по
рядку (не можуть бути джерелом інформації 
анонімні листи, випадкові телефонні 
повідомлення тощо). По-четверте, пояснення 
сторін повинні грунтуватися на можливостях 
особи правильно сприймати, зберігати і переда
вати інформацію (тобто процесуальна 
дієздатність особи). По-п'яте, пояснення сторін 
повинні бути отримані під час судового прова
дження. По-шосте, факти, які є підставами вимог, 
не можуть бути одночасно і підставами запере
чень.

Кожна зі сторін - це автор своїх пояснень, а 
тому знає наперед їх зміст. Як суб'єкт доказуван
ня сторона намагається подати таку інформацію, 
яка б відповідала її інтересам. Обгрунтовуючи 
свої вимоги (заперечення), сторони посилаються 
на певні фактичні обставини, стверджуючи, що 
вони існують чи існували. Як суб'єкти доказової

діяльності сторони характеризуються з точки зо
ру правдивості чи неправдивості даних ними по
яснень. Пояснення сторін має важливе значення у 
доказовій діяльності і це пояснюється тим, що: 1) 
сторони, будучи учасниками спору, 
заінтересовані в наслідках вирішення справи; 
заінтересованість є орієнтиром формування по
яснень; 2) сторони одночасно є суб'єктами дока
зової діяльності і важливим засобом доказування;
3) сторони є учасниками спору, а тому можуть 
надати найбільшу інформацію про обставини 
справи; 4) тільки участь обох сторін у процесі 
для дачі пояснень може забезпечити процес до
статніми даними для встановлення істини.

Право сторін на дачу пояснення забезпечує
ться процесуальними гарантіями: відкладенням 
розгляду справи при відсутності сторони 
(сторін), у випадках передбачених ст.ст. 172, 174, 
176 ЦПК; установленням як усної, так і письмо
вої форми пояснення сторін; установленням про
цесуального порядку дослідження й оцінки пояс
нень сторін тощо.

У процесуальній літературі пояснення сторін 
поділяють на два види: твердження і визнання [4, 
с.79; 6, с. 12]. Твердження - це вид пояснення, в 
якому містяться відомості про факти, які повинна 
доказувати сторона. Визнання - це вид пояснен
ня, в якому містяться відомості про факти, які 
повинна доказувати інша сторона.

Дані види пояснення сторін не враховують 
ситуацію, коли сторона не подає відомостей про 
факти, які вона повинна доказувати, або не подає 
відомостей про факти, які спростовують твер
дження протилежної сторони. Цей вид пояснення 
можна охарактеризувати як неоспорювання. Сто
рона не спростовує, але й не підтверджує 
відповідного факту. Неоспорювання займає 
проміжне місце між твердженням і визнанням. 
Особа допускає можливість існування 
відповідних фактів або вважає їх ма
лоймовірними. У процесі неоспорювання можуть 
бути заявлені різні клопотання, пов'язані з розг
лядом справи. Неоспорювання може перейти у 
твердження - коли пояснення пов'язано з неви
знанням позову, і у визнання - коли пояснення 
супроводжується визнанням позову.

Право сторін давати пояснення не може бути 
реалізованим без права сторін подати докази до 
суду і права взяти участь у дослідженні всіх до
казів по справі (ст. 99 ЦПК). Сторона, яка поси
лається на юридичні факти, котрі обгрунтовують 
її вимоги або заперечення, повинна їх доводити 
шляхом подання до суду відповідних доказів. 
Сторони зобов'язані подати докази до початку

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 62. Правознавство. 67



Гетманцев О. В.

судового засідання. Якщо це зробити неможливо, 
то сторони зобов'язані лише повідомити про них 
суд (ст. 34 ЦПК). Сторони мають право подати 
докази і в процесі розгляду справи, прийняття 
яких залежить від судді (суду). Активність сторін 
відносно подання доказів не повинна бути без
межною. У праві сторони подати докази може 
бути відмовлено суддею (судом) у випадках: 1) 
якщо порушується принцип допустимості та на
лежності доказів; 2) якщо по справі є достатня 
кількість доказів, що дозволяють постановити 
судове рішення; 3) якщо джерело доказу 
невідоме або не може бути встановлено.

Відхиляючи ті чи інші докази, суддя (суд) 
повинен це мотивувати у своєму рішенні (ч. 4 ст. 
203 ЦПК).

Сторони мають право використовувати різні 
процесуальні засоби доказування (ст. 29 ЦПК). У 
процесуальній літературі є погляд, що фактичні 
дані, які отримані в непередбаченій законом про
цесуальній формі, не є судовими доказами [7, с.
11]. На наш погляд, розширення переліку засобів 
доказування і включення до змісту ст. 27 ЦПК 
положень, що ці дані встановлюються також 
іншими доказами, добутими у встановленому за
коном порядку, не обмежувало б сторони в засо
бах доказування, які вони можуть залучити до 
справи з метою захисту своїх прав у суді. Зокре
ма, необхідно законодавчо закріпити положення, 
що як засіб доказування можуть бути використа
ні матеріали, отримані за допомогою електронно- 
обчислювальної техніки, звуко- і відеозапису, 
фотографування.

Між тим фіксування доказів за допомогою 
різноманітних технічних засобів є одним із важ
ливих елементів процесу доказування. Саме про
цесуальне фіксування фактичних даних робить їх 
доказами.

Фотографування (фотозйомка), як засіб до
казування, може використовуватись на практиці 
досить широко. Удосконалення фотоапаратури, 
використання експрес методів у виготовленні 
фотографій, зростання якості зображення може 
зробити доступним і популярним засобом фікса
ції доказової інформації.

Майже перестав використовуватись такий 
засіб фіксації доказів як кінозйомка. Це пов'язано 
насамперед з його непрактичністю і складністю 
обробки відзнятого матеріалу; відсутністю апара
тури в суді, необхідність створення спеціальних 
умов для демонстрації фільмів у приміщенні су
ду. Можна лише констатувати, що даний спосіб 
не має перспектив розвитку. Його випереджає за 
всіма показниками відеозапис. Сьогодні відеоза- 
пис можна вважати найбільш ефективним засо

бом фіксації будь -  яких дій, подій, їх результа
тів. Цей спосіб дозволяє здійснювати синхронно 
запис зображення і звуку, а також швидко відт
ворювати відзняте. При цьому забезпечується до
сить високий рівень зображення, що є гарантом 
ефективності фіксації доказового матеріалу. 
Єдиним стримуючим фактором у запровадженні 
відеозапису є його відносна дороговизна і як на
слідок відсутність у судів необхідної апаратури.

Важливим засобом фіксації доказів є також 
звукозапис. Звукозапис, як і відеозапис, дає мож
ливість закріпити не лише сказане, а й те, як це 
було сказано, зафіксувати іншу важливу інфор
мацію. Як прийом фіксації звукозапис має і не
доліки: містить, як правило, зайву (непотрібну) 
інформацію; неможливість її тривалого зберіган
ня.

Звичайно, що використання відеозйомки, 
звукозапису, фотофіксації доказів вплине на три
валість процесу, збільшить розмір судових ви
трат. Але ці фактори не повинні бути вирішаль
ними при розв'язанні питання про розширення 
переліку засобів доказування. Такі заходи будуть 
повністю відповідати тим завданням, які стоять 
перед цивільним судочинством. Безперечно, що 
на шляху розширення переліку засобів доказу
вання будуть стояти як юридичні, так і організа
ційно-технічні проблеми. Але їх розв'язання -  це 
вимога сьогодення.

Сторони мають право брати участь у 
дослідженні доказів. Це право передбачає: право 
висловлювати свою думку щодо порядку дослі
дження доказів; можливість брати участь у 
дослідженні показань свідків, ставити їм запи
тання (ст. 182 ЦПК); бути ознайомленим з пись
мовими та речовими доказами у справі і дати свої 
пояснення по них (ст. 186 ЦПК); взяти участь у 
дослідженні доказів при огляді їх за місцем зна
ходження (ст. 189 ЦПК); досліджувати висновки 
експерта, ставити йому питання (ст. 190 ЦПК) та 
ін. У доказовій діяльності сторони мають право' 
заявляти клопотання перед судом у сприянні ви
требування додаткового доказового матеріалу, 
якщо буде виявлено прогалини у доказах і засо
бах доказування. Кожна зі сторін повинна мати 
право бути ознайомленим з доказами іншої сто
рони, щоб мати можливість підготуватись до 
справи і захистити свої права у процесі розгляду 
справи по суті.

Велике значення і безпосередній вплив на 
розвиток процесу захисту прав громадян-сторін 
мають процесуальні права, направлені на забез
печення доказів. Можливість своєчасного отри
мання доказів і їх залучення у процес розгляду 
справи по суті залежить від прийняття заходів
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Цивільні процесуальні права сторін, які пов 'язані з доказовою діяльністю, і процесуальні засоби їх ре-
_________________________________________алізації________________________________________

щодо їх закріплення. Не випадково процесуальне 
законодавство України (ст. 35 ЦПК) надає право 
забезпечити докази не лише на початку процесу у 
справі, а й до пред'явлення позову. Особи, які 
мають підстави побоюватись, що подання 
необхідних доказів згодом стане неможливим або 
ускладненим, мають право пред'явити до суду 
вимогу про забезпечення доказів. Сторони мають 
право знати місце і час судового засідання по 
розгляду цієї заяви і взяти у ньому участь. Про
цесуальною гарантією, яка забезпечує досягнен
ня необхідної мети щодо забезпечення доказів, є 
право громадян оскаржити процесуальні дії суду, 
направлені на відмову у розгляді і вирішенні ви
моги про забезпечення доказів і ухвали про 
відмову у їх забезпеченні (ст. 39 ЦПК).

Доказова діяльність закінчується дебатами 
сторін, а також інших осіб, які беруть участь по 
справі. Громадяни-сторони, мають можливість у 
судових дебатах підвести висновок проведеного 
дослідження обставин справи і викласти свої ви
сновки з приводу доказаності пред'явлених вимог 
і заперечень і на підставі цього висловити свою 
думку про те, як повинна бути вирішена справа 
судом [8, с. 91]. Форма судових дебатів - усна 
промова, яка викладається спочатку позивачем 
(його представником), потім відповідачем (його 
представником) і іншими особами у порядку, 
встановленому ст. 195 ЦПК. Законодавство забо
роняє суду обмежувати їх тривалість (за винят
ком, коли особа виходить за межі справи, що роз
глядається), а навпаки, створювати умови для то
го, щоб судові промови були викладені у такому

Надійшла до редколегії 10.02.1999р.

обсязі і плані, які б для промовляючого макси
мально забезпечували можливість повного 
аналізу обставин справи, наведених доказів, за
конність вимог та заперечень. На забезпечення 
цього положення направлена додаткова мож
ливість виступити повторно у дебатах з 
реплікою. Виходячи зі змісту дебатів сторін, мо
жна зробити висновок про повноту дослідження 
справи і прийняти заходи для виявлення нових 
обставин, які мають значення для справи, але не 
досліджених шляхом викладення перед судом 
вимоги про поновлення розгляду справи по суті.
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The procedural rights of the parties connected to evidentiary (prove) activity, and procedural ways of

their realization 
Summary

In article volume, contents and structure of the civil procedural rights of the parties connected to evi
dentiary activity and procedural ways of their realization is uncovered.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ СКЛАДУ МОНОПОЛІСТИЧНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ

Сучасний стан розвитку економіки України 
в умовах її реформування потребує суворого до
тримання законності й державної дисципліни в 
господарській діяльності, а також запобігання та 
припинення монополістичних правопорушень. 
Загалом визначення монополістичного правопо
рушення в Законі України “Про обмеження мо
нополізму та недопущення недобросовісної кон
куренції у підприємницькій діяльності” відсутнє 
(далі Закон) [1]. Законодавець обмежився лише 
конкретним переліком видів поведінки, яка 
спрямована на недопущення, обмеження чи усу
нення конкуренції на ринку певного товару, кож
ному з яких присвячена окрема стаття Закону: 
ст.4 -  зловживання монопольним становищем; 
ст.5 -  антиконкурентні узгоджені дії; ст.6 -  дис
кримінація суб’єктів господарювання органами 
державної влади, органами місцевого самовряду
вання, адміністративно-господарського управ
ління та контролю.

Необхідно звернути увагу на той факт, що в 
науці кримінального права давно склалося по
няття злочину як підстави кримінальної відпові
дальності, що включає в себе чотири ознаки: 
об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 
сторона [8, с.105]. Вчення про склад правопору
шення, яке характеризується зазначеними озна
ками, одержало розвиток в адміністративному 
праві [3, с.77], а також загальній теорії права [9, 
с.133]. Іншої думки дотримуються представники 
цивільного та господарського права, вважаючи, 
що склад правопорушення включає протиправну 
дію, шкоду, причинний зв’язок і вину; інколи ці 
елементи називають умовами відповідальності [6, 
с.5; 11, с. 6; 12, с.179].

Монополістичне правопорушення виступає в 
якості фактичної підстави для виникнення право
відносин, в межах яких реалізується відповідаль
ність за порушення антимонопольного законо
давства, що передбачена розділом V згаданого 
вище Закону. Як відзначає В.С.Щербина, моно
полістичні правопорушення є різновідністю 
позадоговірних правопорушень у господарській 
діяльності [13, с.12]. Іншої думки дотримується 
Л.Б.Біла: розглядаючи антимонопольне законо
давство в якості інституту адміністративного 
права, вона тлумачить монополістичні правопо

рушення з точки зору адміністративного просту
пку [4, с.16].

Будь-яке правопорушення характеризується 
посягненням на певний об’єкт. Воно являє собою 
винну протиправну поведінку, характеризується 
суб’єктивними і об’єктивними властивостями, 
що в сукупності складають склад правопорушен
ня. Наявність складу монополістичного правопо
рушення є тим юридичним фактом, що породжує 
правовідносини в сфері здійснення антимонопо
льного регулювання.

Юридично значимі сторони монополістич
ного правопорушення відображає конкструкція 
його складу, що включає, на нашу думку, чотири 
групи ознак: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 
суб’єктивну сторону. Об’єкт антимонопольного 
правопорушення визначається головним чином 
місцем антимонопольного законодавства в сис
темі господарського права. Як господарсько- 
правове явище антимонопольне законодавство 
пов’язане з регулюванням певних сторін та про
цесів функціонування ефективної економіки в 
умовах ринкової конкуренції.

Монополістичні правопорушення посягають 
не тільки на правові, але й на суспільні відноси
ни, які є їх змістом. Звідси об’єктом монополіс
тичних правопорушень є не тільки суб’єктивні 
права суб’єктів господарювання чи споживачів, 
але й процес добросовісної конкуренції, ринкова 
структура, ефективність економічних відносин та 
соціальне благополуччя в цілому. А тому за своїм 
характером монополістичні правопорушення є 
соціально-небезпечними діяннями.

Об’єктивну сторону монополістичного пра
вопорушення за звичай складають: 
неправомірність поведійки суб’єкта господарю
вання, негативні наслідки та причинний зв’язок 
між ними.

З об’єктивної сторони монополістичні 
правопорушення характеризуються діями 
суб’єктів господарювання, конкретний перелік 
яких міститься в ст.ст.4-6 Закону “Про 
обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницької 
діяльності”. Монополістичні правопорушення є 
результатом монопольної діяльності, що 
визначається ст.1 зазначеного Закону України
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через дії чи бездіяльність суб’єктів 
господарювання, спрямовані на недопущення, 
істотне обмеження чи усунення конкуренції. 
Правопорушення -  не тільки порушення закону, 
але й посягнення на ті життєві умови, які 
породили закон [10, с. 69]. А тому складовими 
об’єктивної сторони монополістичного 
правопорушення є: 1) зовнішній прояв дій
суб’єктів господарювання; 2) умови їх 
здійснення.

Суб’єктами монополістичних правопору
шень відповідно до ст.1 даного Закону можуть 
бути: суб’єкти господарювання; група суб’єктів 
господарювання. В контексті антимонопольного 
законодавства суб’єктами господарювання ви
знаються: 1) юридична та фізична особа, яка за
ймається діяльністю з виробництва, реалізації, 
придбання товарів, іншою господарською діяль
ністю; 2) юридична та фізична особа, яка здійс
нює контроль над суб’єктами господарювання; 3) 
органи державної влади, органи місцевого само
врядування, органи адміністративно-
господарського управління та контролю в частині 
їх діяльності з виробництва, реалізації, придбан
ня товарів чи іншої господарської діяльності.

Група суб’єктів господарювання як спеці
альна категорія антимонопольного Закону Украї
ни передбачає собою сукупність осіб (як фізич
них, так і юридичних) при умові, якщо одна або 
декілька з них здійснюють контроль над іншими. 
При цьому така група розглядається як один 
суб’єкт господарювання, до якої можуть 
застосувавитись положення ст.4 даного Закону -  
зловживання монопольним становищем. За 
інших обставин колективна монопольна 
діяльність підлягає забороні згідно ст.5 цього ж 
Закону -  антиконкурнтні узгоджені дії. А вве
дення такої категорії в антимонопольне законо
давство, як група суб’єктів господарювання 
“дозволяє визначити носіїв реальної економічної 
влади на ринку певного товару та безпосередньо 
впливати на їхню діяльність” [10, с.49].

Суб’єктивну сторону монополістичного 
правопорушення характеризує вина. Вона є одні
єю із підстав застосування відповідальності до 
суб’єкта господарювання. Однак проблема вини 
як в законодавстві, так і юридичній літературі 
вирішується по-різному. Найбільш повно та по
слідовно принцип відповідальності за власні 
винні дії відображений у кримінальному законо
давстві, в якому відсутні норми, що передбача
ють виключення із цього принципу [2, с.46]. Ня- 
вність вини -  необхідний елемент підстави від
повідальності за адміністративні та дисциплінар

ні правопорушення. В законодавстві інших галу
зей права також знайшов відображення фактор 
вини в якості принципу відповідальності. Однак 
труднощі виникають тоді, зазначає С.Н.Братусь, 
коли мова йде про цивільні правопорушення, 
оскільки цивільне законодавство допускає відпо
відальність без вини в деяких договірних та по
задоговірних зобов’язаннях [5, с.163].

Складовими поняття вини є передбачення 
наслідків монопольної діяльності і усвідомлення 
їх відвернення. Останнє має для нашого предмета 
те значення, що суб’єкт монополістичного пра
вопорушення має можливість подальшою діяль
ністю повністю або частково усунути порушення 
антимонопольного законодавства і тим самим 
знизити розмір власної відповідальності. Таке ро
зуміння вини в умовах ринкової економіки має 
важливе стимулююче значення.

На нашу думку, під виною в антимонополь- 
ній практиці слід розуміти існування зв’язку між 
двома обставинами: 1) наявність у суб’єктів гос
подарювання реальних можливостей для належ
ного здійснення господарської діяльності та ви
конання функціональних обов’язків; 2) не
прийняття ними всіх необхідних заходів щодо 
недопущення порушень антимонопольного зако
нодавства. Вина як суб’єктивна ознака складу 
правопорушення, має місце в монополістичних 
правопорушеннях незалежно від того, здійснені 
вони господарюючими суб'єктом -  фізичною чи 
юридичною особою.

Вина юридичної особи -  це вина її працівни
ків. Стосовно до антимонопольного законодавст
ва дане твердження в основному стосується кері
вників комерційних і некомерційних організацій. 
Останні діють в інтересах юридичної особи, ви
значають конкурентну політику, здійснюють ви
рішальний вплив на стратегічні і поточні госпо
дарські процеси. Тому при доведенні фактів мо
нополістичної діяльності особлива увага звертає
ться на свідчення про цілеспрямовану поведінку 
керівників юридичної особи (участь в угодах, пе
реговорах, які можуть передувати антиконкурен- 
тній практиці).

В загальному вигляді принцип вини Законом 
України “Про обмеження монополізму та недо
пущення недобросовісної конкуренції у підприє
мницькій діяльності” не закріплений. Однак пи
тання вини є єдиним для всіх галузей права, де 
вирішується питання про відповідальність. А 
тому, там, де немає вказівки на результат моно
польної діяльності, повинен діяти загальний 
принцип права -  відповідальність за вину. На
приклад, нав’язування таких умов договору, які
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ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

УДК 347.4

Зі зміною державного, суспільного та еко
номічного ладу в Україні кардинальним чином 
трансформується вся система поглядів на соці
альне призначення трудового права. Істотним 
змінам в науці трудового права піддалась і теорія 
охорони праці, яка пов'язана з теоретичним пе
реосмисленням способів та методів правового за
хисту працівників.

Перші роки радянської влади - роки швидко
го розвитку трудового законодавства.Трудове 
право в той період формувалось як право охоро
ни праці. Це проявлялося в тому, що охорона 
праці мала більш широке соціальне значення, ніж 
просто захист працівника від небезпеки виробни
чого середовища [3, с 12].

Введення в науку трудового права і в зако
нодавство поняття “охорона праці” не було ви
падковим. Це логічний наслідок використання 
урядом більшовиків досвіду міжнародного робіт
ничого руху Західної Європи XIX ст., де дане по
няття широко застосовувалось у політичних до
кументах Ліонського соціалістичного конгресу 
(1877р.), Конгресу французьких соціалістів (1884 
р.), з'їзду швейцарських робітничих організацій 
(1897 р.) та ін.

Після першої світової війни на Заході, у 
зв'язку з утворенням Міжнародної організації 
праці (МОП) в 1919 році, поняття охорони праці 
перестає використовуватись як інструмент ідео
логічної боротьби і замінюється на поняття, без
посередньо спрямоване на захист життя і здо
ров'я робітників на виробництві. З прийняттям 
Кодексу законів про працю 1922 року поняття 
охорони праці зберігає своє ідеологічне значення, 
хоча законодавством про працю використовуєть
ся цілий ряд аналогічних понять : оздоровлення 
праці і охорона здоров'я робітників, безпека жит
тя і здоров’я робітників, безпека праці.

У СРСР, починаючи з 30-х років, співвідно
шення трудового права і охорони праці змінює
ться, оскільки саме охорона праці стає одним із 
галузевих інститутів. Саме в ці роки, як зазначає 
С.А.Іванов, законодавство про працю розглядає
ться як засіб підвищення продуктивності праці, і 
тільки потім як засіб охорони праці [3, с.14]. У 
післявоєнні роки в науці трудового права поняття 
охорони праці сприймається не лише у вузькому, 
а й в  широкому значенні як сукупність норм со

ціалістичного трудового права [1, с. 269]. Саме 
ця позиція, вперше висунута Н.Г. Александро- 
вим, стає основою для подальшого дослідження 
методів і способів правового регулювання охо
рони праці працівників і стійко закріпилюється в 
юридичній літературі.

На основі розуміння охорони праці в 
широкому значенні були сформовані 
якконституційний, так і галузевий принципи 
трудового права щодо охорони праці. Як 
конституційний принцип охорони праці 
розглядалось з широких соціальних позицій; як 
галузеве поняття охорона праці розглядалась у 
трьох значеннях: а) широкому -  як сукупність 
усіх норм трудового права, оскільки всі вони 
встановлені в інтересах працівників; охорона 
праці як соціальне призначення трудового права, 
його сутність; б) як правовий принцип; в) у 
вузькому розумінні -  як один із інститутів 
трудового права, що об'єднує правові норми, 
безпосередньо спрямовані на забезпечення 
безпечних та здорових умов праці робітників і 
службовців [10, с. 18].

Аналіз літературних джерел вказує на те, що 
до складу “вузького” поняття охорони праці всі, 
без винятку, автори відносять: загальні норми з 
охорони праці, правила і норми з техніки безпеки 
та виробничої санітарії (єдині, галузеві та міжга
лузеві); норми, що встановлюють забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту і 
нейтралізацію шкідливого впливу на працівників 
виробничих факторів (норми, що передбачають 
організацію лікувально -  профілактичного хар
чування, видачу молока, мила, спецодягу і т.д.);. 
спеціальні норми про працю жінок, неповноліт
ніх і осіб з пониженою працездатністю.

Відносно включення інших правових норм у 
зміст “вузького” поняття охорони праців літера
турі немає єдиної думки. Так, Н.Г. Александров, 
Б.К. Бегічев, А.Д. Зайкін та ряд інших авторів 
вважають, що норми, пов'язані з організацією, 
плануванням і фінансуванням заходів з техніки 
безпеки та виробничої санітарії відносяться до 
поняття охорони праці [11, с.382]. А
В.І.Семенков не відносить їх до охорони праці, 
зауважуючи при цьому, що функції планування 
притаманні тільки органам державного управлін
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узгоджуються з покладеними на суб’єктів 
господарювання юридичними обов’язками, 
порушують суб’єктивні права підприємців, які 
беруть участь у конкуренції, споживачів та 
здійснюють негативний вплив на конкуренцію в 
цілому.
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змінам в науці трудового права піддалась і теорія 
охорони праці, яка пов'язана з теоретичним пе
реосмисленням способів та методів правового за
хисту працівників.

Перші роки радянської влади - роки швидко
го розвитку трудового законодавства.Трудове 
право в той період формувалось як право охоро
ни праці. Це проявлялося в тому, що охорона 
праці мала більш широке соціальне значення, ніж 
просто захист працівника від небезпеки виробни
чого середовища [3, с 12].

Введення в науку трудового права і в зако
нодавство поняття “охорона праці” не було ви
падковим. Це логічний наслідок використання 
урядом більшовиків досвіду міжнародного робіт
ничого руху Західної Європи XIX ст., де дане по
няття широко застосовувалось у політичних до
кументах Ліонського соціалістичного конгресу 
(1877р.), Конгресу французьких соціалістів (1884 
p.), з'їзду швейцарських робітничих організацій 
(1897 р.) та ін.

Після першої світової війни на Заході, у 
зв'язку з утворенням Міжнародної організації 
праці (МОП) в 1919 році, поняття охорони праці 
перестає використовуватись як інструмент ідео
логічної боротьби і замінюється на поняття, без
посередньо спрямоване на захист життя і здо
ров'я робітників на виробництві. З прийняттям 
Кодексу законів про працю 1922 року поняття 
охорони праці зберігає своє ідеологічне значення, 
хоча законодавством про працю використовуєть
ся цілий ряд аналогічних понять : оздоровлення 
праці і охорона здоров'я робітників, безпека жит
тя і здоров'я робітників, безпека праці.

У СРСР, починаючи з 30-х років, співвідно
шення трудового права і охорони праці змінює
ться, оскільки саме охорона праці стає одним із 
галузевих інститутів. Саме в ці роки, як зазначає 
С.А.Іванов, законодавство про працю розглядає
ться як засіб підвищення продуктивності праці, і 
тільки потім як засіб охорони праці [3, с.14]. У 
післявоєнні роки в науці трудового права поняття 
охорони праці сприймається не лише у вузькому, 
а й в  широкому значенні як сукупність норм со

ціалістичного трудового права [1, с. 269]. Саме 
ця позиція, вперше висунута Н.Г. Александро- 
вим, стає основою для подальшого дослідження 
методів і способів правового регулювання охо
рони праці працівників і стійко закріпилюється в 
юридичній літературі.

На основі розуміння охорони праці в 
широкому значенні були сформовані 
якконституційний, так і галузевий принципи 
трудового права щодо охорони праці. Як 
конституційний принцип охорони праці 
розглядалось з широких соціальних позицій; як 
галузеве поняття охорона праці розглядалась у 
трьох значеннях: а) широкому -  як сукупність 
усіх норм трудового права, оскільки всі вони 
встановлені в інтересах працівників; охорона 
праці як соціальне призначення трудового права, 
його сутність; б) як правовий принцип; в) у 
вузькому розумінні -  як один із інститутів 
трудового права, що об'єднує правові норми, 
безпосередньо спрямовані на забезпечення 
безпечних та здорових умов праці робітників і 
службовців [10, с. 18].

Аналіз літературних джерел вказує на те, що 
до складу “вузького” поняття охорони праці всі, 
без винятку, автори відносять: загальні норми з 
охорони праці, правила і норми з техніки безпеки 
та виробничої санітарії (єдині, галузеві та міжга
лузеві); норми, що встановлюють забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту і 
нейтралізацію шкідливого впливу на працівників 
виробничих факторів (норми, що передбачають 
організацію лікувально -  профілактичного хар
чування, видачу молока, мила, спецодягу і т.д.); 
спеціальні норми про працю жінок, неповноліт
ніх і осіб з пониженою працездатністю.

Відносно включення інших правових норм у 
зміст “вузького” поняття охорони праців літера
турі немає єдиної думки. Так, Н.Г. Александров, 
Б.К. Бегічев, А.Д. Зайкін та ряд інших авторів 
вважають, що норми, пов'язані з організацією, 
плануванням і фінансуванням заходів з техніки 
безпеки та виробничої санітарії відносяться до 
поняття охорони праці [11, с.382]. А
В.І.Семенков не відносить їх до охорони праці, 
зауважуючи при цьому, що функції планування 
притаманні тільки органам державного управлін-

74 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 62. Правознавство.



Правове поняття охорони пращі в сучасних умовах

ня і передбачені адміністративно-правовими 
нормами [9, с. 25].

Немає в літературі єдиної точки зору віднос
но норм, що встановлюють організацію нагляду 
та контролю за охороною праці. Наприклад, С.А. 
Голощапов відносить ці норми до охорони праці 
[2, с. 53], а М.В. Молодцов критикує позицію 
С.А. Голощапова за те, що останній відносить 
контрольно-наглядові відносини до складу інсти
туту охорони праці [6, с. 99-100].

Не прийшли до єдиної думки вчені юристи з 
питань, що встановлюють відповідальність 
посадових осіб підприємства за порушення 
законодавства про охорону праці. В окремих 
навчальних посібниках з трудового права вони 
включаються до складу правового інституту 
охорони праці. В той же час С.А. Голощапов, 
Молодцов М. В., Семенков В.І. мають іншу точку 
зору.

Найбільш дискусійним є питання про відне
сення норм робочого часу і часу відпочинку до 
інституту охорони праці. Окремі вчені вказують, 
що ці норми направлені передусім на забезпе
чення здоров'я і працездатності працівників в 
процесі праці [8, с. 363]. Тому невипадково, що в 
ході кодифікації законодавства про працю зако
нодавець, збільшивши тривалість щорічної від
пустки, вказав на поступове збільшення її трива
лості у майбутньому. Іншу точку висловив М.В. 
Молодцов, зауваживши, що у всіх названих ви
падках без достатніх підстав до змісту інституту 
охорони праці відносять норми, що мають інший 
предмет регулювання. Це пояснюється низкою 
методологічних прорахунків при дослідженні да
ної проблеми: недостатньо чітко визначений пре
дмет інституту, допускається суміщення різних 
аспектів охорони праці, не проводиться різниця 
між системою трудового права і системою зако
нодавства про працю. Норми про скорочений ро
бочий час, додаткові відпустки за роботу із шкід
ливими умовами праці мають дещо інший пред
мет регулювання і відносяться до відповідних ін
ститутів трудового права [6, с. 100].

Варто зауважити, що в такому випадку да
ний вид норм має подвійну структуру: економіч
ну і соціальну, тому є звичайним, що позиції вче
них при розгляді даного питання розходяться.

У зв'язку з нез’ясуванням у науці трудового 
права питання про віднесення норм з подвійною 
структурою до інституту охорони праці,
С.А.Голощапов висунув положення про утворен
ня в галузі трудового права комплексного інсти
туту охорони праці [2, с. 60]. Як наслідок цього в 
середині 80-х років у літературі окремими авто

рами охорона праці стала розглядатись не лише 
як галузевий інститут трудового права, а й як 
комплексний міжгалузевий інститут. Такий під
хід став наслідком науково-технічного прогресу і 
його впливу на трудове право.

Торкаючись проблем охорони праці в умо
вах науково-технічного прогресу, С.А.Іванов за
значив: питання, пов'язані з охороню праці, з 
безпекою і охороною здоров'я в процесі праці, з 
попередженням трудового каліцтва і професій
них захворювань, є самостійним блоком проблем 
теорії трудового права в умовах науково- 
технічного прогресу [4, с. 29].

Науково-технічний прогрес потребував в той 
період комплексного підходу до управління охо
роною праці з боку держави, який до цього здій
снювався актами різних міністерств і відомств. З 
1974 року в СРСР став діяти новий ряд технічних 
норм -  Система державних стандартів безпеки 
праці, яка включала в себе: державні, республі
канські, галузеві стандарти і стандарти підпри
ємств. Саме на базі цих стандартів розроблялись 
галузеві системи управління безпекою праці.

У правовій науці на протязі 70-80-х років 
був обгрунтований як правовий характер стан
дартів, так і їх соціальне призначення, але такий 
підхід у трудовому праві не знайшов гідної оцін
ки. Тому можна лише підтримати позицію ряду 
вчених-трудовиків, котрі вважають, що хоч га
лузь трудового права безпосередньо не регулює 
технічні відносини, але може і повинна ефектив
но впливати на організацію і функціонування си
стеми технічних відносин.

В кінці 90-х років в юридичній літературі 
була висловлена думка, що значення “охорона 
праці” є не зовсім точним, оскільки охороняється 
не лише сама праця, а й життя і здоров'я праців
ника [12, с. 297]. Необхідно при цьому зауважи
ти, що в країнах з розвинутою ринковою еконо
мікою (СІНА, Великобританія, Японія) такий 
термін як охорона праці не використовується. 
Замість нього в міжнародно-правовій практиці 
застосовується поняття “охорона здоров'я пра
цівників” або “безпека праці” [5, с. 216]. На нашу 
думку, поняття “охорона здоров'я працюючих” 
повинно бути введене в науку і діюче законодав
ство про працю та використовуватись поряд з 
поняттям “охорона праці” як ідентичне.

В юридичній літературі мало уваги приділя
лось питанню про критерії, за якими можна роз
межовувати два схожі, але не ідентичні поняття 
“охорона праці” і “умови праці”. Саме тому в пе
ріодичних виданнях з'являються думки, що охо
рона праці -  це система, а умови праці -  її скла-
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дові [8, с. 15]. Причому в законодавчій і правоза- 
стосовній діяльності різниці між цими поняттями 
не робиться. Необхідно при цьому зауважити, що 
поняття умови праці, крім правового значення, 
мають ще і соціально-економічний зміст. В соці
ально -  економічній літературі також відсутня 
одностайна думка про поняття умов праці.

На нашу думку, різниця між двома поняття
ми в правовому значенні полягає ось у чому:

по-перше, охорона праці -  це діяльність, на
правлена як на досягнення необхідного рівня 
безпеки, так і на забезпечення досягнутого рівня 
безпеки працівника. Охорона праці з точки зору 
держави розглядається як система забезпечення 
безпеки життя і здоров'я працівників в процесі 
трудової діяльності, включаючи правові, соці
ально-економічні, організаційно-технічні, саніта
рно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілі
таційні і інші заходи.

Дане визначення визначає головні напрямки 
в правовому регулюванні суспільних відносин в 
соці ально-економ ічній, організаційно-техн ічній, 
лікувально-профілактичній і інших сферах. Всі ці 
відносини формують систему державного управ
ління охороною праці і складають зміст трудово
го правовідношення працівника з підприємством. 
У визначенні охорона праці не асоціюється лише 
з локальним процесом праці, а розуміється шир
ше як забезпечення безпеки в трудовій діяльності 
працівників;

по-друге, умови праці, в частині безпеки, - 
це такий набір обставин (умов), який визначає 
необхідний державою рівень технічної і санітар
но -  гігієнічної безпеки працівника, тобто соці
альний стандарт (норматив), нижче якого умови 
трудового договору є недійсними (ст. 9 КЗпП 
України).

Умови праці мають як економічний, так і со
ціальний зміст. Економічний зміст в умовах рин
ку завжди вище соціального, оскільки потребує 
відповідної мотивації працівників до праці, роз
витку їх ініціативи і творчої діяльності. Соціаль
ний зміст умов праці пов'язаний з наявністю сис
теми забезпечення відповідного рівня безпеки 
працівників. Лише при дотриманні державою пе
вного рівня охорони життя і здоров'я працюючих 
можливе застосування праці. Отже, правові по
няття “умови праці” і “охорона праці” не іденти
чні за своїм змістом, але розглядати їх ізольовано 
одне від одного неможливо, бо система забезпе
чення безпечної трудової діяльності працівника 
складає соціальний зміст умов праці.

Розвиток наукових уявлень про безпеку лю
дини на виробництві і безпеку виробництва для 
населення та навколишнього природного середо

вища в умовах ринкових відносин пов'язаний в 
першу чергу з формуванням принципово нової 
концепції про роль і значення трудового права у 
забезпеченні безпеки людини і суспільства.

Перехід від публічно-правового характеру 
трудового права до приватного змушує до питань 
безпеки праці підійти з нових позицій. Трудова 
діяльність людей -  це не лише діяльність, в якій 
людина своєю діяльністю опосередковує, регу
лює обмін речовин між собою і природою, а й ці
леспрямована діяльність, яка має на меті досяг
нення певного результату у вигляді матеріалізо
ваного продукту цієї діяльності. Однак у всіх 
підходах до способів і методів правового регу- 
люваня відносин у сфері охорони праці що зали
шається незмінною характеристика взаємодії лю
дини з предметами і засобами праці, де праця -  
це процес взаємодії людини і природи, яка відбу
вається між людиною і предметами, знаряддями 
праці.

Такий підхід у правовій науці не викликає 
ніяких сумнівів і сприймається науковцями як 
аксіома. Тому в науці трудового права охорона 
праці сприймається як складова невід'ємна час
тина процесу праці. По-перше, процес взаємодії 
людини з природою не може більше розглядатись 
як індивідуальне відношення людини до приро
ди, яке охоплюється поняттям “процес праці”. В 
порівнянні з серединою XX ст. валове промисло
ве виробництво збільшилось в сотні разів. Людс
тво веде різного роду види діяльності : робота з 
потужними джерелами енергії; робота у повітря
ному, космічному просторі; робота глибоко під 
землею, під водою; робота з особливо небезпеч
ними і шкідливими хімічними, біологічними і 
радіоактивними речовинами і т.д. По-друге, сві
тове промислове виробництво пов'язане між со
бою мільярдами господарських зв'язків. Одноча
сно з цим технічний прогрес наряду з благом не
се в собі для людства проблеми, пов'язані із за
брудненням навколишнього середовища, числен
ними аваріями, тощо.

Таким чином, численні факти свідчать про 
те, що в процесі господарської і трудової діяль
ності піддаються небезпеці не лише самі праців
ники, а й населення. Тим не менш в науці трудо
вого права питання безпеки розглядаються лише 
як забезпечення безпеки праці працюючих на 
підприємствах. Якщо ж в процесі трудової діяль
ності в результаті аварії чи катастрофи наносить
ся шкода життю і здоров'ю інших людей, то дані 
відносини регулюються цивільним правом як 
шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки.
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Правове поняття охорони праці в сучасних умовах

Механізм правового регулювання трудових 
відносин у сфері безпеки праці не враховує на 
сьогодні таких обставин:

1. Ринкова економіка і приватна власність на 
засоби виробництва змінюють роль і значення 
держави в сфері охорони життя і здоров'я грома
дян. Реалізація права людини на життя і здоров'я 
є однією із основ “громадянського суспільства” і 
правової демократичної держави. Роботодавець 
не повинен у своїй господарській діяльності на
носити шкоду життю і здоров'ю громадян. Але 
будь -  яка господарська діяльність здійснюється 
людьми лише в процесі їх трудової діяльності, 
включаючи працю найманих працівників. Тому 
забезпечення безпеки виробничого процесу як 
для роботодавця, так і для працівника стають од
нією із головних функцій в організації виробниц
тва.

2. Трудове законодавство не включає в зміст 
правовідносин між працівником і роботодавцем 
права і обов'язки, пов'язані з попередженням 
аварій, катастроф, які можуть виникнути в про
цесі праці, дії по локалізації та ліквідації надзви
чайних ситуацій на виробництві, а також зни
ження супутної, шкідливої дії самого процесу 
праці, що негативно впливає на здоров'я насе
лення. Відходи виробництва, що забруднюють 
навколишнє середовище, є побічним продуктом і 
результатом вольових дій людей у процесі їх 
трудової діяльності. Утилізація таких відходів, як 
правило, здійснюється в рамках даного підпри
ємства і стає кінцевим етапом процесу виробниц
тва і трудової діяльності людей.

Тому можна зробити висновок, що предме
том правового регулювання трудового права є не 
лише трудоохоронні відносини чи відносини в 
сфері охорони здоров'я працюючих, але і трудові 
відносини, що виникають між робітником і робо
тодавцем щодо дотримання правових норм у 
сфері охорони здоров'я населення, санітарно- 
епідеміологічної безпеки населення, попере
дження виробничих аварій і катастроф, створен
ня нових технологій. У цьому зв'язку безпека 
трудової діяльності -  це така трудова діяльність

Надійшла до редколегії 2.02.1999р.

громадян, яка забезпечує як дотримання вимог 
законодавства, правил і норм по охороні праці, 
так і інших норм, спрямованих на забезпечення 
безпеки життя і здоров'я населення та навколиш
нього природного середовища.
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Summary
The author through the research of changes in essence and character of labor in modern conditions 

shows change of the contents of protection of labour, proves legal concept of protection of labor.
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ОСНОВШ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

УДК 347.4

Згідно з Конституцією України та Кодексом 
Законів про працю України її громадянам гаран
тується право на забезпечення по державному 
соціальному страхуванню, яке є важливою скла
довою частиною системи соціального захисту на
селення [1, с.14]. Після проголошення незалеж
ності України розпочато створення національної 
системи соціального забезпечення населення, в 
тому числі соціального страхування працюючих. 
Закладаються основи правової та нормативної 
бази соціального страхування, удосконалюється 
існуючий порядок управління [4, с.З].

Ухвалення Основних напрямків соціальної 
політики на 1997-2000 роки, затверджених Ука
зом Президента України 18 жовтня 1997 р., зумо
влено необхідністю розроблення відповідних 
підходів до структурної перебудови економіки 
країни з орієнтацією її на соціальні потреби, 
створення цілісної системи соціального захисту 
населення [2, с.1-4]. Реформування системи соці
ального страхування дасть змогу законодавчо за
безпечити права, обов’язки та гарантії щодо на
дання соціальних послуг громадянам і матеріаль
ного їх забезпечення в разі повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати году
вальника, безробіття з незалежних від них обста
вин, а також у старості та інших випадках, пере
дбачених законодавством (ст.46 Конституції 
України).

Для реалізації норм Конституції України 14 
січня 1998 р. Верховною Радою України ухвале
но Основи законодавства України про загально- 
обов’зкове державне соціальне страхування, які 
грунтуються на основних положеннях Концепції 
соціального забезпечення населення України, 
схваленої Верховною Радою 21 грудня 1993 р. 
Вони мають на меті розробку і втілення принци
пів соціального захисту населення, які притаман
ні країнам із соціально орієнтованою ринковою 
економікою. Досвід багатьох країн з розвинени
ми ринковими відносинами показує, що най
більш відповідним ринковій економіці є страхо
вий принцип забезпечення соціальних гарантій 
населення, який грунтується на розмежуванні фі
нансової відповідальності за формування фондів 
соціального страхування між працівниками, пра
цедавцями та державою.[7, с.24-32]. На основі 
цього принципу зберігається найповніша відпо

відальність між індивідуальним внеском праців
ника у формування коштів соціальної підтримки 
й належним його рівнем соціального забезпечен
ня.

Основами законодавства України про за
гальнообов’язкове державне соціальне страху
вання передбачено запровадження п’яти окремих 
програм обов’язкового державного страхування 
(пенсійного, медичного, в разі втрати тимчасової 
працездатності, на випадок безробіття, а також у 
разі нещасного випадку на виробництві, профе
сійного захворювання) і ухвалення відповідних 
законів.

На сьогодні необхідно прискорити прийнят
тя цих законів, щоб у проекті Державного бю
джету України на наступний календарний рік 
можна було врахувати в подальшому кількісні 
показники внесків у фонди соціального страху
вання від працівників, працедавців і держави. 
Крім того, відповідним міністерствам і відомст
вам уже сьогодні необхідно приступити до роз
робки механізму введення в дію цих законів, а 
також інструктивно-нормативних документів з 
обліку особистих рахунків громадян за внесками 
в страхові фонди, управління цими фондами. Не
обхідно також відпрацювати механізм перероз
поділу фінансової відповідальності за формуван
ня страхових фондів між працівниками, робото
давцями і державою. Цей механізм має включати 
такий перерозподіл діючих та знову створюваних 
страхових фондів між суб’єктами страхування, 
який врахував би стан економіки і страхові ризи
ки, що впливають на фінансову відповідальність 
однієї із сторін страхування за ці ризики. За ра-. 
хунок такого перерозподілу має бути збільшена 
заробітна плата працюючих громадян з включен
ням до неї визначеної частки страхових внесків. 
[8, с.88-90].

Розрахунки показують, що збільшення заро
бітної платні на один відсоток за рахунок пере
розподілу страхових фондів дозволяє зменшити 
податковий тиск на виробника з соціального 
страхування на 2-2,5 відсотка [14, с.36-43]. Роз
ширення бази обов’язкового соціального страху
вання потребує проведення широкої 
роз’яснювальної роботи серед населення про ва
жливість особистого обов’язковго страхування за 
видами страхових ризиків, особливо на випадок
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хвороби, втрати роботи, у разі старості [11, с.52- 
61]. Розміри внесків на загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування залежно від його 
виду щорічно затверджуватиме Верховна Рада 
України відповідно для роботодавців і застрахо
ваних осіб з кожного виду страхування на кален
дарний рік у відсотках одночасно із затверджен
ням Державного бюджету України.

Трансформація існуючих структур пенсійно
го фонду, фонду соціального страхування, дер
жавного фонду зайнятості та фонду охорони пра
ці в нові організаційні структури передбачає ви
користання кадрового потенціалу цих структур, 
що не спричинить збільшення адміністративних 
видатків на їх управління [5, с.З]. Кожний цільо
вий фонд матиме самостійну структуру, яка змо
же якнайбільше відповідати специфічним потре
бам у соціальному захисті окремих категорій на
селення. їхня автономія буде обмежена адмініст
ративними питаннями, оскільки вирішення кар
динальних завдань, що торкається сфери застосу
вання, визначення розміру пенсій, допомог і та
рифів страхових внесків, є компетенцією Верхо
вної Ради й Уряду. Удосконалення системи соці
ального страхування передбачено розпочати в 
межах асигнувань, затверджених чинним законо
давством, без збільшення тарифів страхових вне
сків.

Цільовими страховими фондами управляти
ме правління і виконавча дирекція фонду на три
сторонній основі з однакової кількості делегова
них представників від застрахованих громадян, 
роботодавців та держави. Наглядова рада, до 
складу якої входитимуть в однаковій кількості 
представники від застрахованих громадян, робо
тодавців, держави, наглядатиме за діяльністю 
фондів соціального страхування, контролювати
ме виконання поточної діяльності та цільове ви
користання коштів фондів.

Одним із найважливіших у пакеті проектів 
законів щодо реформування системи соціального 
страхування є проект Закону про пенсійне стра
хування. Діюча система пенсійного забезпечення 
потребує її істотного реформування. В нових 
умовах ринкових відносин стара система не
спроможна соціально захистити найуразливіші 
верстви населення: спостерігається відхід від 
принципів справедливості й солідарності при ви
значенні розміру пенсій, хронічно не вистачає 
коштів для пенсійних виплат, внаслідок як 
об’єктивних (погіршення демографічної ситуації, 
зменшеня зайнятих у народному господарстві - 
платників внесків), так і суб’єктивних чинників 
(зниження платіжної дисципліни, висока вартість

організаційної структури пенсійного забезпечен
ня). Тому першочергові заходи в реформуванні 
пенсійного забезпечення полягають ось у чому.

По-перше, пакет законодавчих актів, що за
безпечує збалансованість доходів і витрат бю
джету, потребує узгодження з пакетом законів 
соціального захисту населення в тій частині, де 
вони тісно взаємопов’язані. По-друге, потребує 
прискорення розробка і прийняття єдиного Зако
ну про пенсії, який би об’єднав і замінив діючі 
нині більше десятка законодавчих актів про пен
сійне забезпечення громадян. Пенсійне законо
давство має бути єдиним для всіх громадян і вра
ховувати тільки їхній трудовий внесок у суспіль
не виробництво. Для цього Закон про пенсійне 
страхування має бути узгоджений із Конституці
єю України, якою передбачається надання одна
кових конституційних прав усім громадянам 
країни. Щодо пенсійного забезпечення, то це 
означає персонолізацію пенсійних пільг, тобто 
надання їх за особливі трудові заслуги перед 
державою [9, с.60-62]. По-третє, розмір пенсії має 
забезпечувати рівень життя, не нижчий від про
житкового мінімуму, встановленого законом. Для 
цього необхідно переглянути розмір мінімальної 
пенсії, встановити граничне співвідношення між 
максимальною і мінімальною пенсіями залежно 
від трудового стажу на основі використання рег
ресивної шкали розміру пенсії. По-четверте, за
безпечити своєчасну виплату та індексацію пен
сій в умовах діючого рівня оплати праці, нараху
вання на яку є джерелом пенсійних виплат.

Для цього доцільно розглянути можливість 
скорочення пенсійної бази за рахунок поступово
го подовження віку виходу на пенсію з урахуван
ням соціальних наслідків, пов’язаних з триваліс
тю життя, очікуваними ускладненнями на ринку 
праці; звільнити кошти Пенсійного фонду, які 
формуються за рахунок страхових внесків, від 
виплат нецільового призначення. Перехід до сис
теми пенсійного страхування має супроводжува
тися чітким окресленням сфери дії принципу со
лідарності. Тому витрати на виплату пенсій, 
пов’язані із включенням до трудового стажу вій
ськової служби, навчання в навчальних закладах, 
періоду догляду жінок за малолітніми дітьми, з 
виплатою соціальних внесків, пільгових профе
сійних надбавок до пенсій та інших виплат, що 
не зв’язані зі страховими внесками, мають фінан
суватися за рахунок асигнувань із відповідних 
фондів і джерел. Тоді це стане втіленням прин
ципу соціальної справедливості відносно тих, 
кому призначається трудова пенсія, а також 
сприяння забезпеченню взаємозв’язку внесків і
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розмірів пенсій з метою поступового переходу до 
персоніфікованого обліку внесків до Пенсійного 
фонду; забезпечити своєчасні і в повному обсязі 
надходження Пенсійного фонду від платників, 
внесків як зусиллями самого фонду, так і поси
ленням допомоги з боку уряду; удосконалити 
схему фінансового процесу в пенсійному страху
ванні для того, щоб надалі зосередити всі функції 
з виплатою пенсій (від їх нарахування, збирання і 
розподілу коштів до персонального обслугову
вання пенсіонерів) в одній організаційній струк
турі - Пенсійному фонді України і його регіо
нальних підрозділах; забезпечити демократичні 
принципи управління системою пенсійного стра
хування введенням до складу правління Пенсій
ного фонду представників від держави, працеда
вців і працівників; розробити програму поступо
вого переходу до системи встановлення пенсії 
залежно від заробітної плати, одержаної протя
гом усієї трудової діяльності, яка передбачатиме 
в перспективі повну фінансову відповідальність 
працюючих і можливу відмову від нарахувань на 
фонд оплати праці, а також персоніфікований об
лік застрахованих.

Отже, для найефективнішого функціонуван
ня всієї системи загальнообов’язкового держав
ного соціального страхування за всіма його ви
дами необхідно опрацювати можливість ство
рення єдиного органу для збирання страхових 
внесків і контролю за їх надходженням, визна
чення єдиного органу зі збирання інформації про 
платників страхових внесків, а також вжити за
ходів щодо розв’язання проблем, які є загальни
ми для всіх видів соціального страхування. До 
того ж, на нашу думку, законопроекти з усіх ви
дів загальнообов’язкового державного страху
вання необхідно розглядати в єдиному пакеті.
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Суто правозастосовча природа процесу зу
мовлює поділ норм про спосіб (процедуру) вчи
нення дій на дві категорії: процедурні та проце
суальні, як різновид процедурних. До перших 
відносяться ті, що відповідають на питання, яким 
способом вчиняти матеріальні дії, а до других -  
що вказують порядок провадження справи. Ця 
лінія була проведена ще Саліщєвою Н.Г., що не 
всіма авторами було сприйнято, хоча раціональне 
зерно дана позиція безсумнівно має [21, с.32]. 
Автор стверджувала, що норми матеріального 
адміністративного права відповідають на питан
ня, що дозволено, що заборонено робити чи яким 
чином робити, щоб досягнути бажаного резуль
тату, а адміністративно-процесуальні норми від
повідають на питання, якою є компетенція у ви
рішенні справ відповідних посадових осіб, яким є 
порядок вирішення спорів. Автор, при цьому не 
зробила повних висновків із своєї плідної конце
пції. Констатація поділу сукупності норм, що 
складають сферу адміністративного права на 
«норми-компетенції» та «норми-порядку реаліза
ції компетенції», на жаль, привів Саліщєву Н.Г. 
до поділу матеріального права, а не виділення 
процесуального із матеріального: «матеріальне 
адміністративне право все більш чітко поділяєть
ся ніби на дві половини: одна частина його норм 
визначає статику -  “адміністративний устрій” 
(систему, компетенцію, права та обов'язки орга
нів державної виконавчої влади і їх посадових 
осіб), інша частина -  порядок, методи діяльності 
відповідних органів по реалізації їх компетенції. 
Цю другу частину норм можна було б умовно на
звати “організаційно-процедурними” [22, с.11]. 
Однак, вона не є однорідною. Частина норм, що 
відповідає на питання “яким чином”, дійсно має 
залишатись в сфері матеріального права (це нор
ми неправозастосовчих процедур), а інша група 
(норми позитивної процесуальної процедури) має 
бути віднесена до суто процесуальних.

Доказом того, що поділ на позитивні проце
суальні норми та норми нематеріальної процеду
ри дійсно не може бути проведений в рамках ма
теріального права, є об’єктивність якісної різниці 
між процесуальними нормами та матеріальними 
процедурними нормами, що конкретизують спо

сіб реалізації матеріальних норм більшого масш
табу. Логічно-гносеологічна особливість проце
суальних норм полягає в тому, що при процесу
альній регламентації встановлюється відносно 
нове правило, яке неможливо логічним шляхом 
вивести із матеріальної норми. У випадку ж ма
теріальної процедурної нормативної конкретиза
ції через дедуктивну операцію (деонтичну логі
ку), на думку Рабіновича П.М., зміст загальної 
норми перетворюється шляхом виведення із неї 
припису більш нижчого рівня абстрактності [20, 
с.12].

Саме цей недолік у позиції Саліщєвої Н.Г. 
приводив авторів до змішування матеріальних 
процедурних норм та норм процесуальних. Так, 
Гальперін Л.Б, Горшенєв В.М., Рудинський Ф.М. 
стверджували, що ніби «процесуальна норма за
стосовується в правовідносинах, які не є проце
суальними, а з іншої сторони процесуальні від
носини регулюються матеріальними нормами»[3, 
с.157]. Неправильне визначення процесуального 
регулювання матеріальних “організаційно- 
процедурниих” норм привело Котюргіна С.І. до 
твердження про ліквідацію матеріального адміні
стративного права у випадку визнання процесу
ального характеру за порядком прийняття на по
саду [12, с.8].

Матеріальні процедурні норми, на відміну 
від процесуальних, настільки тісно пов’язані із 
самою організацією окремих систем адміністра
тивного апарату, що не можуть бути відокремле
ні від приписів стосовно організації даної систе
ми, заявляє Старосьцяк Є. [8, с.205]. Тому проце
дурно-процесуальному регулюванню міг би бути 
підданий порядок прийняття так званих зовніш
ніх актів, -  робить висновок автор. Таке твер
дження польського автора повністю повинно бу
ло б зняти сумніви у погляді про неможливість 
виділення процесуального права із матеріально
го, що ще притаманній позиції Хангельдиєва Б.Б. 
[27, с.95]. Групи процесуальних норм являють 
собою свого роду «наріст» на матеріальній ком- 
петенційній нормі, що уповноважує владний ор
ган розглянути справу. Якщо процесуальні норми 
і розміщують поряд із матеріальними нормами, 
то обов’язково у структурі в нормативного акту
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вони виділені [1, ст. 15], на відміну від процедур
них норм.

Процесуальна сфера, предмет процесуально
го права окреслюється компетенційними матері
альними нормами, що передбачають існування 
іншої матеріальної норми, яку слід застосувати. 
Остання самостійно визначає спосіб своєї реалі
зації (правозастосування) [9, с.10] і жодним чи
ном, у цьому відношенні, не залежить від компе- 
тенційної норми, якою керується правозастосо- 
вець. Тому слід із названим застереженням 
сприймати твердження Сорокіна В.Д. про те, що 
«процесуальний порядок повинен охоплювати 
весь комплекс норм матеріального адміністрати
вного права, а не певну його частину» [24, с.65]. 
Значна частина норм матеріального адміністра
тивного права передбачає таку їх форму, як ви
конання, додержання. З цих же причин не може 
бути сприйняте твердження про те, що сфера за
стосування первісно визначається правовою 
формою діяльності держави [2, с.13]. Застосуван
ня існує не тому, що держава здатна застосовува- 
тинорми права і призначена для цього апріорі, а, 
власне, через існування норми, яка вказує на 
компетентність держави в даній справі.

При цьому реалізація компетенційної норми 
проводиться як через процесуальні правовідно
сини, так і через матеріальні. Паралельно із про
цесуальною діяльністю має місце управлінська, 
що лише в своїй основі регулюється принципами 
і задачами провадження справи. Через те, що ця 
діяльність не має владного характеру, вона не 
піддається конкретизованому регулюванню. Ви
ходячи із цього, можна припустити, що матері
альні відносини все ж таки матимуть місце поряд 
і процесуальними, відрізняючись при цьому від 
сфери решти матеріальних адміністративних 
правовідносин. Не правий в цьому відношенні 
Сорокін В.Д., який переконаний в можливості 
зв’язків неправового характеру при здійсненні тої 
чи іншої правової форми управління [25, с.130]. 
Як правильно зазначає Саліщєва Н.Г., зміст пра
вової форми діяльності врегульований первісно 
нормами матеріального права [22, с.16]. Саме 
вищезгадані норми про принципи та задачі дія
льності органу виконавчої влади будуть обмежу
вати адміністративний розсуд лідера процесу в 
ході таких матеріальних «фонових відносин».

Широке, не суто юрисдикційне, розуміння 
адміністративного процесу не пов’язує його із 
реалізацією тих матеріальних норм, що містять 
санкції. Протилежна точка зору, можливо, 
пов’язана з тим, що автори не вказують вірну ча
стину норми, яка реалізується в процесі. Зокрема, 
Маслєнніков М.Я. вказує на реалізацію «адмініс

тративних правових норм, забезпечених санкція
ми» [15, с.21]. Автор не може пояснити, чому в 
ході накладення на підприємства, установи, ор
ганізації стягнень за порушення законодавства в 
сфері містобудування застосовується санкція, а 
не вчиняються дії по забороні, тобто припису за
безпеченого санкцією. Санкція не є завжди мо
деллю поведінки уповноваженого здійснювати 
покарання органу, тому вести мову про реаліза
цію диспозиції регулятивної норми в результаті 
процесу недоречно. Позиція Масленникова М.Я. 
заперечує, що санкція містить модель поведінки. 
В такому випадку не враховується, що 
суб’єктний склад та зміст суб’єктивного права в 
юрисдикційному відношенні різняться від регу
лятивного.

На думку Додіна Є. В., процес застосування 
(в тому числі і примусу) не закінчується і не зво
диться до прийняття правозастосовчого акту. 
Адже за прийняттям акту слідують заходи по йо
го виконанню. Це дозволяє йому виправдати від
несення до юрисдикції певного органу повнова
ження по примусовому застосуванню диспози
цій, а не тільки санкцій [5;с.7-8]. В обох випадках 
правозастосувач керує виконанням обов'язку пе
ред особою, що одержує певну послугу від дер
жави.

Саме ця обставина змушує деяких авторів 
розширювати зміст санкцій: до них включаються 
не тільки заходи адміністративної відповідально
сті, а й будь-які інші заходи адміністративного 
примусу [23, с.99]; Студєнікіна М.С. пропонує за 
змістом поділяти санкції на правопоновлюючі, 
каральні, припиняючі [26, с.23]. Додін Є.В. пра
вомірно проводить аналогію між примусовим ви
конанням санкції в результаті юрисдикційного 
процесу та примусовою реалізацією диспозиції 
[6, с.49]. Автор не робить при цьому суттєвої різ
ниці між застосуванням санкції та диспозиції. 
Хоча все ж слід визнати різницю між логічними 
операціями та процесуальними формами діяль
ності по з’ясуванню змісту гіпотез в нормах із 
диспозиціями та санкціями. Якщо в останньому 
випадку застосування вимагає особливих форм 
розслідування, то «позитивні» гіпотези переваж
но вказують на факти, що мають наперед встано
влену форму існування. З цього слідує один із ар
гументів двочленності правових приписів. Норма 
права складається або із гіпотези і диспозиції, або 
гіпотези та санкції. В цілому ж модель припису 
уявляється за схемою «життєві обставини -  пра
вило поведінки» і не має суттєвого значення, бу
де поставлена в другій частині тези диспозиція, 
яка підлягає застосуванню, чи санкція. Диспози
ція чи санкція застосовуваної норми безпосеред
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ньо пов’язані лише із стадією виконання право- 
застосовчого акту. Безпосередність означає вплив 
припису застосовуваної норми на поведінку вла
дного суб'єкту. Сама ж мислена операція по під
веденню фактичних обставин під дію правової 
норми відбувається на стадії вирішення справи 
[14, с.14]. На цій стадії перевіряється логічна ос
нова всього процесу кваліфікації, що мав місце 
на попередніх стадіях.

Трьохчленна структура правової норми не 
відкинута академічною наукою до цих пір. Од
нак, основні проблеми цієї теорії так і не виріше
ні. Так, Міцкевич A.B. продовжує стверджувати, 
що “в правоохоронній нормі є не тільки диспози
ція (а точніше гіпотеза -  опис виду злочину) та 
санкція, але й заборона під страхом кари. А забо
рона і є змістом правила: «забороняється» (тобто 
диспозиція)” [17, с.226].

Першим алогізмом в цьому твердженні є на
явність в одній нормі двох диспозицій: опису ви
ду правопорушення та заборони діяти або не дія
ти. Єдиним поясненням для такої ситуації, є фор
мальна нероздільність цих двох «диспозицій». В 
цілому така формула виглядає наступним чином: 
“вчинене за певних умов діяння забороняється 
вчиняти”. Такий підхід порушує сувору логіч
ність юридичного мислення. Як може диспозиція 
(додержання заборони) в часі збігатись із «гіпо- 
тезою-диспозицією»-умовами, при яких слід до
держуватись забороняючого припису? Причина 
завжди передує наслідку. Ознаки правопорушен
ня не можуть передувати самому правопорушен
ню.

Некоректно вживати термін «гіпотеза- 
диспозиція» у правоохоронній нормі ще й з такої 
причини. Оксамитний В.В. висловлює сумнів з 
приводу включення протиправної поведінки в 
поведінку правову, тобто врегульовану правом. 
Правопорушення суперечить вимогам правових 
норм і тим самим не може бути в рамках право
вої поведінки [17, с.561]. Дійсно, держава не мо
же приписувати суб'єкту протиправну поведінку 
у диспозиції правової норми. Отже, ознаки пра
вопорушення можуть міститись лише в гіпотезі.

Вище вже підкреслювалось виділення мате
ріальної норми, що застосовується через проце
суальну форму, та матеріальну норму, що упов
новажує орган управління (посадову особу) на 
проведення правозастосування. Основне адмініс
тративне процесуальне відношення є виразом ви
конання компетенції по правозастосуванню, 
тобто реалізації другої із названих норм. Безпо
середній вираз (без процесуального опосередку
вання) ця норма одержує у фонових матеріальних

відносинах, що супроводжують основне проце
суальне. Тому цікавим є з цієї точки зору непоро
зуміння, що виникло між позиціями Коренева
А.П. та Лорія В.А. Перший із них стверджував, 
що адміністративний процес це -  реалізація пов
новажень по здійсненню функцій державного 
управління і застосуванню норм матеріального 
права [10, с.67-68]. Лорія В.А. пропонував інший 
підхід, вказуючи на застосування як здійснення 
компетенції «і таким чином функцій державного 
управління» [14, с.21]. Позиція другого автора 
вигідно відрізняється вказівкою на поєднання 
операцій, що виконуються органами управління: 
застосування матеріальної основної норми та од
ночасно виконання компетенційної.

Процесуальні норми, на відміну від матері
альних, вказують на форми, порядок та методи 
процесуальної діяльності [11, с.43]. При цьому 
під формами розуміються форми актів процесу
альної діяльності, що не слід сплутувати із пра
вовими формами діяльності (елементами повно
важень), що їх закріплюють в матеріальних нор
мах. Така правова форма діяльності одержує свій 
прояв лише в результаті процесуальної діяльнос
ті [7, с.39]. Цілком виправдано Нижник Н.Р. осо
бливо підкреслює два напрямки регулюючого 
впливу нормативних приписів. З одного боку, 
вони регулюють процесуальну форму (форми, 
методи, порядок діяльності), а з іншого боку, ви
значають основні властивості відповідної право
вої форми діяльності держави [16, с.ЗЗ].

Отже, нормативною базою існування адміні
стративного процесу є три групи норм. Першу 
групу складають норми матеріальної компетенції 
лідера процесу, другу -  процесуальні норми, що 
заповнюють «нормативний вакуум», створений 
компетенційною нормою, третю групу -  матері
альні норми, які слід застосовувати [18, с.70]. 
Перша група забезпечує передумови ефективного 
здійснення правової форми. Друга група визначає 
потребу самої процесуальної діяльності органів 
держави. А третя група являє собою предмет дія
льності цих суб’єктів.

Вирішальну роль серед цієї групи норм віді
грають процесуальні норми. Без них процес тіль
ки потенційно може існувати. На таку можли
вість вказують матеріальні норми компетенції та 
матеріальні норми, що потребують застосування. 
Процесуальні відносини не можуть існувати іна
кше, як у формі правових. В той же час не зовсім 
вірним є заперечення Горшенєвим В.М. можли
вості виведення адміністративного процесу із 
процесуального права [4, с.8-9]. Правильніше бу
ло б говорити про потенційну можливість існу-
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вання процесу за відсутності процесуальних 
норм; процесуальні суспільні відносини за таких 
умов не можуть існувати. Лідер процесу зо
бов’язаний вчиняти тільки те, що прямо вказано 
в нормі права. За відсутності останньої дія такого 
суб’єкта права не має юридичного значення. 
Процесуальні норми при цьому можна поділити 
на дві категорії: ті, що виконуються лідером про
цесу та ті, що ним застосовуються.

Оскільки процес -  це діяльність не тільки 
суб’єктів-лідерів, то й процесуальні норми одна
ковою мірою також повинні регулювати форми, 
методи діяльності керованих учасників. Існуван
ня лідера і керованих у процесі передбачає існу
вання між ними відносин управління. Процесу
альна владність при цьому проявляється як в діях 
лідера по безпосередній реалізації процесуальних 
норм, так і через їх застосування. Якщо б припу
стити одну тільки безпосередню правореалізацію 
в ході процесу, то не йшла б мова про процесу
альні гарантії зацікавлених осіб. Ситуація вигля
дала б як однобічне визначення лідером процесу 
процесуальних інтересів сторін та їх реалізацію, 
або ж мала б вигляд процесу, позбавленого влад
ного організуючого впливу лідерів процесу на дії 
інших його учасників. Тому процесуальні норми, 
що вказують на повноваження органу на визна
чення процесуальної долі справи, слід віднести 
до таких, що безпосередньо реалізовуються. 
Норми ж, що стосуються матеріально-правової 
долі справи, чи організації використання учасни
ком своїх прав, повинні застосовуватись за ініці
ативою зацікавленого учасника. Тому більш при
йнятною в цьому відношенні є позиція Протасова
В.Н., а ніж В.В. Лазарева. Перший зокрема, вка
зує на необхідність у відповідних випадках реалі
зації однієї процесуальної норми через упорядко
вуючу дію іншої [19, с. 42]. В.В. Лазарев же ба
чить тільки безпосередню форму реалізації про
цесуальних норм [13, с.17], що не відповідає дій
сності.
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Substantive and procedural bases of the administrative process
Summary

The main point of the article is to reveal the connection between administrative process on the one 
hand and the procedural, substantive law on the other. Through showing the division line between law of 
procedure and of process, analysis of bipartial structure of a rule the author puts three groups of such norms 
into the base of administrative process: 1) substantial law of jurisdiction; 2) law of formal process; 3) sub
stantive law, which needs to be applied.
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ І ФІНАНСОВИХ
КАТЕГОРІЙ

Поняття державного боргу, відносини, що 
складають його, в своїй динаміці органічно 
пов’язане з рядом фінансових та фінансово- 
правових інститутів і категорій: бюджетом, бю
джетним процесом, бюджетною політикою, бю
джетним дефіцитом, інфляцією тощо. Варто та
кож зазначити, що державний борг - категорія 
надзвичайно тривала в часі. Наприклад, не можна 
вдаватися до аналізу проблем державного боргу, 
не вивчивши заборгованість минулих років і не 
заглядаючи у майбутнє, не передбачаючи мож
ливість розрахуватись за борг у майбутньому. 
Тобто сьогоднішні проблеми управління боргом 
витікають із учорашніх рішень по позиках.

Класично - державний борг є наслідком роз
біжностей між припливом доходів та фінансови
ми потребами держави у здійсненні державних 
видатків. На загал, держава може забезпечити 
доходи з: оподаткування; грошової емісії; держа
вних позик. З іншого боку, державний борг - це 
сьогоднішня витрата «майбутнього доходу». Ме
тод державного боргування, як спосіб фінансу
вання державної діяльності, означає заміщення 
теперішніх податків майбутніми податками, при
чому ці майбутні податки необхідні для сплати 
відсотків по боргових зобов’язаннях [6, с. 336].

Отже, одержані державою суми державних 
позик згодом та тягнуть за собою видатки з Дер
жавного бюджету на погашення державного бор
гу. Саме в такому аспекті - необхідності компле
ксного аналізу даного фінансово-правового ін
ституту доцільно зупинитися. Оскільки це, по су
ті, єдиний фінансово-правовий інститут, який є 
однаково важливий і однаково цілком стосується 
як проблем надходження фінансових ресурсів до 
Державного бюджету, так і видатків з централі
зованого фонду грошових коштів держави.

Як ланка фінансової системи, державний 
борг обслуговує формування і використання цен
тралізованих грошових фондів, а саме: бюджету і 
позабюджетних фондів [10, с. 153].

Як один з видів кредиту і фінансово- 
правових категорій, державний борг має ряд осо
бливостей, що відрізняють його від класичних 
фінансових категорій, наприклад, податків. На 
відміну від податків, позика має добровільний 
характер, і це відображається в нормативно-

правових актах; позика характеризується повер- 
неністю, тоді як податок - це передбачений зако
нодавством обов’язок сплатити певну суму кош
тів до централізованого чи децентралізованого 
фонду державних грошових коштів; податок ха
рактеризується одностороннім рухом вартості, а 
при позиках держава видає зустрічні фінансові 
зобов’язання, які, як правило, вільно обертаються 
на ринку. Податок - це дохід держави, а позика 
підлягає поверненню, що збільшує державні ви
датки. В будь-якому випадку, якщо держава за
лучає позики, вона збільшує державний борг.

Отже, як фінансово-правовий інститут дер
жавний борг складає сукупність фінансових пра
вовідносин, передбачених законодавчими та ін
шими нормативно-правовими актами, що вини
кають у процесі залучення до державних центра
лізованих та децентралізованих фондів фінансо
вих ресурсів на засадах добровільності, платності 
та строковості, а також їх розподіл і використан
ня, що відбувається при управлінні та обслугову
ванні державного боргу країни.

Державні доходи та видатки по обслугову
ванню державного боргу мають свою природу і 
можуть бути класифіковані за різноманітними 
критеріями. Не можна зводити й ототожнювати 
поняття державного боргу винятково до надання 
чи одержання державних позик шляхом емісії 
державних цінних паперів. Фінансування бю
джету, що згодом оформляється в державний 
борг, формується також з інших джерел. Так, 
надходження від позик може бути одержано в ре
зультаті фінансування дефіциту бюджету за ра
хунок позик НБУ; в результаті випуску держав
них цінних паперів. Крім цього, можуть здійсню
ватися зовнішні запозичення: позики від міжна
родних фінансово-кредитних організацій; позики 
урядів іноземних держав; позики іноземних ко
мерційних банків; позики постачальників тощо. 
Специфіка позичкових доходів полягає в тому, 
що наслідком їх залучення є необхідність повер
нення основної суми позики і виплати процентів 
за ними. А це є нічим іншим, як державними ви
датками. Зокрема, по сплаті основної суми внут
рішнього боргу; відсотків за позиками Націо
нального банку України; сплата відсотків комер
ційним банкам.
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Значення цього яскраво відображено у стру
ктурі бюджетної класифікації України. Так, до 
основних груп державних видатків бюджетної 
класифікації належать видатки по обслуговуван
ню державного боргу, що передбачає: обслугову
вання внутрішнього боргу; погашення внутріш
нього боргу; обслуговування зовнішнього боргу; 
погашення зовнішнього боргу [5]. У цьому 
зв’язку необхідно зазначити, що не можна ігно
рувати певні загальноекономічні вимоги щодо 
структури бюджетних видатків, суть яких повин
на полягати в тому, щоб затрати давали повну 
віддачу матеріального і соціального характеру 
[8,с,28].

Сьогодні, виходячи з того, що подальше 
скорочення бюджетних видатків неможливе, 
уряд орієнтується на збільшення обсягу запози
чень для покриття дефіциту бюджету і збільшен
ня його доходних джерел. А відсутність достат
ніх фінансових ресурсів, а відтак бюджетних 
вкладень, інвестицій призвело сьогодні до того, 
що бюджетне фінансування скеровується в осно
вному чином на «латання дірок», а не на струк
турну перебудову економіки, що в кінцевому ре
зультаті свідчить про недостатню віддачу цих ре
сурсів, зростання бюджетного дефіциту, зростан
ня політичної, соціальної напруги в державі. 
Тобто, державний борг необхідно розглядати в 
комплексі поряд із інститутами бюджетного пра
ва та бюджетного процесу.

Сьогодні в бюджетному процесі віддзерка
люються диспропорції і суперечності економіч
них процесів. На сьогодні склалася така ситуація, 
коли недостатність бюджетних ресурсів, 
пов’язана із звуженням податкового потенціалу. 
Це ж, з одного боку породжує невпинний спад 
виробництва, а з іншого зумовлює його. Для того 
щоб підняти виробництво, необхідні бюджетні 
інвестиції, що неможливо за умов бюджетного 
дефіциту. З іншого боку не завжди можна скоро
тити адміністративно-управлінські, оборонні ви
датки держави, оскільки вони малоеластичні по 
відношенню до спаду виробничого і податкового 
потенціалу. Крім цього, не можна не враховувати 
соціальних бюджетних видатків, які в такій ситу
ації мають тенденцію до зростання за рахунок 
збільшення кількості незабезпечених чи малоза
безпечених громадян. Склалося замкнуте коло. 
Однією з причин ситуації, що склалася, є відсут
ність комплексного підходу до формування пла
нованих у країні правових та економічних ре
форм у цілому і податково-кредитної системи, 
зокрема. Звідси і відсутність базових умов пере

ходу до цивілізованих норм державного регулю
вання ринкових відносин.

Величина дефіциту державного бюджету, а 
відтак державного боргу є визначальними показ
никами стану фінансової системи країни. За 
умов, коли бюджетних доходів недостатньо для 
здійснення необхідних видатків, виникає бю
джетний дефіцит - перевищення видаткової час
тини бюджету над доходною. При бюджетному 
дефіциті державі не вистачає коштів для нор
мального виконання своїх функцій, що зумовлює 
необхідність залучення різноманітних позик, 
перш за все у кредитної системи, що в принципі 
негативно позначається на стійкості грошового 
обігу і є основною причиною інфляції.

Проблема існування дефіцитного бюджету 
вочевидь загострюється при затвердженні Дер
жавного бюджету. Це в кінцевому результаті 
призводить до необхідності прийняття компромі
сних рішень, що веде до порушення строків за
твердження бюджету, прийняття «нереалістично
го» бюджету, загострення політичних амбіцій 
парламентарів тощо.

Бюджетний дефіцит не завжди свідчить про 
якесь надзвичайне становище в економіці країни 
чи кризовий стан державного регулювання. Він 
може виникати при необхідності проведення ве
ликих державних вкладень у розвиток економіки, 
що в перспективі відобразить ріст валового наці
онального продукту. Можливі також надзвичайні 
ситуації, пов’язані з війнами, стихійним лихом. 
Такі видатки неможливо було запланувати, проте 
вони повинні обов’язково бути здійснені незале
жно від наявності коштів у резервному фонді 
бюджету. Разом з тим необхідно сказати, що такі 
причини бюджетного дефіциту можна не вважати 
чимось надзвичайним. Якщо виникає тимчасовий 
бюджетний дефіцит, то є реальні перспективи 
його подолання, і він не складає питомої ваги по 
відношенню до вартості валового внутрішнього 
продукту [11,с.293].

Проте, на жаль, сьогодні, в Україні склалася 
протилежна ситуація, і вона спричиняє занепоко
єння та вжиття відповідних заходів, оскільки на
явний бюджетний дефіцит не є випадковим. Най
більш яскравими причинами значного бюджетно
го дефіциту, який утворився в Україні й існує до 
цього моменту, є низька ефективність виробниц
тва; значні соціальні видатки; невнесення подат
ків до бюджету, неефективні бюджетні механіз
ми, а також розрив господарських зв’язків, 
пов’язаний зі становленням незалежної Україн
ської держави. Це тягне за собою ряд негативних 
фінансових, економічних, соціальних наслідків,
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що вимагає проведення активної фінансової по
літики, використання загальноприйнятих у світо
вій практиці методів боротьби з дефіцитом. Вла
сне досягнення рівноваги бюджетних доходів і 
видатків шляхом збалансування державного бю
джету - це сьогодні одне з головних завдань. У 
цьому контексті хочеться визначити ряд принци
пів, які сформувалися в економічній, фінансовій, 
юридичній науці та підтверджені світовим досві
дом: величина бюджетного дефіциту не повинна 
перевищувати максимально допустимого 
розміру, який визначається як 2-3% валового на
ціонального продукту; бюджетний дефіцит не 
повинен збільшуватися протягом бюджетного 
року; для покриття бюджетного дефіциту можуть 
використовуватися різноманітні форми держав
ного кредиту. Проте робота друкарського верста
та, що призводить до емісії, яка не обслуговує 
потреб товарообігу і грубо порушує закони гро
шового обігу, недопустима.

Дефіцит може покриватися тільки на позич
ковій основі шляхом розміщення на фінансовому 
ринку державних цінних паперів [11, с. 295-296]. 
Проблема фінансування бюджетного дефіциту 
дуже складна. Так, якщо його фінансувати шля
хом випуску грошових знаків, то дефіцитність 
набере інфляційного характеру; якщо зростання 
дефіциту йде шляхом випуску позик, він призве
де до скорочення приватних капіталовкладень, 
що підірве темпи економічного зростання.

Проблеми зростання податкового тягаря для 
обслуговування державного боргу не існує, якщо 
виробництво у країні зростає вищими темпами, 
ніж реальна процентна ставка по державних зо
бов’язаннях. Якщо ж національний дохід країни 
залишається постійним, а уряд щороку позичає 
його частину, то відношення державного боргу 
до національного доходу зростатиме до нескін
ченності, а ставка податку, необхідна для по
криття процентних витрат по державному боргу, 
з часом наблизиться до 100 відсотків. Отож, сьо
годні маємо в Україні ситуацію, коли бюджетний 
дефіцит є явищем перманентним і має тенденцію 
до зростання, а отже, свідчить про кризові явища 
в економіці, її розвал, неефективність фінансових 
зв’язків тощо.

Згідно з українським законодавством, з ме
тою покриття бюджетного дефіциту, держава 
може застосовувати метод державного боргуван
ня, тобто використовуватися різноманітні форми 
державного кредиту, як внутрішнього, так і зов
нішнього. Проте, якщо застосовувати надмірне 
кредитування Національного банку, за умов, ко
ли в нього немає ресурсів для кредитування, 
окрім як збільшення випуску обезцінених гро

шей, то такі заходи призведуть до посилення ін
фляційних процесів і реальних позитивних змін в 
економіці не настане. А використання в якості 
кредитних ресурсів грошових коштів населення у 
вигляді купівлі останніми облігацій державних 
позик та інші види позик призводять до «замкну
того кола», що веде до збільшення бюджетного 
дефіциту в результаті необхідності сплати основ
них сум позики і відсотків за ними.

Подолання бюджетного дефіциту повинно 
перш за все скеровуватися на розвиток виробни
цтва, на забезпечення фінансової стійкості всіх 
галузей господарства і підприємств усіх форм 
власності, на активізацію підприємництва.

Щодо скорочення видатків бюджету, то воно 
може здійснюватися шляхом змін напрямків ін
вестування бюджетних коштів, використання ви
нятково цільових фінансових пільг і санкцій, що 
дозволяють враховувати умови різних виробни
ків; фінансування лише найважливіших соціаль
них затрат, недопущення фінансування за раху
нок бюджету заходів, що не мають достатньої ре
альної фінансової бази.

Використання державних позик доцільне, 
зокрема, для фінансування державних капіталь
них вкладень (самоокупних проектів). Реалізація 
таких проектів сприяє задоволенню суспільних 
потреб, економічному зростанню і водночас за
безпечує повернення позичкових коштів, залуче
них на їх фінансування. Самоокупні проекти у 
вузькому значенні - це інвестиції у державні під
приємства, які забезпечують плату чи виручку 
від реалізації, достатню для обслуговування бор
гу, який виник внаслідок їх фінансування. У ши
рокому значенні самоокупні проекти - це інвес
тиції, які збільшують майбутні доходи держави і 
базу оподаткування.

Уже йшлося про взаємозв’язок і взаємозале
жність різноманітних фінансових категорій, зо
крема про те, що наслідком бюджетного дефіци
ту, його покриття неефективними способами мо-‘ 
же призводити до інфляційних процесів.

Історично інфляція в економіці України, як і 
всіх колишніх республік СРСР, виникла в 50-х - 
на початку 60-х років і пов’язана з різким падін
ням ефективності суспільного виробництва. Од
нак вона носила прихований характер і проявля
лась у товарному дефіциті і значному розриві в 
цінах: низьких на кінцеву продукцію і високих на 
всі види сировини. Відкрито вибух інфляції ви
ник у 1992 році, коли було відпущено всі ціни і 
інфляційний процес почав наростати. Основними 
негрошовими факторами інфляції вважається 
криза планової господарської системи. Грошови
ми факторами інфляції стали: лібералізація цін за
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Державний боргу системі фінансово-правових та фінансових категорій

умов відсутності ринку і конкуренції; дефіцит 
бюджету, який мав тенденцію до зростання в 
зв’язку з падінням виробництва і скороченням 
реальних доходів у підприємств і населення. При 
цьому доречно зазначити, що до 1995 року він 
покривався переважно грошовою емісією. Суча
сна інфляція пов’язана не лише зі спадом купіве
льної спроможності грошей у результаті зростан
ня цін, але й із загальним несприятливим станом 
економічного розвитку країни. Вона зумовлена 
суперечностями процесу виробництва, породже
ними різноманітними факторами в сфері як виро
бництва і реалізації, так і грошового обігу, кре
диту і фінансів. Першопричина інфляції - дис
пропорції між різними сферами народного гос
подарства. Американський фінансист М.Фрідмен 
в своїй праці «Історія грошей у США, 1867-1960» 
наголошує на тому, що головною причиною ін
фляції є фіскальна політика держави, спрямована 
на зростання державних видатків, що покриваю
ться випуском позик [9, с.70].

Отже, знаходимо зв’язок і спільну першо
причину таких явищ як бюджетний дефіцит, ін
фляція, державний борг. Власне йдеться про те, 
що державний борг України має нетрадиційну 
структуру. І звертається увага на особливості та 
складні умови його обслуговування: занепад на
ціонального виробництва, відтак недостатня ефе
ктивність системи державних доходів; необхід
ність збільшення обсягу державних видатків; 
безробіття; боргова спадщина СРСР у результаті 
прийнятих умов правонаступництва та ін. Усе це 
в комплексі з проблемою недостатнього і недос
коналого законодавчого та нормативно- 
правового забезпечення призводить до боргової 
кризи, а саме: створює проблему в поверненні 
одержаних позик, сплаті процентних платежів, у 
результаті чого державний борг має тенденцію до 
самозростання.
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Zaverukha I.B.
The State Debt in the system of legal financial and financial categories

Summary
In the article the author gives the definition of the State Debt as the legal financial institute, as a 

branch of the financial system, ahd demonstrates its interrelationship and interdependence with the following 
financial institutes as State Budget, State Incomes and State Expendeture, Budget Deficit, Inflation.
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ
У промислово розвинутих країнах видатки 

на освіту, як правило, складають 4,5-7 відсотків 
від валового суспільного продукту (ВСП) Швеція 
- 8%. У Швеції, наприклад, на освіту витрачаєть

У країнах, що розвиваються, видатки на 
освіту коливаються від 2,5 до 7,5 відсотків ВСП. 
У середньому вони складають меншу частину 
ВСП у порівнянні з промислово розвинутими 
країнами. Видатки на освіту, як-частина видатків 
на рівні всього державного сектора, як правило, 
не перевищують 10 відсотків.

Видатки на освіту є значною мірою витрата
ми на споживання, але їх природа, як капіталовк
ладення, надзвичайно важлива. Однією з харак
терних особливостей інвестицій в освіту є значна 
тривалість періоду, що відділяє капіталовкладен
ня від першого прибутку. Наприклад, розширен
ня мережі початкових шкіл не дає наслідків ра
ніше ніж через 6-8 років; а на випусників-медиків 
інвенстування триває не менш 20 років формаль
ної освіти. Тривалий період "визрівання" вкладів 
до отримання доходів з них передбачене повне 
чи значне субсидування видатків на освіту. Цим 
пояснюється той факт, що певні види про
фесійно-технічної освіти надаються роботодав
цями через навчальні системи (курси при заводах 
і фабриках).

Освіта дає суспільству різні зовнішні корис
ні ефекти. Поліпшуючи якість робочої сили, 
освіта збільшує норму прибутку від інших інвес
тиції; освіта дає великі можливості спеціалізації 
праці і сприяє прогресивному економічному роз
витку. У зв'язку з тим, шо згадані зовнішні кори
сні ефекти не можуть повністю належати конкре
тному студенту, то у держави є додаткова причи
на субсидувати принаймі частину освіти. Однак 
держава має тенденцію фінансувати освіту без
посередньо, а не субсидіювати діяльність прива
тних шкіл. Варто зазначити, що багато завдань 
державної політики можна вирішити побічним 
шляхом — за допомогою субсидій і дотацій при

ся 22% витрат місцевого самоврядування й 13,5% 
державного бюджету (1991 рік).

При цьому доходи працівників сфери освіти 
в Швеції були такими (в $ США):

ватному сектору, а не за допомогою прямого на
дання освіти. Безпосереднє надання освітніх по
слуг дає державі більше можливостей для конт
ролю за змістовим аспектом освіти і стандарта
ми.

В Україні законом «Про освіту» в статті 29 
встановлена структура освіти, що охоплює: до
шкільну освіту; загальну середню освіту; поза
шкільну освіту; професійно-технічну освіту; ви
щу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; 
докторантуру; самоосвіту.

Заклади освіти створюються органами дер
жавної виконавчої влади і органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, , установами, 
організаціями, незалежно від форми власності, 
громадянами відповідно до соціально-еко
номічних, національних, культурно-освітніх по
треб цих осіб.

Для утворення закладу мають бути наявні 
матеріально-технічна, науково-методична бази та 
педагогічні кадри.

Фінансування державних навчально- 
виховних закладів, установ і організацій системи 
освіти здійснюється на нормативній основі за ра
хунок коштів республіканського та місцевого 
бюджетів, галузей народного господарства, дер
жавних підприємств і організацій, а також додат
кових джерел фінансування.

Держава забезпечує бюджетні асигнування 
на освіту в розмірі не меншому 10 відсотків наці
онального доходу, а також валютні асигнування 
на основну діяльність (ст.56 Закону "Про осві
ту").

Додатковими джерелами фінансування є:
а) кошти, одержані за підготовку, підвищен

ня кваліфікації та перепідготовку кадрів відпові
дно до укладених договорів;

ПРОФЕСІЯ ВАЛОВИЙ ДОХОД ЧИСТИИ ДОХОД

професор 23529 12 447

вчитель с/ш 15882 9682
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Правові основи фінансування освіти

б) плата за надання додаткових освітніх по
слуг;

в) кошти, одержані за науково-дослідні ро
боти, виконані за замовленнями, тощо.

Основною формою фінансування державних 
навчально-виховних закладів і установ на сього

Зниження видатків на освіту з бюджету 
країни призвело до того, що заклади освіти отри
мують фінансування, якого вистачає лише на ви
плату заробітної плати. Економічна криза в 
Україні та невдалі дії владних структур спричи
нили початок руйнації системи освіти й постави
ли педагогічних працівників у скрутне матері
альне становище.

Починаючи з 1994 року, розмір державних 
видатків на освіту не перевищував 5,3%, а у 1996 
році відбулося безпрецедентне їх скорочення до 
4,62%.

Для реальної оцінки ситуації необхідно та
кож враховувати, що:

- жоден з цих бюджетів не було виконано 
вчасно;

- кожен наступний бюджет містив у собі ко
шти по відшкодуванню невиплаченої зарплати за 
минулі роки

- протягом 1993-1995 років у нашій державі 
спостерігались гіперінфляційні явища, внаслідок 
чого виділені кошти були значною мірою знеці
нені;

- жоден з бюджетів (включаючи й Держав
ний Бюджет України на 1998 рік) не був реаль
ним.

дні є видатки з бюджетів (республіканського і мі
сцевих) у режимі кошторисно-бюджетного фі
нансування.

Видатки державного бюджету України за 
останні роки характеризуються такими основни
ми показниками:

Висновки щодо правового регулювання ви
датків на освіту в Україні:

1. Необхідно негайно збільшувати бюджетні 
асигнування на освіту. По -перше, це сприятиме 
освітньому забезпеченню потреб економіки. За
гальновідомі економічні успіхи Південної Кореї 
у 80-х роках. Однією з вагомих передумов цього 
було державне інвестування освіти (починаючи з 
6 0 - х  років). Навіть у скрутних фінансових умо
вах інвестування не зменшувалось. По-друге, це 
дасть змогу запобігати відтоку педагогічних пра
цівників (часто найбільш кваліфікованих) з сис
теми середньої і вищої освіти. В середині 70-х 
років, коли в Південній Кореї мав місце швидкий 
підйом економіки, багато вчителів перейшли в 
торгівлю. Влада змушена була негайно підвищи
ти зарплату вчителям і поліпшити їм соціально- 
побутові умови. Завдяки цьому професія вчителя 
знов стала престижною, і конкурс у педагогічних 
вузах у 1986 році досяг 16 осіб на місце. Нарешті, 
збільшення видатків на освіту усуне можливість 
зниження якості освіти.

2. Необхідно удосконалювати правове регу
лювання залучення недержавних коштів для фі
нансування освіти. Недостатність державних ви
датків на освіту і розуміння частиною громадян 
вигод, які можна отримати у вигляді більш опла

Напрямки
бюджетних
асигнувань

Видатки у відсотках

92 93 94 95 96 97

Повна сума ви 
датків 100 100 100 100 100 100

Фінансування 
Соціально - культурних 

закладів і установ
33 12,22 7,94 8,77 8,82 9,61

— у тому числі 
освіти * 8,18 4,15 5,3 4,62 5,29
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чуваної і престижної роботи, приводить до того, 
що плата за навчання та інші збори можуть віді
гравати свою роль у фінансуванні освіти. Відпо
відно, постає питання правового регулювання 
платні за навчання. Суміжною проблемою є пра
вове регулювання питань, пов'язаних з наданням 
позики на освіту.

Платня за навчання в державному секторі - 
досить спірне питання. Якщо на рівні початкової 
школи плата за навчання може завдати великої 
шкоди і вести до передчасного закінчення освіти, 
то на наступних рівнях існує більше можли
востей для використання плати за навчання з ме
тою підвищення ефективності розподілу коштів.

Питання про справедливіесть плати за 
навчання залежить від наявності програм сту
дентських позик на освіту й особливої допомоги, 
що надається студентам із відносно бідних сімей.

Виходячи з існуючого досвіду, можна при
йти до нисновку, що це не зменшить попиту на 
вищу освіту. Збільшення частини видатків, що 
покривається за рахунок студента, буде тільки 
вести до тенденції усунення із системи освіти 
менш зацікавлених студентів, поруч із заохочен
ням інших, оскільки підвищуються видатки в разі 
поганого навчання.

Програми позик студентам на освіту містять 
у собі можливий потенціал збільшення міри за
лучення до вищої освіти студентів із менш забез-

Надійіила до редколегії 11.02.1999р.

печених сімей, а, отже, через збільшення конку
ренції за місця вони зможуть поліпшити якість 
освіти.

3. Необхідно проводити раціональну еконо
мічну політику капіталовкладень у різні сфери 
освіти (гуманітарну, природничу, технічну то
що).
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Якісні зміни, які відбуваються в нашій дер
жаві у зв'язку з ринковими реформами, вимага
ють проведення цілого ряду правових, фінансо
вих і економічних заходів щодо регламентації 
податкових важелів, удосконалення податкової 
системи держави в цілому та плати за землю, зо
крема, як невід'ємного складового елементу сис
теми оподаткування.

Земля -  основне національне багатство 
України, що перебуває під особливою охороною 
держави, яка гарантується Основним законом -  
Конституцією України [1, ст.14]. Відповідно до 
даної норми Законом України "Про плату за зем
лю" передбачено, що використання землі в Украї
ні є платним. Плата за землю запроваджується з 
метою формування джерела коштів для фінансу
вання заходів щодо раціонального використання 
та охорони земель, підвищення родючості грунтів, 
відшкодування витрат власників землі та землеко
ристувачів, пов'язаних з господарюванням на зем
лях гіршої якості, ведення земельного кадастру, 
здійснення землеустрою та моніторингу земель, 
проведення земельної реформи та розвитку інфра
структури населених пунктів [2, ст.2].

Дане положення в чинному законодавстві не 
випадкове, адже земля -  один з найдавніших 
об'єктів оподаткування. На протязі всієї історії 
розвитку податкового законодавства система 
оподаткування землі постійно розвивалась. Одні
єю з основних причин цього є те, що саме плат
ність землекористування забезпечує його високу 
віддачу в сільському господарстві, захищає від 
недбалого ставлення до нього в містобудуванні 
та промисловості.

Розвиток ринкового механізму підприємни
цької діяльності забезпечує належне ставлення до 
землі. Саме тому вітчизняне законодавство вста
новлює норму платного землекористування, тобто 
створюються умови, коли неефективне її викорис
тання буде просто невигідним .і практично немож
ливо буде утримувати невикористовувані землі.

Україна має історичний досвід виведення 
землі з цивільного обороту. Монополії держави 
на земельну власність відповідала система безо
платного землекористування, проявами якої ста
ли численні факти нераціональної забудови, не
використані землі промислових підприємств.

Причинами подібного необлаштування території 
визначаються небережливе використання сільсь
когосподарських земель, недостатнє фінансуван
ня робіт по їх облаштуванню. Розв’язання даної 
проблеми -  проблеми збереження земельних ре
сурсів і підвищення їх продуктивності вбачається 
в утворенні відповідного організаційно- 
економічного механізму, який би обслуговував 
весь комплекс земельних відносин [6, С.12].

Система державного управління земельними 
ресурсами містить два блоки інструментів -  еко
номічних і адміністративних.

Серед адміністративних інструментів варто 
відзначити державний контроль за використанням 
і охороною земель, заходи адміністративного по
передження і адміністративної відповідальності.

З проведенням ринкових реформ в Україні 
адміністративні інструменти державного управ
ління все частіше доповнюються широким спект
ром економічних заходів впливу на учасників зе
мельних правовідносин, які поділяються на інст
рументи позитивного і негативного характеру.

До позитивних заходів відносяться всі види 
економічного стимулювання користувачів земе
льних ділянок через виділення бюджетних засо
бів для відновлення земель і часткової компенса
ції зниження доходів у результаті тимчасової 
консервації сільськогосподарських угідь, які де
градували не з вини осіб, що використовували ці 
землі, а також для заохочення фізичних і юриди
чних осіб за поліпшення якості земель, підви
щення родючості грунтів. Дане економічне сти
мулювання реалізується як через надання різно
манітних податкових пільг, так і шляхом матері
ально-технічного забезпечення і кредитування 
селянських фермерських господарств.

До економічних заходів негативного харак
теру відносяться інструменти впливу на суб'єктів 
земельних правовідносин, в діях яких немає про- 
типравності, але є певна "антисоціальна спрямо
ваність ". Доцільність і ефективність застосуван
ня економічних заходів негативного характеру 
обгрунтовується тим, що здійснюючи вплив на 
економічний інтерес користувача ділянкою через 
відбирання у нього частки отриманого від землі 
доходу, негативні міри економічного механізму 
реалізації земельно-правових норм спонукають
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користувачів виконувати правові приписи, спря
мовані на ефективність використання і охорони 
земель [4, с.24].

В якості інструменту економічного впливу 
виступає плата за землю, яка, будучи встановле
ною на найвищому законодавчому рівні, сприяє 
принципу раціонального використання земель
них ресурсів, забезпечує охорону земель в Украї
ні. Саме тому плата за землю як правова катего
рія була введена в дію діючим законодавством 
України з метою реального сьогоденного і поте
нційного подальшого впливу на раціональне, го
сподарське використання і збереження землі як 
загальнонаціонального багатства.

Установивши термін "плата за землю", зако
нодавець визначив такі форми реалізації принци
пу платного землевикористання як земельний 
податок і орендну плату, тобто можна сказати, 
що плата за землю є комплексним, агрегатним 
поняттям, адже в залежності від того, чи перебу
ває земля у власності чи у тимчасовому викорис
танні, визначається форма її справляння.

Характеризуючи плату за землю, її можна ви
значити як категорію з двоєдиною правовою при
родою. З одного боку плата за землю виступає як 
категорія фінансового права, яка характеризує фі
скальні відносини між державою та землеволо- 
дільцем чи землекористувачем. Іншою стороною 
плати за землю виступає орендна плата -  плата за 
користування чужою власністю, чужою землею.

Плата за землю як фінансово-правова кате
горія сплачується всіма власниками землі, земле- 
володільцями і землекористувачами. За її допо
могою перерозподіляється та частина чистого 
прибутку, яка одержана виробниками поза вся
ким зв'язком з їх витратами та зусиллями, завдя
ки безпосередньо земельній ділянці. Тому земе
льний податок вважається одним з найбільш тра
диційних в сучасних податкових системах. Мова 
йде про такий фінансово-правовий інструмент, за 
допомогою якого справляння грошової маси (а в 
деяких передбачених випадках і іншого майна) 
здійснюється в силу односторонньо покладених 
державою зобов"язань [6, 14].

Характеризуючи плату за землю як катего
рію з двоєдиною правовою природою, потрібно 
зазначити, що мова не йде про ототожнення за
значених форм її справляння, оскільки подібне 
ототожнення в правовій площині земельного по
датку та орендної плати не відображає суттєвої 
відмінності між цими категоріями. Нечіткість у 
визначенні і розмежуванні зазначених форм пла
ти за землю є серйозною перешкодою на шляху 
впровадження ефективних заходів справляння 
земельної плати [5, с.32].

Згідно з діючим в Україні законодавством 
власники землі і користувачі сплачують земель
ний податок, а за землі, надані ними в оренду на 
основі цільових доходів, стягується орендна пла
та. Одержувати орендну плату може лише влас
ник із зданого в оренду майна, в тому числі і з 
землі. Податок належить лише державі. Тому 
можна стверджувати, що визначальним при роз
межуванні земельного податку і орендної плати є 
поняття власності на землю та поняття платного, 
строкового користування земельними ділянками.

За загальним правилом зміст економічних 
відносин власності складають володіння, корис
тування і розпорядження матеріальними благами. 
Тобто право власності на земельну ділянку -  це 
закріплення у відповідних нормах права можли
вості конкретного землевласника володіти, кори
стуватись, розпоряджатись належним йому май
ном (в даному випадку -  земельною ділянкою) на 
свій розсуд у межах, передбачених законом.

Оренда землі в сучасній юридичній літературі 
визначається як користування майном (землею) на 
умовах платності і строковості, що базується на 
укладенні відповідного договору [4, с.26].

Будучи складовими елементами одного ком
плексного поняття -  плати за землю, земельний 
податок і орендна плата характеризують собою 
як фіскальні відносини між державою та земле
власниками і землекористувачами, так і суто до
говірні відносини, однією зі сторін яких може ви
ступати держава. Забезпечення якомога ефектив
нішого земельного оподаткування може здійсню
ватись тільки при чіткому вивченні та розмежу
ванні даних двох важливих категорій як на тео
ретичному, так і на законодавчому рівні.

Складність і багатоаспектність механізму 
справляння земельної плати підкреслюється ще й 
тим, що воно здійснюється на підставі грошової 
оцінки землі. Тому висвітлення проблеми земе
льного оподаткування здійснюється з урахуван
ням як фінансово-правових, так і земельно- 
правових аспектів.

Як закріплено в Законі України "Про плату 
за землю ", плата за землю стягується відповідно 
до грошової оцінки земель, на основі земельно- 
кадастрової документації [2, ст.З]. Вже із зазна
ченої норми помітний досить тісний взаємозв'я
зок між податковим та земельним законодавст
вом. Крім того, земельне право регулює відноси
ни щодо правокористування та права приватної 
власності на землю, що є першопочатковими мо
ментами для стягнення земельного податку.

Згідно з Земельним кодексом України право 
володіння або користування наданою земельною 
ділянкою виникає після встановлення організаці
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ями по землевпорядкуванню меж земельної ДІЛЯН

КИ в натурі (на місцевості) і одержанням докумен
ту, що посвідчує це право. Право приватної влас
ності або право постійного користування землею 
засвідчується державними актами, які видаються і 
реєструються сільськими, селищними, районними 
та міськими Радами народних депутатів за фор
мою, встановленою Кабінетом Міністрів України 
[7, с.28].

Сьогодні в Україні відбувається земельна 
реформа, одним з основних напрямків якої є від
родження приватної власності на землю, введен
ня землі в цивільний обіг, утворення умов для 
формування земельного ринку в державі, що 
вважається доленосним питанням як в економіч
ному,фінансовому, так і в соціальному і політич
ному відношенні.

Потрібно також згадати, що сьогодні держа
ва регулює відносини земельного оподаткування 
з одного боку як владна структура -  політична 
організація (суверен, що володіє правом терито
ріального верховенства), з другого боку, як влас
ник природних ресурсів, якщо у нього є така вла
сність. Оскільки в теперішніх умовах у власності 
держави перебуває досить великий відсоток зе
мель, то інколи важко розрізнити, в якій саме 
якості перебуває держава, приймаючи той чи ін
ший правовий документ, видаючи розпоряджен
ня, що стосується земельних відносин, так і від
носин щодо оподаткування землі.

Якщо при регулюванні земельного податку 
виникає колізія норм земельного і податкового 
права, в якості спеціального права будуть висту
пати податкові закони. В той же час в силу спе
цифіки об'єкту земельного податку оцінка землі 
для наступних фінансових розрахунків здійснює
ться у відповідності із земельно-правовими, а не 
податковими нормами [6, с.47].

Уникнення правових колізій при регулювані 
земельного оподаткування забезпечується прин
ципами правового регулювання плати за землю. 
Саме принципи, як основні начала правового ре
гулювання, визначають напрямок подальшого 
розвитку нормотворчості щодо земельного пода
тку, гарантують безперервність і поступовість за
конодавчого процесу щодо оподаткування землі.

Принципами забезпечується взаємозв'язок і взаэ- 
модія законодавства про земельний податок із 
земельною і податковою політикою, що сьогодні 
проводиться.

Приниципами правового регулювання плати 
за землю повинна забезпечувутись стабільність 
законодавства про земельне оподаткування, що 
істотньо впливає на ефективність справляння 
плати за землю, а також, що дуже суттєво, полі
пшується орієнтація платників податків у чинно
му законодавстві, що прямо впливає на податко
ву дисципліну в державі. Тому проблема усунен
ня розбіжностей, систематизація податкового за
конодавства залишається сьогодні особливо ак
туальною. Перехід до регулювання земельних 
відносин на ринкових засадах потребує адекват
ного з’ясування питань щодо реалізації закріпле
ного у Конституції України принципу платності 
використання земельних ресурсів.
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The constitutional legal bases of a payment for land in Ukraine
Summary

In article the constitutional principles of land-use in Ukraine are uncovered, some individual aspects of 
legal bases of a payment for land in modern conditions are analyzed.
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УТВОРЕННЯ ТА ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ В ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

УКРАЇНИ

УДК347

Прокурорський нагляд у механізмі держав
ності виник порівняно недавно (у країнах Європи 
утворення прокуратури відноситься до 14-19 сто
ліття).

Вперше прокуратура з’явилася у Франції при 
королі Філіпі IV, ордонансом якого від 25 берез
ня 1302 р. засновувалася прокуратура як орган 
представництва інтересів монарха. Термін 
“прокурор” (від лат. ргосигаге -  наглядати, піклу
ватися) став застосовуватись тільки на початку 
18 століття, а до цього відповідні посадові особи 
у Франції називались “людьми короля”. При 
цьому функції прокуратури з моменту її виник
нення не зводились тільки до сфери чисто право
вої. Значне місце в діяльності прокуратури Фра
нції займав обов’язок фіскалату, тобто забезпе
чення інтересів казни. [З, с.20-40] Органи проку
ратури Франції були пристосовані для виконання 
волі короля, вплив якого на їх формування і ви
значення напрямів діяльності був вирішальним.

У 1586 році був прийнятий закон про органі
зацію і діяльність прокуратури у Франції, який 
визначив місце прокуратури в системі інших 
державних органів. До сфери повноважень про
куратури входять: діяльність прокурора адмініс
тративно-політичного характеру; нагляд за про
вадженням слідства; діяльність судово-правова 
(кримінальні і цивільні справи). [2, с. 19]

Необхідно зазначити, що прокуратура Фран
ції послугувала прообразом прокуратури Росії і є 
до теперішнього часу еталоном прокуратури за
хідних країн. Історія органів прокуратури Украї
ни тісно пов’язана з історією прокуратури Росії.

В історії прокуратури України можна виді
лити п’ять етапів.

Перший етап охоплює період з 1722 по 1917 
р., коли органи прокуратури, які функціонували 
на території сьогоднішньої України, входили 
складовою частиною до прокурорської системи 
Російської імперії. З 1722 по 1863 р. основною їх 
функцією був нагляд за додержанням законів, а 
1864 по 1917 р. -  кримінальне переслідування 
осіб, які вчинили злочин.

Другий етап почався в грудні 1917 року, ко
ли прокуратура Російської імперії була скасова
на. З цього моменту інститут прокуратури в

Україні починає розвиватися відносно самостій
но.

У грудні 1917 року Центральна Рада України 
ухвалила закон “Про утворення Генерального 
Суду”, яким при Генеральному Суді була засно
вана Прокураторія. Керівництво прокураторією 
мав здійснювати Старший Прокуратор, який при
значався Генеральним секретарем судових справ. 
[8, с. 2]

4 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила 
закон “Про заснування прокураторського нагляду 
на Україні”. Згідно цього закону прокураторії ор
ганізовувалися при апеляційних та окружних су
дах. Всі прокуратори призначалися Генеральним 
секретарем судових справ. [6, с. 126]

З квітня по грудень 1918 року влада в Украї
ні знаходилась у гетьмана Скоропадського П.П., 
який 8 червня 1918 року затвердив схвалений 
Кабінетом міністрів Закон України “Про утво
рення Державного Сенату”. Цим Законом були 
врегульовані і питання організації та діяльності 
органів прокуратури: при Сенаті і Генеральних 
Судах перебували Прокурор і Товариші прокуро
ра. Очолював прокурорську систему Генераль
ний прокурор, який одночасно був і міністром 
юстиції.

Після приходу до влади Директорії була від
новлена дія Закону від 4 січня 1918 року “Проза- 
снування прокураторського нагляду на Україні” 
[5, с. 92].

Початок третього етапу історії органів про
куратури пов’язаний з установленням на Україні 
Радянської влади. Декретом Ради народних комі-, 
сарів України від 14 лютого 1919 року “Про суд” 
ліквідовано поряд з судовими установами, які іс
нували на території України до встановлення Ра
дянської влади, і прокурорський нагляд. Після 
прийняття цього Декрету нагляд за законністю 
зосереджувався в основному в Народному комі
саріаті юстиції і його місцевих органах [7, с. 28].

Прокуратура УРСР була створена 28 червня 
1922 року відповідно до постанови Всеукраїнсь
кого Центрального виконавчого комітету, якою 
затверджено Положення про прокурорський на
гляд. Дане Положення в основному збігалося з 
аналогічним Положенням РРФСР. Разом з тим 
Положення про прокурорський нагляд в УРСР
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мало деякі особливості. До них можна віднести 
функцію участі прокурорів у судовому розгляді 
по цивільних справах [8, с. 119].

Згідно з Положенням про прокурорський на
гляд в УРСР 1922 року в складі Народного комі
саріату в юстиції УРСР в якості його четвертого 
відділу був створений відділ Прокуратури, який 
був керівним центром для усіх органів прокура
тури України, а також органом по нагляду за за
конністю діяльності усіх Народних комісаріатів 
та інших установ і організацій.

Відділ Прокуратури НКЮ УРСР спочатку 
складався з помічників прокурора республіки -  
по загальному нагляду, по Верховному судовому 
контролю і по Верховному трибуналу. В підпо
рядкуванні помічника прокурора республіки по 
Верховному трибуналу знаходились п’ять проку
рорів: два прокурори касаційного відділу трибу
налу, прокурор військового відділу трибуналу, 
прокурор військово-транспортного відділу і про
курор судового відділу трибуналу. Керівником 
прокуратури (як Прокурор республіки) був На
родний комісар юстиції УРСР. Першим Проку
рором УРСР був призначений Скрипник М.О. [8, 
с. 132]

Аналіз функцій, що покладались на прокура
туру УРСР Положенням про прокурорський на
гляд від 28 червня 1922 року, свідчить, що в ра
дянський період прокуратура України функціо
нувала як державний орган змішаного типу здій
снюючи нагляд за додержанням законів і кримі
нальне переслідування осіб, що вчинили злочин.

Четвертий етап історії прокуратури почався 
з 1936 року, коли Прокуратура УРСР увійшла в 
якості підсистеми в прокурорську систему СРСР. 
Керівник Прокуратури УРСР знов став назива
тись Прокурором УРСР, а його призначення ста
ло проводитись Генеральним прокурором СРСР. 
Вся діяльність Прокуратури УРСР в цей період 
регламентувалась союзним законодавством і ні
якої специфіки не мала.[4, с. 793]

З 1991 року в історії прокуратури України 
почався п’ятий етап. Верховна Рада УРСР 24 
серпня 1991 року проголосила створення незале
жної самостійної держави -  Україна. 5 листопада 
1991 року Верховна Рада України прийняла За
кон України “Про прокуратуру”. Цим законом 
встановлено, що органи прокуратури України 
становлять єдину централізовану систему, з під
порядкуванням нижчестоящих прокурорів вище
стоящим. Генеральний прокурор України при
значався Верховною Радою України і у діяльнос
ті щодо здійснення нагляду за додержанням за

конів був відповідальним перед Верховною Ра
дою України і тільки їй підзвітний.

Згідно із Законом України “Про прокурату
ру” на органи прокуратури покладались десять 
функцій (шість основних і чотири додаткових), 
більшість з яких відтворюють основні напрямки 
діяльності прокуратури, передбачені Законом про 
прокуратуру СРСР. До нових функцій можна 
віднести тільки “нагляд за додержанням законів 
органами військового управління, вйськовими 
об’єднаннями, з’єднаннями, військовими части
нами, підрозділами, військовими відомствами і 
військовими навчальними закладами та посадо
вими особами Збройних сил, Прикордонних 
військ, Національної гвардії, Управління держав
ної охорони, Служби безпеки України та інших 
військових формувань, дислокованих на терито
рії України” (п. 6 ст. 5 Закону), і “нагляд за до
держанням законів органами, які ведуть боротьбу 
із злочинністю та іншими правопорушеннями і 
розслідують діяння, що містять ознаки злочину.

28 червня 1996 року Верховною Радою 
України була прийнята нова Конституція Украї
ни, яка по-новому визначила не тільки основні 
функції, але й місце прокуратури в системі дер
жавних органів України. У ст. 121 Конституції 
України передбачено, що прокуратура України 
становить єдину систему, на яку покладається:

1) підтримання державного обвинува
чення в суді;

2) представництво інтересів громадяни
на або держави в суді у випадках, визначених за
коном;

3) нагляд за додержанням законів орга
нами, які проводять оперативно-розшукову дія
льність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у кримінальних спра
вах, а також при застосуванні інших заходів при
мусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадянці]

Як бачимо, нова Конституція України суттє
во обмежила функції прокуратури. Головною 
функцією прокуратури України стає не нагляд за 
додержанням законів, а підтримання державного 
обвинувачення в суді. Крім того, така функція 
прокуратури як розслідування діянь, що містять 
ознаки злочину, Конституцією не передбачена.

Представництво інтересів громадянина або 
держави в суді є новою функцією прокуратури в 
тому розумінні, що в діючому Законі України 
“Про прокуратуру” вказана функція не мала своєї 
регламентації.
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Із змісту Конституції України випливає, що 
прокуратура не може відноситися до органів ні 
судової, ні виконавчої влади. Правосуддя в 
Україні здійснюється тільки судом (ст. 124 Конс
титуції"), а виконавча влада Кабінетом Міністрів 
України (ст. 113 Коснтитуції) і місцевими держа
вними адміністраціями (ст. 118 Конституції).

До прийняття Конституції 1996 року проку
ратура була свого роду контрольним органом за
конодавчої влади, чому відповідав порядок при
значення Генерального прокурора України на по
саду, його підзвітність тільки вищому законодав
чому органу. Нині Генеральний прокурор Украї
ни призначається на посаду за згодою Верховної 
Ради України та звільняється з посади Президен
том України.

З урахуванням вищевикпаденого, на думку 
автора, є нагальна необхідність у розробленні за
гальної концепції розвитку прокуратури в сучас
них умовах, які суттєво відрізняються навіть від 
тих, в яких приймався Закон України "Про про
куратуру”.

Надійшла до редколегії 15.02.1999р.
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ЗМІНА ОБСТАНОВКИ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ НА
ПОПЕРЕДНЬОМУ СЛІДСТВІ

УДК 343.133

Попереднє розслідування є наступною після 
порушення кримінальної справи стадією кримі
нального процесу України. В ході її здійснення 
виконуються властиві тільки цій стадії завдання, 
що пов’язані із виявленням, закріпленням, пере
віркою та оцінкою доказів про всі обставини, що 
мають значення для правильного розв’язання 
справи. Разом із досягненням спеціальних за
вдань стадії реалізуються загальні завдання віт
чизняного кримінального судочинства, передба
чені в ст. 2 КПК України.

Чинним кримінально-процесуальним зако
нодавством встановлені дві форми попереднього 
розслідування: дізнання і попереднє слідство.

Як і будь-якій зі стадій, що входять до сис
теми кримінального судочинства України, стадії 
попереднього розслідування притаманні свої 
процесуальні межі. Початковим моментом попе
реднього розслідування кримінальної справи піс
ля її порушення є виражене в процесуальному 
акті - постанові рішення про прийняття справи до 
свого провадження відповідно органом дізнання 
чи слідчим. Заключним моментом попереднього 
розслідування закон визначає для дізнання, як 
однієї з його форм, складання постанови про на
правлення справи для провадження попереднього 
слідства (ч.І ст.109 КПК), а також складання 
постанови про закриття кримінальної справи за 
наявності обставин, передбачених ст.6 КПК (ч.2 
ст.109 КПК). Для попереднього слідства як іншої 
форми попереднього розслідування цей заключ
ний момент пов’язується із складанням обвину
вального висновку чи постанови про закриття 
справи, або ж складанням постанови про направ
лення справи до суду для вирішення питання про 
застосування примусових заходів медичного ха
рактеру (ст.219 КПК).

Закінчення попереднього розслідування є за
вершальним етапом процесуальної діяльності ор
гану дізнання і слідчого по справі. Зауважимо, 
що до сформування системи досудового слідства 
у відповідності до Конституції України попере
днє слідство залишається однією із форм попере
днього розслідування.

У ході закінчення попереднього розсліду
вання з метою забезпечення повноти, всебічності, 
об’єктивності дослідження обставин справи ор

гани слідства та дізнання (з участю зацікавлених 
учасників процесу) в рамках кримінально- 
процесуальних відносин проводять перевірку й 
оцінку достатності зібраних доказів для обгрун
тування висновків про подальше спрямування 
справи. При необхідності вживають заходів до 
заповнення прогалин у доказовому матеріалі, 
оформляють підсумкові рішення по справі і за
безпечують їх виконання.[14, с.281]

Закінчення попереднього розслідування є 
етапом процесуальної діяльності саме тому, що 
для остаточного вирішення долі кримінальної 
справи слідчий та орган дізнання, на підставі ви
мог ст.22 КПК про всебічне, повне і об’єктивне 
дослідження обставин справи, проводять аналіз 
усієї сукупності зібраних по ній доказів, здійс
нюють систематизацію її матеріалів і тільки після 
цього приймають відповідне процесуальне рі
шення, передбачене кримінально-процесуальним 
законом.

Коли кримінальну справу не може бути на
правлено для розгляду в суд у зв’язку з наявністю 
встановлених у законі підстав, вона підлягає за
криттю, про що складається відповідна мотиво
вана постанова.[10, с. 236]

У теорії кримінального процесу закриття 
кримінальних справ, як одна з форм закінчення 
попереднього розслідування по справі, розгляда
ється з різних точок зору, як багатоаспектне яви
ще. Це інститут кримінально-процесуальної галу
зі права, сукупність правових норм, які регулю
ють відносини, що складаються з приводу особ
ливого порядку закінчення провадження по спра
ві.

Як зазначав А.Я.Дубинський, розкриваючи 
сутність закриття кримінальних справ у стадії 
попереднього розслідування, “закриття кримі
нальної справи є заключним етапом розслідуван
ня, що містить комплекс процесуальних дій по 
аналізу та оцінці зібраних по справі доказів, сис
тематизації матеріалів кримінальної справи, 
ознайомленню із закінченим провадженням уча
сників процесу (заінтересованих у її кінцевому 
результаті) та вирішенню клопотань, що від них 
надійшли, формулюванню висновку по суті 
справи та рішень, що з нього випливають, та їх 
реалізації”. Одночасно закриття кримінальної
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справи розглядається ним як юридичний факт, 
“що усуває повноваження органу, який закриває 
справу, та породжує право заінтересованих осіб 
на оскарження.”[4, с.5, 87]

На думку В.А.Михайлова, закриттям кримі
нальної справи вирішується питання про кримі
нальну відповідальність обвинуваченого (підо
зрюваного), при цьому рішення дається в запере
чливій формі, і воно виступає в якості необхідної 
передумови підведення підсумків попереднього 
розслідування [9, с.8]

Як кримінально-процесуальну дію органів 
дізнання, слідчого, прокурора, суду, що здійсню
ється в порядку, передбаченому законом, якою 
завершується діяльність по збиранню доказів і 
встановленню фактів, визначають закриття кри
мінальних справ П.М.Давидов та 
Д.Я.Мирський[3, с.5]

У ролі процесуального акту, що виражає рі
шення уповноваженої на те посадової особи про 
відсутність передумов, необхідних для кримі
нального судочинства і про відмову від подаль
шого його ведення, розглядають закриття кримі
нальних справ Н.В.Жогін та Ф.Н.Фаткуллін.[7, 
с.304]

С.А.Шейфер вважає, що закриття кримі
нальних справ є процесуальною гарантією проти 
необгрунтованого притягнення до кримінальної 
відповідальності [13, с.4].

Кримінальну справу може бути закрито тіль
ки при наявності передбачених в процесуальному 
законі підстав. Такими підставами є достатні до
кази, що підтверджують передбачені законом фа
ктичні обставини, які усувають подальше прова
дження по справі [14, с.288]. Теорія кримінально- 
процесуального права поділяє всі передбачені за
коном підстави для закриття справи на дві групи: 
матеріально-правові і процесуальні [3, с.10-12].

Матеріально-правові підстави виключають 
злочинність діяння чи його караність, тобто мож
ливість з точки зору закону притягнути обвину
ваченого до кримінальної відповідальності, що 
тягне за собою закриття кримінальної справи, або 
пов’язують її закриття з невеликою чи повною 
відсутністю суспільної небезпечності. До матері
ально-правових підстав відносяться такі з них, як 
відсутність події злочину чи його складу, смерть 
обвинуваченого, закінчення строків давності, ам
ністія, недосягнення особою віку кримінальної 
відповідальності. Процесуальні підстави для за
криття справи полягають у таких обставинах, які 
в силу спеціальної вказівки процесуального зако
ну перешкоджають подальшому провадженню по 
справі, наприклад, за відсутністю скарги потерпі

лого по справах приватно-публічного обвинува
чення.

За своєю юридичною сутністю і пов’язаними 
з нею наслідками розрізняють реабілітуючі і не- 
реабілітуючі підстави закриття кримінальної 
справи. Така класифікація запропонована 
В.ЗЛукашевичем і має у своїй основі процесу
альне становище особи при закритті криміналь
ної справи.[8, с. 100-104] Закриття справи за реа- 
білітуючими обставинами означає офіційне ви
знання того, що особа, щодо якої велося попере
днє розслідування, ніякого злочину не вчиняла, а 
тому вона є невинуватою і повинна бути виправ
дана. У цьому випадку закриття кримінальної 
справи обов’язкове в зв’язку з відсутністю пере
думов ведення судочинства. Закриттям кримі
нальної справи з нереабілітуючих підстав конста
тується, що ця особа вчинила передбачене зако
ном суспільно небезпечне діяння, але за умовами, 
визначеними законом, вона підлягає а) безумов
ному звільненню від кримінальної відповідаль
ності чи кримінального покарання або б) звіль
ненню від кримінальної відповідальності із замі
ною її мірами іншої відповідальності.[14, с.288]

Цінну класифікацію підстав для закриття 
кримінальної справи з точки зору не тільки її 
значимості для теоретичних досліджень, але і для 
розв’язання завдань, що стають перед практикою 
застосування кримінально-процесуальних норм, 
провів М.С.Строгович. Критерієм для розподілу 
підстав закриття кримінальних справ він обирає 
характер обставин, в силу яких кримінальна 
справа підлягає закриттю в обов’язковому поряд
ку та, в силу яких у компетентних органів держа
ви виникає право на закриття кримінальної спра
ви.[12, с.168]

Якщо спробувати застосувати наведені вище 
класифікаційні ознаки для звільнення від кримі
нальної відповідальності внаслідок зміни обста
новки, можна дійти висновку, що передбачені в 
ст.7 КПК процесуальні підстави закриття справи 
у зв’язку із зміною обстановки, внаслідок якої ді
яння втрачає характер суспільно небезпечного чи 
особа, яка вчинила злочин, перестає бути суспі
льно небезпечною, відносяться до матеріально- 
правових, оскільки передбачені в кримінальному 
законі (ст.50 КК України), нереабілітуючих, тому 
що визнається, що ця особа вчинила злочин, а та
кож до підстав, які породжують право, а не 
обов’язок закриття кримінальної справи, тобто є 
факультативними. А тому навряд чи можна пого
дитися з тим, що закриття із зазначених підстав 
“означає відсутність передумов для кримінально
го судочинства”.[7, с.304]
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Зміна обстановки як підстава для закриття кримінальної справи на попередньому слідстві

Незважаючи на те, що кримінальне та кри
мінально-процесуальне право (ч.І ст.50 КК та ч.І 
ст.7 КПК) чітко формулюють положення про 
право, а не обов’язок прийняття рішення про за
криття кримінальної справи за вказаними підста
вами, це питання в теорії кримінального та кри
мінально-процесуального права до цих пір зали
шається спірним.

На думку В.Г.Вітенберга, формулювання за
кону про право, а не обов’язок повинно трактува
тись як “принципова допустимість звільнення”, 
“компетентність судово-прокурорських органів 
на вчинення таких дій”.[1, с. 12]

Деякі автори вважають, що в силу самого 
змісту підстав звільнення від кримінальної відпо
відальності внаслідок зміни обстановки, якщо в 
результаті цієї зміни діяння втрачає характер су
спільно небезпечного, то це викликає обов’язок 
закриття кримінальної справи компетентними 
органами. В іншому випадку зміни обстановки, в 
силу якої особа перестає бути суспільно небезпе
чною, у таких органів виникає право, а не 
обов’язок закриття кримінальної справи. Дану 
позицію обгрунтовують соціально-політичним 
змістом зазначеного виду звільнення від відпові
дальності тим, що, якщо вчинене діяння втрачає 
основну, так звану, матеріальну ознаку злочину, 
то притягнення до кримінальної відповідальності 
позбавляється практичного значення, воно супе
речить цілям покарання, навіть у випадку, якщо 
особа ухилялась від слідства і суду.[11, с.363] 
Гадаємо, що з такою позицією важко погодитися.

Як правильно зазначає Л.М.Володіна, 
“відсутність у законі вказівки на обов’язок (упо
вноважених на те посадових осіб) закриття спра
ви за ст. ст.6-9 КПК (мається на увазі КПК 
РРФСР 1960 р., в КПК України зазначеним стат
тям відповідають ст. ст.7-10, - прим, автора) є 
підтвердженням того, що законодавець не 
пов’язує закриття кримінальних справ у цих ви
падках з відсутністю передумов судочинства”.[2, 
с.12] Підтвердженням того, що закриття кримі
нальних справ у зв’язку зі зміною обстановки є 
правом, а не обов’язком, знаходимо в ч.З ст.71 
КПК, яка визначає, що закриття справи з підстав, 
передбачених в ч.І ст.7 КПК, не допускається, 
якщо особа, яка вчинила діяння, що містить 
ознаки складу злочину, проти цього заперечує. У 
іншому випадку, для закриття кримінальної 
справи згода правопорушника не вимагалася б, 
оскільки тоді компетентні органи діяли б у силу 
свого обов’язку. Крім того, реалізація права на 
закриття кримінальної справи з зазначених під
став уповноваженим органом пов’язується із ви
никненням у нього обов’язку виконати всі вимо

ги кримінального та кримінально- 
процесуального законодавства, оскільки відомо, 
що права й обов’язки у кримінально- 
процесуальних правовідносинах кореспондують 
один одному.[5, с.31] Для державних органів і 
посадових осіб характерна наявність у них дер
жавних владних повноважень стосовно інших 
суб’єктів кримінального процесу. їх повнова
ження не можуть тлумачитися за формулою: 
“вправі, але не зобов’язаний”, права і обов’язки у 
них нерозривні, повноваження завжди означають 
поєднання прав і обов’язків (право - обов’язки). 
Тому, якщо в законі говориться про повноважен
ня вчинити якісь процесуальні дії, то це означає і 
право, і обов’язок вчинити їх при наявності пере
дбачених правовою нормою підстав; якщо - про 
обов’язки процесуального органу, то це означає 
вказівку на кореспондуюче йому право суб’єкта 
потенціального правового відношення, якщо - 
про право процесуального органу, то цим підкре
слюється відповідний обов’язок іншого суб’єкта 
[14, с.91]. Винесення постанови про закриття 
кримінальної справи за будь-якою підставою 
означає припинення кримінально-процесуальних 
відносин.[6, с.57] За своєю природою закриття 
кримінальної справи є юридичним актом, воле
виявленням компетентного державного органу, 
що тягне усунення повноважень посадових осіб 
на подальше провадження по справі і припинен
ня обов’язків особи, стосовно якої велася кримі
нальна справа.[2, с. 17] Своєрідність закриття 
кримінальної справи як форми закінчення попе
реднього розслідування полягає в тому, що кри
мінальна справа закінчується вирішенням по суті 
в стадії попереднього розслідування.[2, с.16]

Процесуальний порядок закриття кримі
нальних справ за ч.І ст.7 КПК не визначається 
обов’язковістю звільнення особи, стосовно якої 
необгрунтовано розпочате кримінальне переслі
дування, а зумовлюється можливістю виправлен
ня та перевиховання порушника кримінального 
закону, загального та окремого попередження без 
застосування кримінального покарання. В ньому 
знаходить свій закономірний прояв демократиза
ція та гуманізація суспільних цінностей.

Такий підхід до звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання особи, яка вчинила 
кримінально каране діяння, як відмови держави в 
особі її компетентних органів від подальшого 
проведення кримінального переслідування і за
стосування до правопорушника засобів кримі
нальної репресії в зв’язку з невеликою суспіль
ною небезпечністю або повною її втратою діян
ням чи правопорушником, зберігається і у сучас
ній вітчизняній юриспруденції. Як уже відзнача
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лось, зазначена відмова знаходить своє втілення 
у визначених законом процесуальних формах і 
відбувається в стадії попереднього розслідування 
шляхом закриття кримінальної справи.

На підставі вище викладеного можна зроби
ти висновок, що закінчення попереднього розслі
дування у формі його закриття внаслідок зміни 
обстановки є завершальним етапом попереднього 
розслідування, кримінально-процесуальною ді
єю, якою закінчується діяльність по збиранню, 
перевірці та оцінці доказів, вираженою в проце
суальному акті відмовою компетентних органів 
держави від кримінального переслідування і за
ходів кримінальної репресії щодо особи, яка вчи
нила кримінально-каране діяння, процесуальним 
рішенням, яким вирішується справа по суті, без 
постановления вироку, внаслідок втрати діянням 
чи особою, яка його вчинила, суспільної небезпе
чності.
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Change of circumstances as the ground for the termination of criminal case on a preliminary inquest
Summary

In article the concept, meaning, and features connected to the order of the dismissal of criminal cases 
owing to change of circumstances is uncovered.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЇ 
«ПРАВОЗНАВСТВО»

1. КОМП'Ю ТЕРНИЙ НАБІР

1.1.3 метою прискорення публікації рукописів та 
підвищення якості роботи з ними редколегія науково
го вісника Чернівецького університету перейшла на 
комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість ав
торів, які подають матеріали для опублікування у віс
нику серії «Правознавство», використовують для їх  
створення і роздруковування електронно- 
обчислювальну техніку.

1.2. Співробітники редколегії працюють з про
грамним редактором Word (for Windows).

1.3. Всі матеріали слід подавати в редколегію в 
електронному варіанті (на трьохдюймовій дискеті) 
поряд з роздрукованим на прінтері рукописом.

1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необ
хідно старанно упакувати її і захистити від можливих 
пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.

1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора 
матеріалу, його назву і використаний програмний ре
дактор.

1.6. Текст, включаючи зноски і примітки внизу 
сторінок, повинен бути набраний і надрукований од
ним і тим же прямим шрифтом.

1.7. Розмір шрифту, який використовується при 
електронному наборі матеріалу, повинен бути набли
жений до стандартного машинопису (№14), так, щоб 
при роздруковуванні тексту через 1 ,5 - 2  інтервали на 
сторінці вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 
знаків у кожному.

1.8. Всі, необхідні, на думку автора, виділення у 
тексті потрібно відмітити коректорськими знаками в 
екземплярі рукопису, який додається до дискети: світ
лий курсив -хвилястим підкреслюванням; напівжир
ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В еле
ктронній копії матеріалу будь-які шрифтові виді
лення не допускаються!

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повин
но бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого 
боку.

1.10. Якщо електронний текст, як виняток, набра
ний не в програмному редакторі Word (for Windows), 
зноски бажано розмістити після основного тексту ру
копису, а не посторінкове. У цьому випадку цифрові 
індекси зносок повинні бути набрані шрифтом того ж 
розміру, що і основний текст. Бажано також не робити 
абзацні відступи, а розділяти абзаци пробілом.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором 
(співавторами).

2.2. Об'єм матеріалу, який подається авторами в 
ініціативному порядку, не повинен перевищувати:

статті - 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового 
повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 
стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 
сторінки).

2.3. До перекладу статей іноземних авторів слід 
додавати копію тексту на мові оригіналу.

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за виключен
ням загальноприйнятих, повинні бути розшифровані 
при першому ж використанні у тексті. Необхідно точ
но вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, 
цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші 
розділові знаки ставляться у тексті перед номером 
зноски.

Наприклад: «Пуфендорф, вже згадуваний нами 
раніше,6 в удосконаленому вигляді подав свою систе
му у творі «О праве естественном й праве народов»,7 
витяг з якого пізніше видав під назвою «Про посаду 
людини і громадянина»».8

2.6. Нумерація зносок в рукописі повинна бути 
наскрізна, а не посторінкова.

2.7. При оформленні зносок і посилань необхідно 
керуватися бібліографічним Держстандартом.

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у знос
ці необхідно вказувати його повну офіційну назву і 
офіційне джерело, у якому він опублікований. На
приклад:
• Закон України «Про прибутковий податок з гро

мадян України, іноземних громадян та осіб без 
громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони Ук
раїни. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 
1996.-С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів 

слід вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; 
її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. 
Те ж саме стосується статей, опублікованих в науко
вих збірниках. Наприклад: Козловський A.A. Гносео
логічна природа юридичних конфліктів / Науковий 
вісник Чернівецького університету. Збірник наукових 
праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. 
-С . 3-19.

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі
звище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де 
книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних 
монографій і збірників статей (якщо автори не вказані 
перед заголовком книги) вказується редактор (відпо
відальний редактор, редкол.), а для збірників статей 
також перші три автори. Наприклад:

Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади 
України: Основи теорії та практики. - K.: НДФІ, 1997. 
- 276с.

2.7.4. Всі бібліографічні елементи іноземних 
джерел слід вказувати на мові оригіналу, ігноруючи 
абревіатур і по можливості максимально слідувати та-
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