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СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У  ХХ СТОРІЧЧІ 
 

Актуальність обраної теми не викликає 

заперечень, оскільки не можна здійснити глибо-

ке науково-теоретичне дослідження у сфері фо-

рмування і функціонування банківської системи 

України, не беручи до уваги гносеологічний ас-

пект її розвитку. Дослідження закономірностей 

розвитку банківської системи країни та її еволю-

ції – одне з важливих питань банківського права. 

Саме тому особливого значення набуває роз-
криття аспектів формування банківської системи 

країни протягом ХХ сторіччя, коли декілька ра-

зів відбувалася зміна політичного режиму та на-

решті, утворилася незалежна Україна. 

Ступінь наукової розробки теми. Заува-

жимо, що якщо дослідженню правовідносин у 

сфері банківської діяльності у його різних аспек-

тах присвячено значне коло  науково-теоретич-

них розробок (особливо останніми роками), то 

саме питанням гносеологічного розвитку увага з 
боку юристів (як, зокрема, і представників інших 

наук) не приділялася. Можна назвати лише декі-
лька науковців, які у своїх працях розглянули 

історичні аспекти формування банківських уста-

нов на території України та нормативно-правове 

закріплення їхньої діяльності. Зокрема, це В.С. 

Стельмах, І.І. Д’яконова, І.В. Сало, П.М. Сенищ, 

Т.І.Соколенко,  В.О.Венгерська, І.С.Коропець-

кий та ін. Однак їхні праці чи не єдині серед до-

слідження питань становлення кредитно-фінан-

сової системи України. Отже, мова йде про ті ас-

пекти, що потребують додаткового розкриття для 

осмислення історичного досвіду вдосконалення 

функціонування сучасної банківської системи.  

Після жовтневої революції 1917 р., коли до 

влади прийшли більшовики, імперська кредитна 

система, заснована переважно на приватному 

капіталі, була ліквідована шляхом примусової 
націоналізації.  Водночас в Україні, де на кінець 

1917 р. панувала влада УНР (на частині території), 
у грудні Київську контору Державного банку було 

перетворено на Український Державний банк, а 6 

січня 1918 р. випущені в обіг Державні кредитові 
білети УНР на загальну суму 5,5 млн. крб.  

Саме за часів влади УНР світ побачила на-

ціональна валюта – гривня, коли 1 березня 

1918р. Центральною Радою був прийнятий закон 

про її впровадження. У травні цього ж року вжи-

то ряд заходів по випуску вітчизняних платіжних 

засобів і підписанню угод з деякими країнами 

Європи про одержання позик на вигідних для 

України умовах.  

Введена в обіг національна валюта, не 

зважаючи на економічний спад і постійні війсь-

кові дії, певний час залишалася достатньо міц-

ною завдяки забезпеченню природними багатст-

вами України, в першу чергу цукром. Відповідно 

до положень Конституції Української Народної 
Республіки (Статут про державний устрій, права 

і вільності УНР) до компетенції Всенародних 

Зборів, верховного органу влади, було віднесено 

встановлення одиниці міри, ваги і монети УНР 

(стаття 49). Національний Союз мав приймати 

щорічний бюджет і наділявся правами оподатко-

вувати своїх членів на підставах, установлених 

для загальнодержавного оподаткування, та роби-

ти позики й приймати інші фінансові заходи для 

забезпечення діяльності Національного Союзу  

(ст. 74) [19, с. 246-248].  

Під керівництвом міністра фінансів А.Рже-

пецького був створений державний бюджет. На 

початку серпня 1918 р. Радою Міністрів ухвале-

но статут Державного банку України, а 23 серп-

ня засновано Державний Земельний банк, який 

підпорядковувався Міністерству фінансів і був 

заснований на базі трьох російських банків. Для 

вирішення земельного питання і зняття кри-

зового стану у селян і землевласників у межах 

проведення земельної реформи всі великі земе-

льні маєтки мали бути примусово викуплені 
державою з допомогою Державного Земельного 

банку і розподілені між селянами не більше як 

по 25  десятин в одні руки [2, с. 283-286]. 
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7 жовтня 1921 р. на підставі декрету ВЦВК 

був утворений Державний банк. У положенні 
про Державний банк указувалося, що останній 

організовується “з метою сприяння кредитом та 

іншими банківськими операціями розвитку про-

мисловості, сільського господарства і товаро-

обігу, а також з метою концентрації грошових 

оборотів і проведення інших заходів, спрямова-

них на встановлення правильного грошового 

обігу”. Держбанку дозволялося відкривати кре-

дити різним галузям господарства “при умові їх 

забезпеченості та економічній доцільності”. 

Держбанк був створений як госпрозрахункова 

організація. Кошти його складалися з основного 

і залучених капіталів. У перші місяці роботи 90% 

його ресурсів складали кошти, передані Нар-

комфіном, і біля 10% - залучені кошти держав-

них, кооперативних і приватних організацій [18, 

с. 213]. Відразу після утворення Держбанку в 

Москві, Києві та інших великих містах почали 

створюватися його контори, а потім і відділення.  

У Харкові були засновані Всеукраїнська 

контора Державного банку в жовтні 1921 р., 

Всеукраїнський кооперативний банк – в липні 
1922 р., Всеукраїнська контора торгово-промис-

лового банку – в січні 1923 р. У Києві були від-

криті їхні філії. 
А з 1922 р. Державний банк втілив у свою 

діяльність такі функцій, притаманні централь-

ному банку держави, як емісія й державне регу-

лювання грошового обігу та кредиту. Крім того, 

відповідно до Декрету РНК від 18 листопада 

1921 р. “Про операції з іноземною валютою і до-

рогоцінними металами” на Державний банк було 

покладено здійснення валютної монополії. Виня-

ткове право Держбанку на здійснення операцій з 
валютою і валютними цінностями було закріп-

лене декретом РНК від 4 квітня 1922 р. Для роз-
витку безготівкових розрахунків між держав-

ними установами та підприємствами, що викори-

стовували бюджетні асигнування, при Правлінні 
Держбанку, а пізніше і при окремих його устано-

вах, були організовані відділи взаємних розраху-

нків, які внаслідок виконання своїх функцій лік-

відувалися наприкінці 1925 р.  

У квітні 1922 р. до Москви відкликали од-

ного з найталановитіших господарських праців-

ників України, наркома продовольства М.К.Вла-

димирова. В.І.Ленін призначив його заступником 

наркома фінансів Г.Я.Сокольникова, разом з 
яким М.К.Владимиров очолив роботу щодо по-

долання дефіциту бюджету та здійснення грошо-

вої реформи. У жовтні 1922 р. були випущені 

забезпечені золотом банківські білети – червон-

ці. В лютому-березні 1924 р. грошова реформа 

завершилася блискучим успіхом. Г.І. Петровсь-

кий із гордістю зазначав: “Наш червінець не 

тільки всередині країни цілком сталий, а й одер-

жує перемогу над англійською і американською 

валютою на міжнародному ринку, на ринках Чи-

каго, Нью-Йорка і Лондона” [4, с. 211].  

Із початку розбудови радянської влади бу-

ли започатковані й ощадні установи. Нормативне 

закріплення вони отримали у 1922 р., коли від-

повідно до Положення, затвердженого Поста-

новою РНК РРФСР від 26.12.1922 р., були засно-

вані державні ощадні каси [9]. Із 1925 року вони 

були реорганізовані у державні трудові ощадні 
каси і проіснували під такою назвою до кінця 80-

х років [6]. Метою їх заснування стало надання 

можливості населенню зберігати та накопичува-

ти грошові заощадження та вільні кошти із на-

рощуванням відсотків. Уряд СРСР приймав на 

себе повну відповідальність за цілісність коштів, 

що ввіряються ощадкасам. 

Враховуючи послаблення державної моно-

полії в грошово-кредитній сфері в роки НЕПУ, 

почали створюватися й інші кредитні установи, 

які підпадали при цьому під нагляд Держбанку. 

В першу чергу це були кредитні кооперативи і 
позиково-ощадні товариства та кооперативні ба-

нки. Так, у Києві у 1923 р. засновано Київський 

сільгоспбанк, в а 1924 р. відкрита Київська філія 

Всеросійського комерційного банку зовнішньої 
торгівлі та Київський місцевий комунальний 

банк. До 1925 р. мережу низових кооперативів 

зміцнили повітові об’єднання, що завершилося 

створенням чотирьох фахових організацій – 

Центросоюзу, Маслосоюзу, Центробанку і “На-

родної торговлі” [1, с. 209]. В Україні кредитно-

фінансовою установою, яка мала найбільший 

грошовий обіг до 1929 р., був Український коо-

перативний банк  (Укркоопбанк).  На початок 30-

х років в Україні працювало 450 кредитних то-

вариств (позикові ощадкаси, земельні каси, лом-

барди, приватні банківські контори). 

Були також створені галузеві акціонерні 
банки: Торговельно-промисловий банк (Пром-

банк, який займав друге місце після Держбанку 

за обсягом операцій), товариство “Електрокре-

дит” (перетворене в 1924 р. в Електробанк), Ро-

сійський комерційний банк – Роскобманк (дек-

ретом РНК СРСР від 16 грудня 1924 р. на його 

основі був створений Зовнішторгбанк).  

6 липня 1923 р. Державний банк РРФСР 

був реорганізований у Державний банк СРСР 
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відповідно до постанови ІІ сесії ЦВК і разом із 
Наркомфіном забезпечував здійснення єдиної 
грошово-кредитної політики на території дер-

жави. Для цього був додатково створений відпо-

відно до декрету від 24 червня 1924 р. при Прав-

лінні Держбанку СРСР  Комітет у справах бан-

ків, що координував їх діяльність. Отже, Держав-

ний банк займався керівництвом кредитною систе-

мою та спостерігав за діяльністю інших кредитних 

установ відповідно до урядових директив, що при-

ймалися в сфері грошово-кредитної політики. Од-

нак загальне регулювання діяльності кредитної си-

стеми було залишено за Наркомфіном і здійснюва-

лося через Комітет у справах банків. 

Для залучення коштів Держбанк почав 

створювати акціонерні товариства сільськогос-

подарського кредиту (на основі декрету РНК 

СРСР від 11 травня 1923 р.). Першим таким то-

вариством, у якому він був пайовиком, стало 

Кримське товариство сільськогосподарського 

кредиту. Відповідно до нормативних вимог, ор-

ганізація мала права користуватися короткостро-

ковими кредитами і відкривати рахунки лише в 

одному банку відповідно до функціональної 
приналежності. 

На основі постанови уряду від 14 лютого 

1928 р. було проведене подальше розмежування 

функцій між банками. Промбанк був об’єднаний 

з Електробанком, і на їх базі створений Банк до-

вгострокового кредитування промисловості та 

електрогосподарства (БДК). Протягом 1928 - 

1929 рр. відбулася передача Держбанку СРСР 

короткострокових кредитних та розрахункових 

операцій Промбанку, Електробанку та філій Зов-

нішторгбанку, скорочення їх філіальної мережі 
та поступова ліквідації спеціалізованих банків, 

втому числі кооперативних. 

Законодавчо правовий статус Державного 

банку, його функції та обсяг капіталів були за-

кріплені в першому Статуті Держбанку, затвер-

дженому ЦВК і РНК у червні 1929 р. замість 

прийнятого в 1921 р. Положення про Державний 

банк. Статутом на Державний банк покладалися 

функції регулювання грошового обігу і коротко-

строкового кредитування відповідно до загаль-

ного плану розвитку народного господарства.  

Держбанк ставав єдиним розрахунковим 

центром країни. 

У тому ж році було визначено, що держа-

вні трудові ощадні каси є єдиною державною 

кредитною установою, що діє на засадах госпо-

дарського розрахунку та має права юридичною 

особи [7]. Цілісність коштів, що ввірялися ощад-

касам, гарантував уряд. Загальне керівництво 

здійснював Наркомфін СРСР. 

Усі ці заходи по перебудові банківської 
системи стали базою для проведення кредитної 
реформи 1930-1932 рр., яка підвела різку під ко-

мерційним кредитуванням та закінчила форму-

вати кредитну систему країни за принципом по-

вного планового контролю держави через кредит 

і банки на народне господарство. Через банків-

ську систему, представлену, в першу чергу, Дер-

жавним банком (з розгалуженою мережею його 

філій та відділень), забезпечувалася повна мобі-
лізація тимчасово вільних грошових коштів на-

родного господарства та ресурсів державного 

бюджету і розподіл їх за принципами цільового, 

планомірного і економного використання для 

покриття витрат швидко зростаючої економіки. 

Відповідно до постанови ЦВК та РНК СРСР від 

30 січня 1930 р. „Про кредитну реформу” була 

проведена ліквідація комерційного кредитування 

шляхом заміни його прямим банківським креди-

туванням, що концентрувалося в єдиній кредит-

ній установі – Держбанку СРСР.  

Держбанк став єдиним банком коротко-

строкового кредитування, розрахунковим і касо-

вим центром господарства. В зазначений період 

Держбанк активно займається нормотворчою 

діяльністю. Приймаються основні акти, що регу-

люють грошовий обіг та безготівкові розраху-

нки, клірингові розрахунки (наприклад, цирку-

ляром Правління Держбанку СРСР № 307 від 20. 

06.1931 р. затверджене Типове положення про 

відділи взаємних розрахунків (ВВР) при філіях 

Держбанку СРСР) [3, с.198-199]. Всі операції 
клієнтів з Держбанком СРСР, зокрема, збері-
гання коштів на рахунках, кредитування (за ви-

ключенням довгострокового), здійснення безго-

тівкових розрахунків за платіжними докумен-

тами, прийом і видача готівки здійснювалися за 

єдиним конкретним рахунком відповідно до 

Правил за контокорентними рахунками, затвер-

дженими Правлінням Держбанку СРСР від 30 

березня 1930 р. [8]. Із 1939 р. Держбанку було 

дозволено видавати позики.  В 1936 р. в Україні 
було ліквідовано Всеукраїнську контору Держ-

банку, а всі обласні контори безпосередньо під-

порядковувавлися Москві.  
В економіці Західної України, Буковини, 

Закарпаття в 20-х роках ХХ ст. переважав інозе-

мний капітал: французькі, американські, англій-

ські, угорські та інші банки контролювали тут 

від 44,4% виробництва у деревообробній проми-

словості до 88,5% у нафтовій. Але, незважаючи 
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на економічну стагнацію західноукраїнських зе-

мель у 20-30-х роках, їхній занепад у роки світо-

вої кризи 1929-1933 рр., місцева національна бу-

ржуазія у гострій боротьбі з конкурентами спро-

моглася зміцнити свої позиції в промисловості й 

торгівлі, розширити свою банківсько-кредитну 

систему. В кілька разів зросли капітали таких її 
об’єднань як “Маслоспілка”, “Центроспілка”, 

“Народна торгівля”, “Карпатія”, “Дністер” та 

інші [4, с.289].  

Завдяки дотриманню принципів планомір-

ного регулювання грошового обігу, швидкої  
акумуляції готівки, економії у витрачанні коштів 

підприємствами та організаціями, Держбанк зміг 

забезпечити відносно стійкий грошовий обіг в 

роки війни та шляхом кредитного, розрахунко-

вого і касового обслуговування господарств в 

післявоєнні роки сприяв форсованому віднов-

ленню країни (і в першу чергу районів, що пост-

раждали від воєнних дій).  

Він відіграв визначальну роль у проведенні 
реформи 1947 р., а також у підготовці скасу-

вання введеної в роки Вітчизняної війни картко-

вої системи постачання населення і в розгортанні 
відкритої торгівлі. У 1946 р. відповідно до по-

станови Ради Міністрів СРСР віл 22 травня 

Держбанк СРСР було введено до складу Мініс-

терства фінансів. Наступного року, здійснюючи 

програму вдосконалення кредитного планування 

та касового виконання бюджету, уряд провів 

грошову реформу. Були випущені в обіг нові 
гроші, на які замінювалися старі купюри, пере-

оцінювалися грошові вклади в ощадних касах, 

відбулася конверсія всіх випущених державних 

позик (за винятком позик, випущених у 1947 р.).  

Зокрема, лише в 1848 р. на прохання уряду 

України було створено апарат Уповноваженого 

Державного банку в Україні, який виконував 

обов’язки центрального банку,  однак при цьому 

був позбавлений права емісії без спеціального 

дозволу Москви. У 1955 р. створено Українську 

республіканську контору Держбанку та респуб-

ліканські контори Промбанку, Сільгоспбанку, 

Торгбанку (останній був ліквідований у 1957 р.).  

Поступове відродження економіки, розви-

ток багатосуб’єктних зв’язків, збільшення зов-

нішніх операцій, у тому числі торгівельних,  

призвели до необхідності переходу з двосторон-

ньої форми розрахунків до багатосторонньої, яка 

була в тих економічних умовах найбільш ефек-

тивною. Відповідно до Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від  7 квітня 1959 р. була проведена 

реорганізація кредитної системи. Сільськогоспо-

дарський банк, Банк фінансування комунального 

і житлового будівництва і комунальні банки бу-

ли скасовані, а їх операції передані Державному 

банку СРСР і Промисловому банку СРСР, який 

був перетворений у Всесоюзний банк фінансу-

вання капітальних вкладень (Будбанк СРСР). 

Його статут був затверджений постановою Ради 

Міністрів СРСР від 1 жовтня 1964 р. № 822 „Про 

затвердження Статуту Всесоюзного банку фі-
нансування капітальних вкладень (Будбанку 

СРСР)” [11]. В Україні у 1959 р. створена конто-

ра Державного банку та Будбанку, всі інші уста-

нови були ліквідовані (Сільгоспбанк, Кому-

нальний банк і Промбудбанк). Вищезазначені 
два банки проіснували в Україні до 1987 р. 

Реформування зазнали і статутні докуме-

нти центрального банку держави. 29 жовтня 

1960 р. постановою Ради Міністрів СРСР від 29 

жовтня 1960 р. № 1146 був затверджений Статут 

Держбанку СРСР, а у серпні 1961 р. Правління 

Держбанку прийняло Положення про установи 

Держбанку СРСР [10].  Прийняття цих докумен-

тів було викликано, в першу чергу, необхідністю 

на рівні правового регулювання відобразити по-

дальший розвиток функцій центрального банку 

держави та підвищення його ролі в системі орга-

нів економічного управління.  

В ці ж роки відбувалося реформування і 
системи ощадних кас. Перший статут ощадкас 

прийнятий у 1948 році, наступний - у 1977 році 
[14, 15]. Із 1962 року ощадкаси перейшли під 

керівництво Державного банку СРСР. Відпо-

відно до редакції Статуту 1977 р. статутний фонд 

ощадкас дорівнював 100 млн. крб. і служив за-

безпеченням їх зобов'язань. У випадку переви-

щення збитків за операціями ощадкас розміру 

запасного фонду недостатня сума повинна була 

покриватися за рахунок доходів Державного ба-

нку СРСР. Держава гарантувала зберігання гро-

шових коштів та інших цінностей, ввірених оща-

дкасам, таємницю вкладів та видачу їх за пер-

шою вимогою вкладників. Головним завданням 

державних трудових ощадних кас СРСР прого-

лошувалося розвиток ощадної справи в країні, 
надання населенню можливості надійного збері-
гання грошових коштів, сприяння накопиченню 

грошових заощаджень та використання їх в інте-

ресах розвитку народного господарства СРСР. 

 У 1980 р. відповідно до постанови Ради 

Міністрів СРСР від 18 грудня 1980 р.  № 1167 

була затверджена нова редакція Статуту Держ-

банку СРСР [12]. За розміром своїх активів 

центральний банк СРСР був найбільшим банком 
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світу і мав розгалужену систему територіальних 

установ, які охоплювали всю країну (в 1983 р. їх 

кількість доходила до 4,5 тис.) [16, с. 110]. Він 

являв собою єдину централізовану систему, що 

безпосередньо підпорядковувалася уряду. Голо-

вним напрямком діяльності Держбанку та бан-

ківської системи СРСР було здійснення конт-

ролю і нагляду за виконанням підприємствами та 

організаціями планів виробництва та збуту това-

рів, фінансових виробничих планів, дотримання 

планової і фінансової дисципліни шляхом вико-

ристання певного набору інструментів грошово-

кредитної політики.  

В рамках розширення міжнародного еко-

номічного співробітництва у 1963 р. був органі-
зований Міжнародний банк економічного спів-

робітництва відповідно до Угоди між  урядами 

країн – членів РЕВ, а у 1970 р. – створений Між-

народний інвестиційний банк, який займався до-

вгостроковим і середньостроковим кредитуван-

ням капітальних вкладень. Протягом зазначеного 

періоду за участю радянського капіталу були 

відкриті два банки за кордоном – Схід Хандель-

сбанк у Цюріху (Швейцарія) та відділення Мос-

нарбанку в Бейруті (Ліван) [18, с. 247]. 

Однак з часом, враховуючи зростаючі кри-

зові явища в економіці, зниження ефективності 
централізованого механізму господарського 

управління, радянська банківська система ста-

вала все менш спроможною виконувати свої фу-

нкції. Вона втратила можливість оперативно 

здійснювати кредитно-розрахункове обслугову-

вання, враховувати специфіку різних галузей на-

родного господарства, стимулювати завдяки 

кредитному механізму відтворення виробництва. 

Реформа кредитної системи 1987- 1988 рр. була  

викликана необхідністю застосування нових 

економічних методів управління кредитною сис-

темою, підвищення ефективності використання 

кредитних ресурсів та концентрації їх на вико-

нання пріоритетних загальнодержавних програм 

і завдань, які мали забезпечувати досягнення кі-
нцевих високих фінансових результатів роботи 

народного господарства.  

Початок реформи закладений прийняттям 

постанова РМ СРСР № 821 від 17 червня 1987 р. 

“Про вдосконалення системи банків у країні та 

посилення їх впливу на підвищення ефективнос-

ті економіки” [13]. Одним із найважливіших за-

вдань банків було визначено організацію та ши-

роке застосування найбільш економічних та про-

гресивних форм кредитування та розрахунків, 

які сприяють прискоренню платежів та оборот-

ності обігових коштів у народному господарстві. 
Була проведена реорганізація діючих бан-

ків та утворені нові спеціалізовані державні ба-

нки, створена нова система банків, визначені ос-

новні напрямки та сфери їх діяльності. Затвер-

джено нову редакцію Статуту Державного банку 

СРСР, згідно якої центральний банк вважався 

підвідомчим уряду країни. В п. 12 Статуту зазна-

чено, що „Державний банк СРСР є юридичною 

особою і діє на принципах повного господарсь-

кого розрахунку та самофінансування” [17]. Ста-

тутний фонд банку визначався в сумі 1500 млн. 

крб. і служив забезпеченням зобов’язань Держа-

вного банку. Його завданнями визначалися: цен-

тралізоване управління грошово-кредитною сис-

темою країни, проведення єдиної кредитної по-

літики, координація діяльності банків СРСР та 

організація розрахунків між ними, організація і 
зміцнення грошового обігу, касове виконання 

бюджету, участь в формуванні зведеного валют-

ного плану країни, кредитування, фінансування 

та розрахункове обслуговування підприємств і 
організацій невиробничої сфери. 

Метою діяльності Зовнішторгбанку СРСР 

було визначено забезпечення організації і прове-

дення розрахунків за експортно-імпортними та 

неторговельними операціями, кредитне обслуго-

вування зовнішньо-економічних зв’язків країни, 

здійснення операцій на міжнародних валютних і 
кредитних ринках тощо. Промбудбанк СРСР 

створювався для обслуговування промисловості, 
будівництва, транспорту та зв’язку, системи 

Держпостачу СРСР. Агропромбанк СРСР – для 

обслуговування агропромислового комплексу краї-
ни. Житлосоцбанк СРСР - для обслуговування жи-

тлово-комунального господарства, побутового об-

слуговування, підприємств культури, просвіти, на-

уки тощо, а також кооперативів та осіб, які займа-

лися індивідуальною трудовою діяльністю.  

У 1988 році внаслідок проведення рефор-

ми банківської системи трудові ощадні каси бу-

ли реорганізовані в Банк трудових збережень і 
кредитування населення СРСР (Ощадбанк 

СРСР). На банк було покладено забезпечення 

організації ощадної справи в країні, безготівко-

вих розрахунків і касового обслуговування на-

селення, розповсюдження та погашення обліга-

цій державних позик, кредитування споживчих 

потреб громадян. Збереження і своєчасність по-

вернення вкладів населення в Ощадному банку 

гарантувалися Державним банком СРСР. 
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У 1989 р. державні спеціалізовані банки 

були переведені на повний господарський розра-

хунок та самофінансування [5]. В основу діяль-

ності банків було покладено прибуток (доход) 

банків як узагальнений показник ефективності 
роботи і головне джерело укріплення та розвитку 

банківських установ, соціального розвитку та 

матеріального стимулювання їх колективів. 

Джерелами кредитних ресурсів визначалися фо-

нди банків, залишки коштів підприємств, органі-
зацій та кооперативів на розрахункових, поточ-

них рахунках, депозити, а також вклади насе-

лення на рахунках, відкритих в установах спеці-
алізованих банків СРСР. Крім того, в Держбанку 

СРСР створювався Фонд регулювання кредитних 

ресурсів банківської системи СРСР. Він форму-

вався за нормативами, визначеними урядовими 

актами, за рахунок частини залучених банками 

ресурсів і депозитів. 

Найбільшого значення за наслідками в ре-

альному процесі економічних реформ мав Закон 

СРСР від 26 травня 1988 р. „Про кооперацію в 

СРСР”.  Позитивним став ще й той факт, що бі-
льшість положень цього акта почали швидко ре-

алізовуватися, заклавши початок становлення 

системи недержавних банків в СРСР та ліквідації 
монополії держави на банківську діяльність, яка 

існувала із 20-х років ХХ ст. Виникнення нового 

для країни типу банків, які працювали на комер-

ційній основі, означало появу в країні досить ва-

жливого елементу ринкової економіки, який ак-

тивно стимулював процес поглиблення економі-
чної реформи, що, в свою чергу, сприяло пода-

льшому розвиткові комерційних банків. За пів-

тора роки в країні було зареєстровано більше 

тисячі комерційних банків. Нарешті, був понов-

лений комерційний кредит. 

Однак уже на початку 90-х років перед 

країною постала необхідність реформування як 

існуючої системи державних спеціалізованих 

банків (а звідси – і реформування всієї банківсь-

кої системи), так і створення спеціального бан-

ківського законодавства. Все це мало сприяти 

розвиткові товарно-грошових відносин, зміцнен-

ню національної валюти та проведенню єдиної 
грошово-кредитної політики. Україна, проголоси-

вши курс на незалежність, отримала для розв’язан-

ня ті проблеми, які залишилися перед банківською 

системою СРСР, а також стала перед проблемою 

формування власної незалежної, сильної та стабі-
льної банківської системи. З 1991 р. почала форму-

ватися банківська система України.  

Висновки. Можна зробити висновок, що 

Україна пережила значні зміни у формуванні 
принципових підходів щодо створення та норма-

тивно-правового регулювання банківської сис-

теми. Достатньо розвинена кредитно-фінансова 

система України на початку ХХ ст., яка була 

складовою імперських систем (Росії та Австро-

Угорщини), з великою кількістю банківських 

установ, заснованих на приватному капіталі та 

залучених іноземних інвестиціях, після револю-

ції 1917 р. зазнала докорінних змін. Націоналіза-

ція банківського капіталу, державна монополія 

на банківську діяльність, входження України до 

СРСР не могли створити реальних можливостей 

для функціонування приватного банківського 

сектора. Водночас складні економічні процеси, 

що супроводжували діяльність країни протягом 

70-80-х років ХХ ст., викликали необхідність 

докорінного реформування наявної системи бан-

ківських установ і поступового переходу її на  

самофінансування та самоокупність. Було визна-

но необхідним забезпечити широке застосування 

найбільш економічних та прогресивних форм 

кредитування та розрахунків, що сприяли би 

прискоренню платежів та оборотності обігових 

коштів у народному господарстві. Водночас не-

розв’язані економічні та політичні проблеми, 

зароджування приватного бізнесу після прийнят-

тя законодавства про кооперацію, створили під-

ґрунтя для формування власного банківського 

сектора після проголошення незалежної України. 
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ЮРИДИЧНА СОЦІОЛОГІЯ І ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

Постановка проблеми. Підвищення рівня 

теоретичних розробок і практики правореаліза-

ційної діяльності тісно пов’язане з використан-

ням найновіших досягнень науки. У системі нау-

кових знань, які сприяють удосконаленню пра-

вотворчої та правозастосовчої діяльності, важ-

ливе місце належить юридичній психології. Як-

що оцінити тільки те, чим ми вже зобов’язані цій 

науці, то лише на одній цій підставі вона за-

слуговує особливої уваги. Однак, як це не пара-

доксально, юридична психологія тільки згаду-

ється в списках наук, які межують з юридичною 

соціологією. Висловлювання науковців з при-

воду їх взаємозв’язку мають в основному конста-

туючий характер, без спеціального звернення до 

їх підвалин. Доводиться визнати, що проблема 

співвідношення юридичної соціології з юридичною 

психологією залишається значною мірою поза ува-

гою дослідників, відкритою. Спробуємо розглянути 

дану проблему в методологічному аспекті. 
Мета статті. Основна мета даного дослі-

дження полягає в тому, щоб на основі новітніх 

досягнень правової науки провести зіставлення 

інституціональних теоретико-методологічних ха-

рактеристик юридичної соціології із наукою 

юридичної психології, розкрити спільність і від-

мінність їх призначення та ролі у пізнанні права. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У чому ж специфіка юридичної психо-

логії? Що вона вивчає? Що є її предметом і яка 

його природа? Всі ці запитання, цілком резонно 

зазначає А.Р.Ратінов, не абстрактно академічні, а 

є вирішальними передусім з практичної точки 

зору [16, с.108]. Від їх розв’язання залежать як 

межі компетенції юридичної психології, перспе-

ктиви дослідної діяльності, придатність наукових 

рекомендацій з підвищення ефективності правово-

го регулювання, так і весь подальший процес ви-

кладення власної позиції з проблеми взаємодії 
юридичної соціології з юридичною психологією. 

Питання про специфіку юридичної психо-

логії як науки в даний час у деяких відношеннях 

залишається дискусійним [8, с.69-90; 12, с.8-16; 

18, с.5]. Це не могло не викликати необхідності 
підкреслити її належність саме до правознавства. 

Юридична психологія зародилася в надрах пра-

вової науки і практики як результат широкого 

впровадження психологічного методу (тесту-

вання, анкетування, бесіда і т.ін.) в юриспруден-

цію. “Материнською” для неї є загальна теорія 

права, на рівні і під егідою якої вона розробля-

лася. В рамках теорії права юридична психологія 

тривалий час розвивалась як один із наукових 

напрямів дослідження, який акцентував увагу на 

психологічних аспектах права. 

Ідеї представників психологічного напря-

мку, зокрема Л.Й.Петражицького, М.С.Тімаше-

ва, Ж.Гурвича, багато в чому сприяли форму-

ванню проблематики юридичної соціології. Так, 

фундатор психологічної школи права Л.Й.Петра-

жицький, підкреслюючи основну роль підсвідо-

мо-емоційної сфери психіки в поведінці людей, у 

формуванні правових норм, вважав, що науки 

про право і державу повинні базуватися на аналі-
зі психічних явищ [14; 7, с. 160-173]. Водночас 

він у своїх лекціях, прочитаних у Польщі, на ос-

нові психологічного поняття права розвивав 

концепцію юридичної соціології – намагався 

розглянути вплив соціального життя на право і, 
навпаки, права на суспільне буття [15, с. 275-286; 

21]. Це дало деяким дослідникам підставу ствер-

джувати про “крок Л.Й.Петражицького та його 

школи від психологічної до соціологічної теорії 
права” [3, с. 222-223; 20, с. 113-114]. Крім того, 

не можна не помітити і те, що основні поло-

ження його теорії: правовий плюралізм (кожна 

громадська група має своє власне право, яке вона 

створює без держави); “аксіоми інтуїтивного пра-

ва” як критерій оцінки позитивного права; приме-

ншення ролі “офіційного права” – це, по суті спра-

ви, те коло ідей, яке висунуте засновниками юри-

дичної соціології – теоретиками руху “вільного 

права” (Є.Ерліх, Г.Канторович, Ф.Жені, Е.Фукс, 

Ф.Гек, Г.Зінцгеймер, Е.Ламбер та ін.), насамперед 

представниками його психологічно-го крила. 

Теорія Л.Й.Петражицького істотно впли-

нула на розвиток правової думки в багатьох дер-

жавах світу, особливо в США та скандинавських 

країнах. Ми ще повернемося до цього питання; 

тут же достатньо вказати на те, що її ідеї стали 

поштовхом для виникнення правового реалізму, 

якому разом зі значними перебільшеннями усе ж 

таки вдалося виявити низку істотних і постійно 
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діючих у структурі правовідносин чинників пси-

хологічного плану. 

Юридична психологія, концептуальною 

основою якої, на думку А.А.Козловського, є 

психологічна теорія права Л.Й.Петражицького, 

ставить за мету вивчення психологічних аспектів 

правових явищ і процесів, виявлення фундамен-

тальних психологічних констант правового пі-
знання і функціонування права та розробку на 

цій основі теорії їх структурно-функціональної 
дії [7, с.160,172]. 

Своєрідність предмета юридичної психо-

логії зумовлюється не тим, що вона вивчає якісь 

виняткові правові феномени, якісно відмінні від 

тих, якими займається загальна теорія права та 

інші загальнотеоретичні правові науки. Об’єктом 

юридичної психології, як і будь-якої іншої юри-

дичної науки, є право. Інша справа, що юридична 

психологія розглядає право під своїм, харак-

терним тільки для неї кутом зору, аналізує його 

як особливий психолого-правовий феномен, на 

відміну від юридичної соціології, яка вивчає 

право як особливе соціально-правове явище. Ін-

акше кажучи, якщо юридична соціологія відби-

ває структуру і динаміку загальної теорії права в 

соціолого-юридичному аспекті, то юридична 

психологія, відповідно – в психолого-юридич-

ному аспекті. Специфіка предмета юридичної 
психології, отже, полягає в куті зору, оригіналь-

ності бачення права, в дослідженні психологіч-

них аспектів сутності та явища права, які мають 

винятково важливе значення для розуміння при-

роди останнього, правотворчої та правореаліза-

ційної практики [18, с.16, 18]. Методологічна ж 

особливість юридичної психології в тому, що 

центр ваги в пізнанні права переноситься на осо-

бу як суб’єкт діяльності [1, с.9]. Але і юридична 

соціологія повинна бачити за суб’єктами права 

конкретних особистостей, які мають певний пси-

хологічний статус [9, с.75]. Орієнтація на реаль-

них людей з їх складною свідомістю є засновком 

ефективності правотворчої, правозастосовчої та 

правоохоронної діяльності, досліджень у сфері 
юриспруденції. 

Свідомість людини, передусім її воля, є 

безпосереднім об’єктом впливу законодавства і 
всієї правової системи суспільства [5, с.10-20]. 

Результативність цього впливу визначає ефекти-

вність права загалом, міру його регулятивності 
та характер правопорядку в цілому. Якщо ж но-

рми права, закони не зачіпають свідомості лю-

дини, залишають її байдужою, тоді самі вони 

втрачають усякий сенс, оскільки регулятивність 

становить основне призначення правових норм. 

Право значно детермінується психологією лю-

дини, своєрідністю сприйняття нею правових 

ідей та особливостями конкретних механізмів їх 

реалізації [13, с.116-135]. Якщо право не враховує 
цього моменту, воно неодмінно починає втрачати і 
власну специфіку. Не випадково Б.Д.Лисков і 
Т.М.Курбатова наголошують: “Категорія права 

психологічна в своїй основі” [12, с.11]. 

Маючи предметом свого вивчення законо-

мірності мікросоціогенезу правових норм, соціо-

динаміки їх функціонування та безпосередні на-

слідки соціальної дії, юридична соціологія не 

може вирішувати свої завдання без урахування 

досягнень юридичної психології, без знання пси-

холого-юридичної сутності фундаментальних 

категорій права, психічних особливостей різних 

суб’єктів правовідносин, особистісного потенці-
алу права. Адекватний соціолого-юридичний 

аналіз проблематики юридичної соціології вияв-

ляється або неможливим, або надзвичайно об-

меженим без широкого залучення, хоча б і неяв-

ного, поряд з її теорією і даними також теорії 
юридичної психології та її даних. Свідоме ж ви-

користання теорії та систематичне застосування 

даних юридичної психології при розв’язанні 
проблем предметної сфери юридичної соціології 
має наслідком якісне збільшення масштабів і 
адекватності соціолого-юридичного аналізу. “Ба-

гато процесів і явищ..., - зауважує  Б.Ф.Ломов, - 

не можуть бути до кінця збагнутими без роз-
криття ролі в цих процесах і явищах тих чинни-

ків, які визначаються як психологічні, без знання 

“механізмів” індивідуальної та групової поведі-
нки людей, закономірностей формування стерео-

типів поведінки, без аналізу психологічних якос-

тей і особливостей особи, її здібностей, харак-

теру, міжособистісних відносин і т.д.” [11, с.8]. 

На перший погляд здається, що фактично 

пропонується зведення соціолого-юридичного 

аналізу до нібито більш ґрунтовного рівня пси-

холого-юридичного аналізу. Однак це зовсім не 

так. Питання полягає не у зведенні однієї науки 

до іншої, а у взаємному використанні виробле-

них ними положень і висновків. Ми розглядаємо 

юридичну соціологію та юридичну психологію 

як рівноправні та рівнопорядкові загальнотеоре-

тичні юридичні науки, які мають досить різні 
центри аналітичного фокусування. Одні й ті ж 

об’єкти досліджуються з позицій різних концеп-

туальних підходів. Звичайно, соціолого-юридич-

ний підхід, концентруючи увагу на практиці фу-

нкціонування норм законів і підзаконних актів і 
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на відносинах, які ними регулюються, дає мож-

ливість побачити не тільки юридичні правила у 

взаємодії з тими фрагментами суспільного жит-

тя, які, зазнаючи на собі їх безпосереднього 

впливу, самі справляють на них формуючий 

вплив, але також і деякі соціально-психологічні 
сторони права та його реалізації [8, с.17-21]. 

Юридичній соціології доводиться стика-

тися з питаннями юридичної психології насам-

перед при розробці проблеми правосвідомості. 
Остання, як відомо, пронизує всю проблематику 

предметної сфери юридичної соціології – групи 

проблем правогенезису та соціальної дії права; є 

і безпосереднім засновком правотворчої діяльно-

сті держави, і суб’єктивною базою реалізації 
правових норм; відображає суспільні відносини, 

які не тільки врегульовані нормами права, але та-

кож і відносини, які потребують правової регла-

ментації. Дослідження правосвідомості необ-

хідні для поглиблення уявлень про закономірно-

сті, які визначають і соціальну зумовленість, і 
ефективність правових норм. І лише за умови ви-

користання досягнень юридичної психології мо-

жна успішно здійснити спроби розкриття рівнів, 

шляхів і результатів формування правової свідо-

мості суспільства, ступеня розвитку правової 
культури населення, ефективності юридичної 
нормотворчості та правозастосування. 

Правосвідомість займає особливе місце в 

механізмі соціальної дії права. Проте вона не є 

якоюсь окремою складовою частиною, самостій-

ним елементом даного механізму, а пронизує 

весь цей механізм, відбиває його, впливає на 

нього в цілому. Центральною ж ланкою в меха-

нізмі соціальної дії права є сама людина, особис-

тість. Про це не слід забувати, як і про те, що 

знання механізму впливу на мотиви поведінки 

людей, тобто психологічного механізму дії пра-

ва, є умовою розуміння механізму реалізації за-

кону на індивідуальному рівні [10, с.202-209]. 

Реальне існування правових норм проявляється в 

наявності актів поведінки. Встановити сутність 

такої поведінки – означає виявити характерис-

тики щонайменше двох змінних: а) зміст, сенс і 
значення норм права; б) зміст інтересів, мотивів, 

мети і настанов осіб, чия поведінка пов’язана з 
реальним функціонуванням права. Із взаємодії 
останніх можна вивести (спробувати передбачи-

ти) суть і напрями відповідних актів соціальної 
дії [19, с.52-55]. Крім того, юридична соціологія 

в рамках групи проблем правогенезису, розгля-

даючи зв’язки права з іншими соціальними яви-

щами (економікою, культурою, політикою, мо-

раллю, освітою і т.ін.) з точки зору їх впливу на 

виникнення правових норм, досліджує також і 
психологічні аспекти цього процесу – фактори 

потреб, інтересів, мотивів, волі, ціннісної орієн-

тації [17, с.73]. Отже, все це переконує нас у то-

му, що психологічний компонент становить одну 

з найістотніших рис, властивостей, ознак, атри-

бутів самої субстанції права, що механізм і ефек-

тивність функціонування права значною мірою 

визначається його психологічними чинниками, 

виявлення і вивчення яких, на думку А.А.Коз-
ловського, ставить собі за мету юридична психо-

логія [7, с.158, 160, 173]. Саме тому для повно-

цінного аналізу предметної проблематики юри-

дичної соціології, для створення більш усеосяж-

ної пояснювальної схеми процесів генезису та 

соціальної дії права як динамічного соціально-

юридичного феномену і потрібна допомога юри-

дичної психології, їх конструктивна взаємодія, 

яка призведе до взаємозбагачення обох наук. 

Юридична психологія не тільки може, але 

й повинна сприяти більш повному дослідженню 

правогенетичних і правореалізаційних процесів, 

надавати істотну допомогу юридичній соціології 
в подальшому розвитку, передаючи їй інформа-

цію про психологічні, соціально-психологічні 
характеристики правових явищ і процесів, які 
входять до предмета дослідження і однієї, і іншої 
науки, тобто фактично стимулювати її “психоло-

гізацію” [8, с.29]. Проте між юридичною психо-

логією та юридичною соціологією існують не 

лише прямі, а й зворотні зв’язки. Це означає, що 

не тільки юридична психологія впливає своїми 

знаннями на розвиток юридичної соціології, а й 

навпаки. Останній проявляється, зокрема, в тому, 

що в процесі з’ясування “діагнозу” динаміки 

психологічного боку правових явищ юридична 

психологія широко використовує поряд із влас-

ним матеріалом також положення і висновки, 

зроблені спеціалістами у сфері юридичної соціо-

логії. Це стосується, наприклад, питань динаміч-

ного, генетичного підходу, проблем впливу на 

право всієї системи матеріальних і духовних 

чинників, механізму взаємодії права з іншими 

соціальними регуляторами, престижу права, 

умов і меж ефективності норм права тощо. Крім 

цього, названі науки використовують досягнення 

одна одної при вдосконаленні своїх поняттєвих 

апаратів, розширенні прийомів і методів пі-
знання. Однак взаємодія юридичної соціології з 
юридичною психологією має певні межі – вони 

не можуть розчинятися одна в одній. Тому не 

можна погодитись із твердженням про те, що 
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між юридичною соціологією та юридичною пси-

хологією немає ніякої різниці [2, с.196-202], або 

про те, що остання, будучи, з одного боку, пра-

вовою наукою, з іншого – постає як галузь вла-

сне психології [6, с.235]. 

Тепер нам необхідно повернутися до ра-

ніше порушеного в даному дослідженні питання 

– до правового реалізму, зокрема до глибоко на-

сиченого “психологізмом” американського реа-

лізму як крайнього прояву соціолого-юридич-

ного праворозуміння. В чому сутність американ-

ського правового реалізму? Які його специфічні 
риси? На ці запитання відповідають самі реалі-
сти. Можна послатися, наприклад, на К.Ллевел-

ліна, який найбільш повно в своїх міркуваннях 

розкриває його суть: “Перш ніж з’явилися нор-

ми, існували факти; спочатку було не Слово, а 

Справа. За рішеннями стоять судді; судді суть 

люди, яких норми і рішення прямо чи побічно 

стосуються” [22, с.1222]. Він же перелічує і ха-

рактерні ознаки американського реалізму: трак-

тування права як продукту судової діяльності, 
якому властива  мінливість; погляд на право як 

на засіб досягнення соціальних цілей, а не як на 

мету в собі; концепція суспільства, яке зміню-

ється швидше ніж право, отже, норми права по-

винні постійно переглядатися на предмет відпо-

відності новим потребам суспільства; тимчасове 

відокремлення проблеми сущого від проблеми 

належного для цілей наукового дослідження; 

недовіра до традиційних норм права і понять, 

оскільки вони претендують на те, щоб описати, 

що в дійсності роблять судді; трактування норми 

як узагальненого передбачення майбутніх дій 

суду; недовірливість до теорії, згідно якої тради-

ційні нормоутворення становлять сильнодіючий 

чинник у створенні судових рішень; перекона-

ність у необхідності групування судових справ і 
правових приписів за більш вузькими ознаками, 

ніж це робила практика в минулому; вивчення 

розвитку галузей права з точки зору їх ефектив-

ності; необхідність безперервної, добре сплано-

ваної роботи з проблем права за всіма переліче-

ними лініями [22, с.1233-1238]. 

Із наведеного вище зрозуміло, що в науко-

вому плані американський реалізм, безумовно, 

вливається в русло соціолого-юридичного пра-

ворозуміння [4, с.58]. Разом з тим, в амери-

канському правовому реалізмі значне положення 

займає психологічний елемент. Особлива значу-

щість надається індивідуальним, психологічним 

характеристикам людей, які беруть участь у су-

довому розгляді. В практичному ж плані – осно-

вна увага приділяється судовій діяльності. Суддя 

наділяється не лише свободою тлумачення, але й 

правотворчими повноваженнями в дусі вчення 

Є.Ерліха. В цілому можна стверджувати, що в 

американському реалізмі особливо наочно про-

являється вплив юридичної психології, зокрема 

концепції Л.Й.Петражицького в частині його до-

сліджень процесу мотивації [3, с.225], на розви-

ток соціолого-юридичної теорії. 
Юридична психологія за специфікою до-

сліджуваних проблем нерозривно пов’язана з 
державно-правовою практикою. Найбільш оче-

видна її корисність для законодавчої роботи. 

Адже вона покликана розробляти психологічні 
засади нормативно-правової регуляції суспіль-

них відносин, в яких значну роль відіграє так 

званий людський фактор, без оцінки якого не-

можливо об’єктивно розробити і прийняти той 

чи інший нормативний акт, який зачіпає права та 

інтереси громадян [18, с.6]. В “симбіозі” з юри-

дичною соціологією здатна виявляти такі сфери 

відносин реального життя, в яких правове регу-

лювання або неможливе (думки, почуття і т.ін.), 

або недоцільне з огляду на наявність інших 

більш гнучких форм контролю і регуляції (сім’я, 

школа, трудовий колектив, громадські організа-

ції і т.ін.); досліджувати діяльність найрізнома-

нітніших груп тиску (політичних партій і рухів, 

окремих соціальних груп), що систематично 

впливають на законодавчу і виконавчу владу. 

Все це надає законодавцю додаткові можливості. 
На жаль, до цього часу усвідомлення законо-

давцем нагальної необхідності використання 

конструктивного потенціалу юридичної соціоло-

гії та юридичної психології в правотворчому 

процесі не привело ще до реальних повноцінних 

кроків у цьому напрямку. В кращому випадку 

законодавці “педалюють” лише соціолого-юри-

дичний момент правотворчості, залишаючи в 

тіні психолого-юридичний. Але очевиднішим 

стає те, що будь-який законодавець повинен 

співпрацювати і з юридичною соціологією, і з 
юридичною психологією, оперувати комплекс-

ним підходом у своїй діяльності. Тільки тоді за-

конодавство стане справді атрактивним (принад-

ним), дійовим. Варто пам’ятати, що регулятивна 

ефективність права тим вища, чим менший еле-

мент довільності, безпідставності, чим більше 

правотворчість адаптована до соціального сере-

довища, чим повніше врахована поведінка лю-

дей, їх потреби та можливості. 
Висновки. Узагальнюючи все сказане, 

констатуємо складність, багатогранність і перс-
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пективність зв’язків між юридичною соціологією 

та юридичною психологією. Процес їх взаємодії 
об’єктивний і неминучий. Завдяки йому концеп-

туально розширяються знання як в юридичній 

соціології, так і в юридичній психології, поряд з 
їх саморозвитком. Рівень розроблення ряду про-

блем в юридичній психології, зокрема питання 

волі і правосвідомості, у великій мірі визначає 

ефективність практичних рекомендацій юридич-

ної соціології. З іншого боку, сама юридична 

психологія, ставши на шлях співробітництва з 
юридичною соціологією, набагато розширює 

діапазон своїх наукових досліджень. За нашим 

переконанням, юридична соціологія і юридична 

психологія в змозі дати багатий матеріал, вико-

ристання якого дозволить опанувати непростий і, 
по правді, найтонший правовий феномен, збага-

тити творчий потенціал усього правознавства. 

Вони відкривають, безсумнівно, ширші горизон-

ти в пізнанні права. 
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LEGAL SOCIOLOGY AND LEGAL PSYCHOLOGY 

Summary 

 

In the article, with the purpose of  specification of subject specificity of legal sociology, her parity 

with legal psychology is found out. The especial attention is concentrated on differentiation of their sub-

jects. 
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Постановка проблеми. Потреба в уніфі-
кації міжнародного приватного права зумовлена, 

з одного боку, суттєвими розбіжностями у наці-
ональному законодавстві країн, як при визначен-

ні належного до застосування права, так і при 

вирішенні конкретних питань, а з іншого, - тим, 

що національне законодавство не завжди містить 

регламентацію відносин, які виникають у міжна-

родному співробітництві, не враховує їх особли-

вості, що, цілком зрозуміло, може бути заповне-

но в уніфікованих актах. А.С. Довгерт вважає, 

що уніфікація – це правотворчий процес, спря-

мований на створення правових норм для декіль-

кох національних правових систем [6, c.21]. Ін-

акше кажучи, уніфікація міжнародного приват-

ного права є засобом забезпечення однаковості 
національно-правових норм (колізійних і матері-
альних), що регулюють цивільно-правові відно-

сини із міжнародним елементом [5, c.1131]. От-

же, як процес створення та реалізації однорідних 

правових норм, уніфікація є дійовим інструмен-

том розвитку міжнародного приватного права [2, 

c.69]. Унікальним взірцем успішного розвитку та 

втілення цього процесу може бути право Євро-

пейського Союзу (ЄС), або, як його називають, 

Європейське право (European Law, Droit Euro-

peen) чи право Співтовариства (Community Law). 

У багатьох випадках визнається, що ці терміни 

взаємозамінні. Саме такий підхід покладається в 

основу цієї статті, хоча деякі дослідники можуть 

і не погодитись із таким трактуванням. 

Метою даної публікації є з’ясування особ-

ливостей методів, форм, механізмів, галузей, ма-

сштабів дії та інших аспектів уніфікації норм 

міжнародного приватного права в рамках ЄС. 

Для реалізації поставленої проблеми автором 

були ретельно проаналізовані власне документи 

ЄС, правові норми інших міжнародних організа-

цій, а також статті вітчизняних і зарубіжних ав-

торів, які торкаються аналізу процесу уніфікації 
в рамках ЄС. Переважна більшість авторів, ана-

лізуючи уніфікацію норм міжнародного права в 

рамках ЄС, розглядала цей процес у хронологіч-

ному порядку, що мало вигляд переказу змісту 

окремих конвенцій чи директив. Нами вперше 

зроблена спроба зробити аналіз уніфікації в єв-

ропейському праві крізь призму сучасної класи-

фікації уніфікації.  
 За обсягом охоплюваних джерел права у 

ЄС  вочевидь намітився обережний відхід докт-

рини від принципу юридичного позитивізму, 

тобто принципу функціональної взаємозалежно-

сті права та державного суверенітету. Тривалий 

час вважалося визнаним, що право може мати 

зв’язуючий характер тільки якщо підтримується 

авторитетом законодавчих або судових установ 

держави.  При цьому міжнародні договори на 

початку функціонування ЄС тлумачились вузько. 

Останнім часом у ЄС як правові визнаються всі 
норми та принципи, які хоча і не є такими за сво-

єю природою, але виконуються та застосову-

ються як обов'язкові - de facto [3, c.7]. З цієї то-

чки зору загальні принципи, такі, як правова ви-

значеність, свобода договорів, вузьке тлума-

чення винятків або примат спеціальних норм над 

загальними, можуть розглядатися як такі, що 

мають силу закону навіть у тих країнах ЄС, де 

вони не були спеціально підкріплені законом або 

зобов'язуючим судовим рішенням [4, c.69]. Мо-

жна стверджувати,  що за обсягом охоплюваних 

ними джерел на сучасному етапі розвитку в рам-

ках ЄС застосовуються уніфікації у широкому 

розумінні цього слова.  
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За методами уніфікацій згідно з Амстер-

дамським договором, в ЄС використовується такі 
основні методи уніфікації норм МПП: 1) устано-

вчі акти (первинне право); 2) вторинні правові 
акти; 3) міжінституційні угоди; 4) загальні прин-

ципи права 5) загальна юриспруденція, яка фор-

мується  судом   ЄС; 6) угоди між державами-

членами ЄС. 

Отже, в рамках ЄС використовуються за-

конодавчі (угоди, акти) та недержавні (загальні 
принципи права) методи уніфікації. Водночас у 

практиці ЄС не здобув популярності метод мо-

дельних законів. Очевидно, це зумовлено тим, 

що ЄС має унікальну структурну організацію й 

сторонні (чужородні) закони не вписуються в 

систему її функціонування. 

Крім того, законодавчі методи уніфікацій  

у рамках ЄС позначені певною специфічністю, 

яку ми не зустрічаємо в рамках інших  міжнаро-

дних чи  міждержавних  організацій.  Вони поді-
ляються на головні (первинні), як правило, між-

народно-правового характеру, і похідні (вто-

ринні), які   базуються на перших, розвивають і 
доповнюють їх у певній мірі. 

Первинне право Європейських співтова-

риств представлено такими документами: дого-

вір про заснування Європейського об'єднання 

вугілля та сталі від 18 квітня 1951р.; договір про 

заснування Європейського Співтовариства (Рим-

ський договір від 25 березня 1957 p.); договір  

про заснування Європейського співтовариства з 
атомної енергії (Євроатом) від 25 травня 1957 

p.[15, c.523-581];  Єдиний європейський акт 1986 

p. [15, c.541-563];
 договір про Європейський Со-

юз (від 7 лютого 1992 p.) [18]; Амстердамський 

договір, який змінив Договір про Європейський 

Союз; договір про заснування Європейських 

Співтовариств, і деякі акти, що відносяться до 

них від 2 жовтня 1997р.[16, c.145-170, 173-308]; і 
,нарешті, Ніццький договір, який змінив Договір 

про Європейський Союз, договори, які заснову-

ють Європейські Співтовариства, і деякі акти, які 
відносяться до них (підписані в Ніцці 26 лютого 

2001 p. і поки що не вступили в силу) [18]. 

Установчі договори  ЄЄ не тільки визна-

чають мету та завдання створених товариств, але 

й містять детальні норми, які регулюють весь 

спектр проблем, пов'язаних із достатньо ефекти-

вним функціонуванням ЄС. 

Нові реалії уніфікації правових норм у сис-

темі первинного права ЄС започаткував Амстер-

дамський договір. В.А.Астапенко, зокрема, за-

значає, що "внаслідок прийняття Амстердамсь-

кого договору вдосконалюються процедури при-

йняття рішень: більш частою стає практика при-

йняття обов'язкових для виконання рішень ква-

ліфікованою більшістю голосів,  підвищується 

роль Європейського парламенту, Рахункової па-

лати, Комісій та розширюється юрисдикція Су-

ду. Все це сприяє зміцненню значимості єдиної 
інституційної структури ЄС" [3, c.6-9]. 

Договори ЄС мають як міжнародно-право-

вий, так і конституційно-правовий характер.       

З одного боку, вони є результатом узгодження 

воль зацікавлених у створені ЄС європейських 

держав, а з іншого — за своєю природою вони 

подібні до внутрішньодержавних конституцій-

них актів. Тому не дивно, що по сьогодні триває 

дискусія про те, яка з позицій є визначальною 

щодо структури первинного права ЄС. На думку 

Б.М. Топорніна "угоди ЄС - це свого роду гібрид 

міднародно-правового та конституційно-право-

вого підходу, або точніше - компроміс між ни-

ми" [13, c.39]. Все частіше звучать голоси на під-

тримку активної інтеграції у європейсько-те-

рмінологічний глосарій самого поняття "консти-

туційний акт" [1, c.182]. 

Вторинне (секундарне) право Європейсь-

ких Співтовариств – це сукупність правових дже-

рел, які приймаються інститутами Європейських 

Співтовариств. Вторинність його визначається 

тим, що, по-перше, його нормативні джерела є 

результатом діяльності самих інститутів Співто-

вариств (а не держав-членів); по-друге, зазначені 
інститути природно обмежені рамками їх компе-

тенції, загальними умовами та принципами уста-

новчих договорів ЄС. 

Положення установчого документу  закрі-
плюють лише основні, найбільш суттєві риси 

правових актів ЄС, а подальший їх аналіз та де-

термінація викладені в нормах вторинного права. 

В літературі існують різні точки зору на 

зв'язок між первинним та вторинним правом ЄС. 

Так, Б.М. Топорнін  вважає, що первинне право 

створюється незалежно від вторинного, а остан-

нє, у свою чергу, пов'язане з нормами першого і 
повинно йому відповідати [12, c.181]. A.I.Абду-

лін  доводить, що первинне право зазнає на собі 
впливу вторинного, що він демонструє на при-

кладі прийняття Єдиного європейського акта [1, 

c.182]. Крім того, A.I.Абдулін  вважає, що іє-

рархія та субординація між джерелами первин-

ного та вторинного рівнів передбачає не тільки і 
навіть не стільки підпорядкованість одних актів 

іншим, але головною своєю метою має ство-

рення механізму правового регулювання всере-
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дині самих Європейських Співтовариств [1, 

c.183]. Та зазначимо, що обсяг вторинного права 

вже давно переважив порівняно невелику сукуп-

ність Комунітарного права первинного рівня. 

Крім законодавчого методу уніфікації, в 

рамках ЄС використовуються  недержавні  (не-

формальні)  джерела,  що сприяють уніфікова-

ному регулюванню. Чільне місце серед ним за-

ймають загальні принципи права, які розробля-

ються Судом ЄС. Судова правотворчість - ще одна 

специфічна риса правового порядку ЄС. Більшість 

авторів схиляються до точки зору, згідно з якою 

правотворчість Суду ЄС - джерело права, яке відрі-
зняється значною своєрідністю - sue generis. 

Загальні принципи права, як стверджує 

ст.215 Договору про ЄС, єдині для правових сис-

тем держав-членів і є невід'ємною частиною пра-

ва Співтовариств. Варто особливо відзначити, 

що зазначені принципи розроблялись в рамках 

ЄС автономно від існуючих у практиці Європей-

ського договірного права. Крім ЄС загальні 
принципи Європейського договірного права міс-

тять два зводи -Принципи європейського догові-
рного права (ЄП), розроблені комісією Ландо та 

Принципи міжнародних торгових договорів 

УНІДРУА. При цьому зазначені принципи не 

враховують принципів, розроблених у рамках 

ЄС. Отже, загальні принципи права ЄС - це ав-

тономно існуюча система принципів, яка поши-

рюється сьогодні лише на територію країн-учас-

ниць ЄС. На думку Ю.Базедова, для науковців-

юристів досить цікавим виявилось  би  ґрунтовне  

порівняльно-правове дослідження загальних 

принципів права, розроблених у рамках ЄС, 

УНІДРУА та комісією Ландо. Автор вважає, що 

в кожному із трьох зазначених зводів загальних 

принципів права існують раціональні зерна, від-

сутні у двох інших [4, c.69]. 

   За формами конвенційної уніфікації пе-

рвинне право ЄС реалізується у формі інтеграль-

них конвенцій, в яких уніфіковані правила вклю-

чаються в текст самого договору, а вторинне - у 

формі однорідних актів, які утворюють окремі 
додатки (інструкції) до конвенцій та угод. 

  За предметом узгодження уніфікації у ра-

мках ЄС торкаються матеріально-правових,  колі-
зійних  та  процесуальних  норм. Уніфікації матері-
ально-правових норм розповсюджуються на права 

та обов'язки учасників цивільних, сімейних та тру-

дових відносин з іноземним елементом. 

Уніфікації колізійних норм визначають 

право якої держави повинно бути застосовано до 

відповідного правовідношення. Ці норми не ви-

рішують спору по суті, а лише вказують на той із 
законів, який підлягає застосуванню. Уніфікації 
процесуальних норм - це єдині правила для ви-

рішення цивільно-правових спорів з іноземним 

елементом в органах Суду та внутрішньо-торго-

вого арбітражу. Перші два види уніфікацій при-

таманні континентальній процесуальних норм 

формується в процесі правозастосування у прак-

тиці Суду ЄС. Вона має силу прецеденту і від-

дзеркалює вплив англосаксонської правової сис-

теми на систему права ЄС- представником якої є 

Великобританія. Отже, для того, щоб як можна 

більш ефективним зробити здійснення та функ-

ціонування єдиних Комунітарних задач, в ЄС 

застосовуються уніфікації, які за предметом уз-
годження притаманні як континентальній (уніфі-
кації матеріально-правових та колізійних норм), 

так і англосаксонській (уніфікації процесуальних 

норм) системам права [10, c.4-16].
 

За організаційним механізмом, застосо-

ваним у міжнародному співробітництві, при-

таманна як міждержавна уніфікація, так і уніфі-
кація в рамках міжнародної організації. Цей уні-
кальний "симбіоз" уніфікацій зумовлений спе-

цифікою структурної організації ЄС.  Адже до 

складу цієї організації входить 15 держав-учас-

ниць: Великобританія, Іспанія, Австрія, Фінлян-

дія, Швеція, Бельгія, Данія, Німеччина, Франція, 

Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Голландія, 

Португалія та три міжнародних організації - Єв-

ропейське співтовариство з атомної енергії, Єв-

ропейське об'єднання вугілля та сталі, Європей-

ське економічне співтовариство. 

За відношенням до внутрішнього права 

держав-учасниць на перший погляд може скла-

стися враження, що уніфіковані норми ЄС не 

інкорпоруються у внутрішнє право держав-учас-

ниць. Адже їх застосування і без того підпоряд-

ковується принципам прямої дії та переваг. Тому 

немає необхідності їх інкорпорації у внутрішнє 

національне право. Проте, як зазначають 

А.Н.Жильцов та А.І. Муранов на сьогоднішньо-

му етапі розвитку стало "модним" і "престиж-

ним" застосовувати національне регулювання у 

сфері міжнародного приватного права через за-

стосування національних кодифікацій [11, c.156]. 

Останні  вважаються  ознакою цивілізованості, 
причетності до кола країн, активно включених у 

світовий та культурний процес. Деякі автори 

розглядають кодифікації як центробіжні сили, з 
якими пов'язують "ефект ізоляцизму". Перебу-

вання в ЄС, з одного боку, та процес національних 

кодифікацій міжнародного приватного права, з ін-
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шого, змушують деякі держави-учасниці інкорпо-

рувати уніфіковані норми ЄС у спеціальні внутрі-
шні закони про міжнародне приватне право.    

Розглянемо цю тенденцію на прикладі Ав-

стрії.15 червня 1978 p. в Австрії прийнятий, а 1 

січня 1979 p. набрав чинності Федеральний закон 

про міжнародне приватне право. Можна ствер-

джувати, що прийняття цього закону знамену-

вало собою початок тієї "хвилі" кодифікацій 

внутрішньонаціонального регулювання з питань 

міжнародного приватного права, яка продовжу-

ється до цього часу. Саме Австрія розпочала тре-

тій етап національних кодифікацій міжнародного 

приватного права. Однак у 1998 p. у цей Закон 

були внесені зміни. Останні були зумовлені 
вступом у 1998 p. для Австрії у силу Конвенції 
від 19 червня 1980р. про право, яке застосо-

вується до договірних зобов'язань, підписаної у 

Римі країнами, які входять у ЄС. Відбулася інко-

рпорація деяких норм права ЄС у внутрішній 

закон держави [11, c.156]. 

За галузями міжнародного права у сис-

темі права ЄС представлені норми як міжнарод-

ного публічного, так і міжнародного приватного 

права. До утворення спільного ринку в рамках 

ЄС переважали норми міжнародного публічного 

(конституційного, митного, податкового, кримі-
нального, адміністративного) права. З моменту 

введення "програми єдиного внутрішнього ри-

нку" у 1985 p. ЄС проявляє особливу активність 

в уніфікації норм різних галузей міжнародного 

приватного права [4, c.69]: права, що регулює 

умови конкуренції на ринках товарів, капіта-

лів,послуг,  робочої сили; права, що регулює 

умови зовнішньоекономічних угод (наприклад, 

угод про міжнародну купівлю-продаж товарів; 

розрахункових договорів); права власності (ре-

чового права, авторського права, права промис-

лової власності); сімейного права; права, що ре-

гулює режим іноземних інвестицій; спадкового 

права; права, що регулює трудові відносини; 

права, що регулює відповідальність за заподі-
яння шкоди; права міжнародних перевезень па-

сажирів, багажу та вантажів. 

Ст.3 Договору про заснування ЄС установ-

лює як одне з головних завдань Співтовариства 

створення системи підтримання справедливої 
конкуренції на спільному ринку. Ст.85 Договогу 

ЄС забороняє контракти, які порушують конку-

ренцію на ринку. У відповідності зі ст.86 Угоди 

забороняється як несумісне із загальним ринком 

зловживання одним або декількома підприємст-

вами своїх домінуючих становищ на цьому ри-

нку. Ст.90 Договору забороняє державам-членам 

надавати підприємствам спеціальні та виняткові 
права, які порушують конкуренцію. 

На сьогодні правові акти, які регулюють 

діяльність у різних галузях   міжнародного   при-

ватного   права,  надруковані   у "Відомостях"ЄС 

(Official Journal) [4, c.69]. 

За масштабами дії в рамках правової сис-

теми ЄС застосовуються уніфікації як універса-

льного, так і регіонального характеру. З часу 

підписання Амстердамської Угоди впроваджу-

ється нова регіональна політика ЄС. 

Амстердамский договір, визнаючи домі-
нуюче становище системи Європейських Співто-

вариств, легалізував концепцію співробітництва, 

яка в рамках ЄС передбачає можливість органі-
зації "підсиленої" взаємодії для групи держав- 

членів (розділ VII Угоди). Йдеться про можли-

вість укладання автономних договорів між окре-

мими державами ЄС. В.А.Астапенко влучно   

назвав це "пошуком нових формул гнучкого ре-

гулювання взаємовідносин у рамках ЄС". На ду-

мку цього автора, "просунуте співробітництво"   

містить   механізми   захисту сьогоднішніх  чле-

нів  від можливих негативних наслідків розши-

рення ЄС у майбутньому [4, c.7-9]. 

За правовою силою у рамках ЄС застосо-

вуються як імперативні (обов'язкові), так і дис-

позитивні (необов'язкові) уніфікації. Це можна 

проілюструвати на прикладі співіснування різ-
них за правовою силою нормативних актів у ме-

жах вторинного права [12, c.120]: регламент - 

акт, який володіє найвищою юридичною силою, 

призначений для загального застосування, є обо-

в'язковим у всіх своїх частинах і підлягає пря-

мому застосуванню державами-членами; дирек-

тива – відносно очікуваного результату обов'яз-
кова тільки для тієї держави-члена, якій вона ад-

ресована, але зберігає за національною владою 

свободу вибору форм та методів дій; рішення є 

обов'язковим у всіх своїх частинах для тих, кому 

воно адресоване; рекомендації та  заключення - 

не обов'язкові правові акти. 

За швидкістю впровадження термін реа-

лізації уніфікованого документа, перш за все, 

залежить від його юридичного характеру.           

У цьому плані найбільш довгий та тернистий 

шлях від моменту підписання до моменту реалі-
зації проходить конвенція або угода.  

Для прикладу розглянемо Конвенцію ЄС 

про міжнародні перевезення товарів автодорож-

нім транспортом [4, c.69]. Ця Конвенція діє у 

всіх державах-членах ЄС та в більшості інших 
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країн європейського континенту. Вона стала час-

тиною європейського договірного права. Але її 
зміст застарів: усупереч головному принципу 

свободи договорів вона забороняє сторонам мо-

дифікувати її норми при укладанні контрактів. 

Але оскільки Конвенція є міжнародною угодою, 

для її зміни потрібна ратифікація 37 держав-уча-

сників. Відсутність згоди хоча б однієї з них мо-

же звести нанівець процес уніфікації. Одне лише 

побоювання такого повороту подій перешкоджає 

проведенню будь-яких переговорів, які стосу-

ються зміни Конвенції. Інша справа норми вто-

ринного права. Останні дають можливість уник-

нути затяжних ратифікаційних процедур, їх зна-

чно легше адаптувати до змінених соціальних, 

економічних та технічних обставин. Отже, в ра-

мках ЄС співіснують уніфікації із затягнутим та 

прискореним терміном набрання чинності. Пер-

ші носять фундаментально-концептуальний ха-

рактер, а другі - прикладний. 

За точністю реалізації однією з проблем 

уніфікації є різне тлумачення уніфікованих норм, 

яке в значній мірі залежить від національної пра-

вової системи. Не існує процесуальних гарантій 

однорідного тлумачення. Іноді однорідності не 

можна досягнути через прагнення учасників за-

стосувати модифіковану версію. 

У рамках ЄС, на відміну від інших міжна-

родних організацій, розроблені механізми, які 
забезпечують високу точність реалізації уніфіко-

ваних норм. При неясності актів ЄС національні 
суди згідно ст.177 Договору ЄС звертаються в 

Суд Співтовариств за попереднім тлумаченням 

[8, c.227]. Суд у своїй діяльності керується прин-

ципом незалежності. Цей орган незалежний від 

держав-учасників. Він складається з 13 суддів, 

яким допомагає 6 генеральних адвокатів, - усі 
призначаються на 6 років. Завданням суду є за-

безпечення правильного застосування комуніта-

рного права. Суду надається право тлумачення 

законодавчих актів. Крім того, він стежить за 

відповідністю актів Ради та Комісії установчим 

договорам ЄС. Суд використовується державами 

учасниками, різними інститутами Співтоварист-

ва та приватними особами, якщо зачіпаються їх 

інтереси. До Суду ЄС можуть звертатися судові 
інстанції держав-членів, якщо вони тлумачать 

норми комунітарного права. Якщо держава-член 

відмовляється   виконувати   рішення   Суду,   то   

згідно з Маастрихтським договором така поведі-
нка держави повинна бути засуджена і вона мо-

же бути піддана штрафним санкціям або приму-

су. Діяльність Суду в певній мірі нагадує роботу 

органу конституційного контролю (наприклад, 

Конституційної ради у Франції або конституцій-

них судів в Італії, ФРГ, Португалії, Іспанії) з тією 

лише різницею, що цей орган діє на наднаціона-

льному рівні. 
За зміною в часі угоди ЄС мають трансфо-

рмаційно-еволюційну природу. Вони не були 

чимось застиглим, раз назавжди даним, а зазна-

вали в процесі розвитку ЄС помітних змін. Так, 

навіть остання   з підписаних у рамках ЄС угод, 

Ніццька Угода 2001р., суттєво реформує інсти-

туційну систему ЄС у контексті розширення Єв-

ропейського Союзу та вступу до нього нових 

держав-членів. Проте процедура внесення змін і 
доповнень до установчих угод ЄС досить жорс-

тка, що є гарантом певної стабільності. 
Результати порівняльного аналізу методів, 

видів та форм уніфікацій, які застосовуються в 

рамках ЄС, з традиційними методами, видами та 

формами уніфікацій, які використовуються у 

міжнародному праві, дозволяють нам стверджу-

вати, що уніфікація у рамках ЄС не вписується в 

класичні юридичні стандарти права. За А.Я. Ка-

пустіним, ЄС - своєрідна форма міжнародної ор-

ганізації субрегіонального характеру, яка, на 

відміну від Співтовариств, які входять до неї, не 

володіє міжнародною правосуб'єктністю в обся-

зі, який властивий більшості міжнародних орга-

нізацій, проте володіє всіма правовими можли-

востями для здійснення ряду дуже важливих 

прав та обов'язків [9, c.214]. Діяльність ЄС знач-

но збагатила теорію міжнародного права, довів-

ши можливість розширення компетенції міжна-

родної організації до таких меж, що вона при-

ймає акти, які є обов’язковими для  держав - 

членів і мають прямий вплив на їх території. 
Висновки. Проведений нами аналіз особ-

ливостей уніфікації норм міжнародного права в 

рамках ЄС дозволяє зробити висновок про те, що 

комунітарне право - це право особливого роду - 

sui generic.
 Воно відрізняється значною своєрід-

ністю як від міжнародного  права,  так за цілим  

рядом  рис і  від внутрішньодержавного права, 

зберігаючи при цьому багато спільного із зазна-

ченими правовими утвореннями. Для більш ус-

пішної подальшої розробки розглянутої в даній 

статті проблеми, на нашу думку, було б доцільно 

провести певну реструктуризацію спеціальнос-

тей в системі міжнародного права України. Так, 

у Росії у 2002 році внесені зміни до номенклату-

ри спеціальностей наукових працівників, а саме: 

спеціальність 12.00.10 – “Міжнародне право” 

відтепер іменується “Міжнародне право. Євро-
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пейське право,” тобто “Міжнародне і Європей-

ське ” право визнані як самостійні галузі. На ду-

мку А.В.Клеміна, цей факт свідчить про відхід 

від догматичного погляду на право ЄС як тільки 

на право міжнародної організації “із деякими 

особливостями”[10, c.212-214]. 
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ЦИВІЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА І СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ  

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Постановка проблеми. На сучасному ета-

пі, коли українське законодавство переживає пе-

ріод реформування, зростає роль правової науки 

у розробці та теоретичному обґрунтуванні моде-

лі правосуддя, яка б відповідала загальнови-

знаним у світі уявленням про справедливе і ефе-

ктивне правосуддя. Судовий захист прав та інте-

ресів громадян, юридичних осіб, держави в по-

рядку цивільного судочинства детально регла-

ментовано нормами цивільного процесуального 

кодексу України (далі ЦПК). Тому процесуальна 

діяльність суду, інших учасників процесу пови-

нна здійснюватися у визначеній законом проце-

суальній формі. Ефективність і правильність ви-

рішення матеріальних вимог у значній мірі зале-

жить від удосконаленості цивільної процесуаль-

ної форми, в межах якої забезпечується закон-

ність та обґрунтованість судових рішень у циві-
льних справах [3, с.43]. Тому розгляд питань, які 
стосуються цивільної процесуальної форми, ви-

ділення та характеристика її основних ознак є 

досить актуальним, оскільки з’ясування цих пи-

тань дасть можливість обрати правильний кон-

цептуальний підхід до подальшого реформу-

вання цивільного процесуального законодавства. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Питанням, пов’язані з поняттям цивільної проце-

суальної форми, виділенням її специфічних 

ознак було присвячено чимало праць. Насампе-

ред ці питання були об’єктом пильної уваги у 

таких відомих представників науки цивільного 

процесуального права як С.Н. Абрамова, Т.Е. 

Абової, А.Т. Бонера, М.А. Вікута, В.М. Горше-

нева, А.А. Добровольского, И.А. Жеруоліса, Н.А. 

Рассахатської, В.М. Семенова, А.Ф. Клейнмана, 

А.А. Мельникова, Ю.К. Осипова, В.А. Прота-

сова, Н.А. Чечіної, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, 

М.Й. Штефана та інших. Зазначені науковці 
здійснювали дослідження таких важливих пи-

тань як сутність та поняття цивільної процесуа-

льного форми, її характерні процесуальні ознаки, 

зміст та форми вираження процесуальної форми 

тощо. Не дивлячись на це в теорії цивільного 

процесуального права залишають різні підходи 

щодо поняття процесуальної форми, щодо її сут-

тєвих ознак, меж її прояву. Тому виникає по-

треба у розробці нових концептуальних підходів 

таких важливих питань як основні ознаки циві-
льної процесуальної форми, серед яких можна 

виділити таку як взаємодія цивільної процесуа-

льної форми з системою принципів цивільного 

процесуального права.  

Мета статті. Автор ставить перед собою 

мету провести комплексне дослідження пробле-

мних питань щодо взаємодії цивільної процесуа-

льної форми і системи принципів цивільного 

процесуального права з позиції науки цивільного 

процесуального права, розглянути різноманітні 
підходи теоретиків щодо такої взаємодії, а також 

вплив деяких принципів цивільного процесу на 

сутність цивільної процесуальної форми. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Не зважаючи на пильну увагу з боку 

процесуалістів до такої категорії, як цивільна 

процесуальна форма, в науці цивільного проце-

суального права існують різні поняття, ви-

діляються різні ознаки. Не вдаючись до аналізу 

існуючих понять цивільної процесуальної фо-

рми, оскільки це  становить предмет окремого 

аналізу, лише зазначимо, що цивільна процесуа-

льна форма – це передбачений нормами цивіль-

ного процесуального законодавства процесуаль-

ний порядок вчинення судом та іншими учасни-

ками процесу процесуальних дій у процесі роз-
гляду та вирішення цивільної справи, а також 

оформлення таких дій у процесуальних докумен-

тах [3, с.46]. Значення цивільної процесуальної 
форми досить велике. Пояснюється це тим, що 

процесуальна діяльність суду, діяльність учасни-

ків цивільного судочинства повинна мати певний 

зміст і процесуальну форму вираження, прово-

дитися у відповідній послідовності, у певному 

порядку, встановленому нормами цивільного 

процесуального права [14, с.9]. Це важлива про-

цесуальна гарантія, яка забезпечує законність і 
обґрунтованість у застосуванні судом права і йо-

го дотримання учасниками процесу. Цивільна 

процесуальна форма повинна базуватися на 

принципах цивільного процесуального права. 

Необхідний зв’язок та єдність цивільного про-

цесу, спрямованість різних видів процесуальної 
діяльності учасників процесу дають принципи 
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цивільного процесуального права. Ефективність 

правового регулювання залежить від того, як у 

законах сформульовані та реалізуються правові 
принципи, які повинні бути законодавчо уніфі-
ковані [6, с.92]. 

У науці цивільного процесуального права 

неодноразово зверталася увага процесуалістів на 

таку особливість цивільної процесуальної форми 

як залежність її від системи принципів цивіль-

ного процесуального права [15, с.10; 4, с.12; 7, 

с.26]. Категорія “принципи права” є однією з ва-

жливих та актуальних проблем як в теорії права 

так і в галузевих науках. Спільно те, що всі до-

слідники, виводячи дефініцію принципів зі зміс-

ту права, підкреслюють їх обов’язкову нор-

мативність. У теорії права під принципами права 

розуміють як виражені в праві вихідні нормати-

вно-керівні засади, керівні ідеї, які характеризу-

ють зміст права, засади, які визначають законо-

мірності суспільного життя [1, с.102; 12, с.151; 

13, с.242]. У принципах права відображаються 

характерні риси права взагалі та особливості 
конкретної галузі права. Принципи права прони-

зують усі правові норми.  

В науці цивільного процесуального права 

поняття принципу традиційно розкривається че-

рез зміст і сутність права. Відомий російський 

процесуаліст Н.А. Чечіна вважає, що принципи 

цивільного процесуального права – це основні 
ідеї, положення, керівні засади з питань здійс-

нення правосуддя у цивільних справах, які закрі-
плені у нормах цивільного процесуального права 

[17, с.29]. На її думку, в основі будь-якого прин-

ципу лежить певна ідея щодо порядку правового 

регулювання визначеного кола суспільних відно-

син. В теорії цивільного процесуального права 

існує також погляд, що принципами можуть бути 

ідеї, які не закріплені правом. Обґрунтовується 

дана точка зору тим, що суд оцінює докази, ви-

рішує справу, керуючись не лише законом, а й 

правосвідомістю. Крім того, теоретичні ідеї та 

концепції, якщо вони відповідають потребам 

практики, можуть сприйматися нею, будучи при 

цьому не закріпленими у нормах права. Це дало 

підстави Н.С.Малеїну ділити принципи на 

“принципи – норми” і “принципи-законополо-

ження”, підкреслюючи при цьому декларативний 

характер останніх і можливість їх реалізації у 

сукупності з іншими правовими нормами [8, 

с.13]. Отже, під принципами права розуміють 

певні ідеї, положення, які існують або в системі 
правових норм, або у процесуальній діяльності, 
або у правосвідомості. Вважаємо, що методоло-

гічно правильним буде дослідити дану проблему, 

виходячи із розуміння сутності права. Право ха-

рактеризується як складна система, до якої вхо-

дять: принципи права; правові приписи; правові 
дії, які реалізують принципи права і приписи. Це 

дає можливість визначити етапи формування та 

реалізації цивільних процесуальних принципів: 

1) це формування уявлень, ідей, положень про пра-

восуддя та їх наукове обґрунтування; 2) нор-

мативне закріплення принципів цивільного про-

цесуального права у процесуальних нормах; 3) реа-

лізація принципів цивільного процесуального права 

учасниками цивільних процесуальних відносин.  

З цього можна зробити висновок, що прин-

цип цивільного процесуального права характери-

зується як певна ідея правосвідомості так і нор-

мативна постанова. Тобто принципи права є уні-
версальним елементом механізму правового ре-

гулювання суспільних відносин у процесі здійс-

нення судочинства в цивільних справах. Розкри-

ваючи поняття процесуального принципу, треба 

враховувати багатоаспектність цієї категорії. 
Соціальне значення принципів цивільного 

процесуального права полягає в тому, що вони є 

основою складної правової системи, зорієнтова-

ної на вибір розумного і справедливого рішення, 

заснованого на законі. Оптимізація правосуддя 

повинна полягати не стільки у проголошенні но-

вих принципів права, скільки в удосконаленні 
практики реалізації вже проголошених і приве-

дення їх у відповідності з вимогами реального 

життя суспільства.  

Принципи цивільного процесуального пра-

ва взаємопов’язані між собою і в сукупності ста-

новлять систему. Система принципів – це су-

купність усіх принципів цивільного процесуаль-

ного права. Це зв’язок між принципами за їх змі-
стом, проявами їх взаємодії [2, с.30]. 

У науці цивільного процесуального права 

існують різні погляди щодо системи принципів 

та їх кількісного складу, оскільки кількісний 

склад системи принципів у нормативному по-

рядку не передбачений [11, с.62]. Наприклад, 

М.Г. Авдюков, А.А. Добро вольський, М.А. Гур-

віч поділяють принципи на принципи організації 
правосуддя і функціональні, а В.М. Семенов – за 

сферою дії. Але найбільш поширеною класифі-
кацією є поділ принципів цивільного процесуа-

льного права за формою нормативного закріп-

лення: на принципи, які закріплені Конституцією 

України і принципи, які закріплені в законодав-

стві про цивільне судочинство. 
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В цілому, для принципів цивільного проце-

суального права характерна динаміка, яка прояв-

ляється у тому, що ряд принципів поступово 

трансформувалися і змінили свій зміст під впли-

вом соціально-правових реалій та законодавства. 

Наприклад, принцип процесуальної активності су-

ду трансформувався у принцип судового кері-
вництва процесом, принцип об’єктивної істини зві-
вся до встановлення юридичної істини. Появилися 

нові принципи: публічності, охорони особи, раціо-

нальної процесуальної форми та інші.  
Звичайно, зберігається класифікація прин-

ципів, з деякими уточненнями, на: а) загально-

правові, які діють у всіх галузях права, напри-

клад, принцип законності; б) міжгалузеві, закрі-
плені у нормах декількох галузей права, на-

приклад, принцип гласності; в) галузеві, за-

кріплені у нормах однієї галузі права. Раніше у 

цивільному процесуальному праві до даного ви-

ду відносили цілий ряд принципів, наприклад, 

принципи диспозитивності, змагальності, досту-

пності судового захисту, але зараз вони носять 

міжгалузевий характер. Тому виділяти сьогодні 
галузеві принципи в теоретичному плані для ци-

вільного процесуального права є недоцільним; г) 

принципи окремих інститутів права, наприклад, 

принципи інституту підвідомчості, інституту до-

казів [10, с.99].  

Розглядаючи питання про систему принци-

пів цивільного процесуального права, важливим 

є виділення особливостей взаємодії принципів 

цивільного процесуального права і цивільної 
процесуальної форми. Принципи створюють 

найбільш сприятливий порядок для процесуаль-

ної діяльності суду, для доступу в цивільний 

процес по справі заінтересованих осіб і їх проце-

суальної діяльності. Встановлений порядок ха-

рактеризується, насамперед, диспозитивністю і 
змагальністю, рівноправністю сторін, гласністю, 

усністю, безпосередністю тощо. Свого часу ві-
домий російський процесуаліст А.А.Мельников 

аналізуючи зміст цивільної процесуальної форми 

розглядав у її рамках такі правила: розгляд і ви-

рішення справи обраними і незалежними суддя-

ми; розгляд справи у відкритому судовому засі-
данні; участь у процесі зацікавлених осіб; мож-

ливість перевірки законності та обґрунтованості 
судових постанов та законність і обґрунтованість 

самих рішень [9, с.28]. 

Позиція А.А.Мельникова була піддана 

справедливій критиці з боку Н.А.Чечиної, оскі-
льки з наведеного ним  переліку правил з очеви-

дністю з’ясовувалося,  що А.А.Мельников   зво-

дить форму процесуальної діяльності до основ-

них принципів цивільного процесуального права. 

Це не зовсім вдало, тому що, з одного боку, збід-

нює процесуальну форму, оскільки до неї вхо-

дять не всі процесуальні правила, які регламен-

тують судову діяльність, а тільки основні прин-

ципи, з іншого боку, обмежує дію основних 

принципів процесуальною формою [16, с.51]. 

Варто цілком погодитися з Н.А.Чечиною у 

тім, що підвести сутнісну характеристику циві-
льної процесуальної форми тільки під основні 
принципи – значить збіднити зміст цього по-

няття, оскільки цивільна процесуальна форма 

характеризується сукупністю взаємозалежних 

ознак. До того ж сфера дії принципів цивільного 

процесуального права більше, а отже, не варто 

обмежувати цю сферу нормативним закріплен-

ням цивільних процесуальних прав і обов'язків. 

Висновок перший. Залежність цивільної 
процесуальної форми від принципів цивільного 

процесуального права полягає ось у чому: по-

перше, процесуальний порядок здійснення пра-

восуддя в цивільних справах характеризуєть-ся 

не тільки нормативністю свого закріплення, а 

можливістю для судді у разі відсутності закону, 

що регулює спірні відносини застосовувати за-

кон, що регулює подібні відносини, а при відсу-

тності такого закону суд виходить із загальних 

начал і змісту законодавства України (ст.11 

ЦПК). Отже, межі цивільної процесуальної фор-

ми, як виняток, не завжди обмежується тільки 

нормативним закріпленням порядку застосуван-

ня закону. Як виняток, суддя може допустити 

аналогію права або аналогію закону; по-друге, 

принципи цивільного процесуального права  в 

сукупності дають можливість дати характеристи-

ку процесуальним процедурам, які діють у ме-

жах цивільної процесуальної форми, провести 

між ними різницю; по-третє, будь-яке реформу-

вання цивільного процесуального законодавства 

повинно здійснюватися відповідно до принципів 

цивільного процесуального права, оскільки саме 

вони виступають орієнтиром у нормотворчій ді-
яльності при вдосконаленні цивільного процесу-

ального законодавства, дають можливість виро-

бити ефективні та оптимальні процедури, вдос-

коналити існуючі; по-четверте, принципи допо-

магають суду забезпечити правильне зрозуміння 

цивільного процесуального законодавства і пра-

вильне його застосування. 

Окрім викладених загальних положень вза-

ємодії системи принципів і цивільної процесуа-

льної форми, можна виділити специфічні особ-
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ливості такої взаємодії, які проявляються у впли-

ві на процесуальну форму окремих принципів 

цивільного процесу. Насамперед, це принцип 

диспозитивності, який є основним принципом, 

що дозволяє охарактеризувати специфіку циві-
льного процесу як певний порядок здійснення 

правосуддя у цивільних справах і цивільне про-

цесуальне право як самостійну галузь. Це своєрі-
дний “рушійний початок” цивільного процесу. 

Навіть це послужило підставою для тверджень 

окремих представників науки цивільного проце-

суального права про існування цивільних проце-

суальних відносин, що виникають без участі су-

ду. Принцип диспозитивності передбачає  вільне 

розпорядження суб'єктом належним йому мате-

ріальним і процесуальним правом. Тому тільки з 
ініціативи будь-яких зацікавлених осіб може 

може початися цивільний процес. Це право 

позивача самостійно визначати предмет і підста-

ву позову, розмір позовних вимог. Позивач впра-

ві відмовитися від позову, відповідач може ви-

знати позов, сторони можуть закінчити справа 

мировою угодою. Принцип диспозитивності 
проявляється на всіх стадіях цивільного процесу.  

Отже, принцип диспозитивності є відмінною ри-

сою, “рушійним початком” процесуального по-

рядку   відправлення   правосуддя   по   цивіль-

них   спра-вах. Особливістю даного принципу є 

те, що він закріплений у цілому ряді статей: 4, 5, 

99, 103 ЦПК України. 

Цивільний процес  характеризується рівно-

правністю сторін як суб’єктів цивільних проце-

суальних правовідносин. Даний цивільно-про-

цесуальний принцип характеризується наданням 

позивачу і відповідачу рівних "процесуальних 

можливостей” для захисту своїх прав, що взаєм-

но доповнюють один одного. Якщо позивач має 

право висунути позов, то відповідач має право 

висунути зустрічний позов. Якщо позивач вправі 
в ході процесу змінити чи підставу чи предмет 

позову, відмовитися повністю чи частково від 

позовних вимог, то відповідач має право визнати 

позов повністю чи частину висунутих вимог, а 

також заперечувати проти висунутих до нього 

вимог позивачем. Так само розподілено і 
обов’язок по доказуванню. У відповідності зі 
ст.30 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана 

довести ті обставини, на які вона посилається як 

на підставу своїх вимог і заперечень. 

Висновок другий. І конституційні прин-

ципи, і принципи, які закріплені законодавством 

про цивільне судочинство, складають систему 

принципів цивільного процесуального права, 

будучи тими "ідейними основами", "основами 

права", відповідно до яких повинно створювати-

ся законодавство про цивільне судочинство і 
здійснюватися реформування діючого цивільно-

го процесуального законодавства. Будь-яка сис-

тема вимог, спрямована до будь-якого виду су-

дочинства, повинна будуватися відповідно до 

принципів процесуального права. Отже, залеж-

ність системи вимог цивільної процесуальної 
форми від системи принципів цивільного проце-

суального права є однією з ознак цивільної про-

цесуальної правової форми. Якщо виходити з 
того, що порядок здійснення правосуддя по ци-

вільних справах завдяки цивільній процесуаль-

ній правовій формі існує тільки у вигляді право-

відносин (у вигляді прав і обов'язків), то функці-
онування цивільної процесуальної форми як по-

рядку здійснення правосуддя по цивільних спра-

вах - немислимо поза принципами цивільного 

процесуального права. 

 

Список літератури 

 

1. Алексеев С.С. Проблемы теории права. 

– Т.1. – Свердловск, 1972. 

2. Авдюков М.Г. Принцып законности в 

гражданском судопроизводстве. – М., 1970. 

3. Гетманцев О.В. Теоретичні аспекти по-

няття цивільної процесуальної форми // Науко-

вий вісник Чернівецького університету. Збірник 

наукових праць. Вип..161. Правознавство. – Чер-

нівці: ЧДУ, 2002.  

4. Гражданский процесс / Под ред. 

М.С.Шакарян. – М., 1993. 

5. Гражданский процесс / Под ред. 

В.В.Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. – М., 

1996. 

6. Зажицкий В.И. Проавовые принципы в 

законодательстве Российской Федерации // Го-

сударство и право. – 1996. - №11.  

7. Зайцев И.М. Гражданский процесс. 

Курс лекций. – Саратов, 1998. 

8. Малеин Н.С. Правовые принципы, но-

рмы и судебная практика // Государство и право. 

– 1996. - №6. 

9. Мельников А.А. Правовое положение 

личности в советском гражданском процессе. – 

М., 1969. 

10.  Решетникова И.В., Ярков В.В. Граж-

данское право и гражданский процесс в со-

временной России. – Екатеринбург-Москва, 

1999.  



О.В. Гетманцев  

28                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2003. Випуск 172. Правознавство. 

11. Семенов В.М. Конституционные прин-

ципы гражданского судопроизводства. – М., 

1982. 

12. Теория государства и права / Под ред. 

Н.И. Матузова, А.И. Малько. – М., 2000. 

13. Теория государства и права / Под ред. 

В.М.Корельского, В.Д.Перевалова. – М., 2000. 

14. Штефан М.Й. Цивільний процес. Під-

ручник. – К., 2001. 

15. Штунін Я.Л. Лекції з радянського циві-
льного процесу. – К., 1954. 

16. Чечина Н.А. Основные направления 

развития науки советского гражданского процес-

суального права. – Л., 1987. 

17. Гражданское процессуальное право / 

Под ред. Н.А.Чечина, Д.М.Чечот. – Ленинград, 

2001. 

 

 

Стаття надійшла до редколегії 21.01.2003 р. 

 

O.V. Getmantsev 

THE CIVIL REMEDIAL FORM AND SYSTEM PRINCIPLES OF THE CIVIL  

REMEDIAL RIGHT 

 

Summary 
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ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 

Постановка проблеми. У ст. 3 Конститу-

ції України від 28 червня 1996 року прямо зазна-

чається, що держава не тільки формально закріп-

лює права і свободи людини в якості найвищої 
соціальної цінності, але  водночас є відповідаль-

ною за їх повну реалізацію, охорону та захист. 

Інститут юридичної відповідальності, будучи 

безпосередньо пов’язаним із вказаною функцією 

держави, є найбільш очевидним показником реа-

льного втілення прав і свобод людини в соціаль-

ній дійсності. Адже відповідно до ч.4 ст.13. Кон-

ституції України держава забезпечує захист прав 

усіх суб’єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Категорія відповідальності – одна із центральних 

у правовій науці. Юридична відповідальність є 

складним, багатоаспектним, соціально-правовим 

явищем, про сутність, поняття та зміст якого в 

науці йдуть дискусії. Нерідко поняття відповіда-

льності розглядається як реалізація санкції [2, с. 

87; 39, с.231; 40, с. 233], як здатність давати звіт 

своїм діям [28, с. 4], як виконання обов’язків на 

основі притерпіння мір державно-примусового 

впливу [37, с.25; 4, с.115-118], як притерпіння 

несприятливих для правопорушника наслідків 

[15, с.13], як міра державного примусу [27, с.262-

266], як осуд [5, с.39-42; 26, с.6] або як позбав-

лення прав [30, с. 104] чи як покарання винної 
особи [21, с.150]  та інше.  

Можна виділити три напрямки міркувань 

учених стосовно вказаної проблеми: 1) запере-

чення ідеї “позитивної відповідальності” як 

юридичної категорії; 2) визнання існування по-

няття “позитивної відповідальності” як само-

стійного явища; 3) визнання за “позитивною від-

повідальністю” правових властивостей. Критика 

“двоаспектної юридичної відповідальності” має 

місце в працях, зокрема, таких авторів, як І.С. 

Самощенка, М.Х. Фарукшина [26, с. 42-43], Р.О. 

Халфінової [32, с. 316-318], С.Н.Братуся [4, с. 17-

21], О.Е. Лєйста [19, с. 596], В.М. Баранова [3, с. 

5], П.А. Варул [5, с. 32-33]. Формування поняття 

позитивної відповідальності, на їх думку, здійс-

нюється під впливом філософських понять і ка-

тегорій, етичного та соціологічного поняття від-

повідальності, без урахування наступного логіч-

ного зв’язку: норма права – правопорушення – 

санкція – відповідальність. 

Запровадження поняття позитивної відпо-

відальності, вважає І.М.Тіхонєнко, вносить неяс-

ність у термінологію: відповідальністю назива-

ють і юридичний обов’язок вчинити передбачені 
законом дії та юридичні наслідки невиконання 

такого обов’язку. На її думку, позитивну відпо-

відальність точніше було б назвати належним 

виконанням юридичних обов'язків [29, с.11]. 

В юридичній літературі стосовно вказаної 
проблеми можна віднайти також підхід до про-

блеми юридичної відповідальності як в перспек-

тивному (позитивному), так і в ретроспектив-

ному (негативному) розумінні як самостійних 

явищ, котрим відповідають досить самостійні 
поняття [25, с.42-43]. Однак, як наголошує, 

С.Л.Кондратьєва,  якщо ретроспективна відпові-
дальність об’єктивована в нормах права і в пе-

редбаченому ними притерпінні несприятливих 

наслідків антисуспільної поведінки, то позитив-

на відповідальність є важливим психологічним 

регулятором соціально корисної поведінки. А 

оскільки позитивна відповідальність юридични-

ми властивостями не володіє (такими, як зв’язок 

з державою, правом, визначеність, чіткість, дер-

жавний примус та процесуальна форма реаліза-

ції),  вона не є правовою категорією [14, с. 19]. 

Саме  неможливість визначення  юридич-

них властивостей і якостей даної категорії, як це 

стверджується в літературних джерелах, є най-

більш вразливим ланцюжком ідеї позитивної 
відповідальності [18, с. 33]. “Між правовою і со-

ціальною відповідальністю, підкреслює А.С. 

Шабуров, існує тісний взаємозв'язок і  взаємоза-

лежність. Право – важливий засіб вираження і 
забезпечення соціальної відповідальності, а  

остання, в свою чергу, - необхідна умова реалі-
зації права, функціонування механізму правового 

регулювання, в тому числі в правоохоронюваль-

ному механізмі” [35, с. 105]. Однак, вважає ав-

тор, проблема позитивної відповідальності  не 

тільки не вкладається в рамки теорії юридичної 
відповідальності, але й виходить за межі системи 

юридичних категорій (хоча, безумовно, пов’яза-

на з ними) [36, с.92]. 
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А ось, наприклад, Ю.О. Денисов, не запе-

речуючи того, що юридична відповідальність є 

різновидом соціальної відповідальності, вказав 

на той факт, що юридична відповідальність є од-

ним із якісно нових  способів забезпечення вре-

гульованості та порядку, якісно новим соціаль-

ним явищем, яке взаємодіє з іншими видами со-

ціальної відповідальності [9, с.134-135]. 

Розуміння юридичної відповідальності як 

форми соціальної відповідальності набуло по-

ширення ще в кінці 60-х років. Зокрема, 

Б.Т.Базильов писав, що “зміст юридичної відпо-

відальності складає реальна правомірна поведі-
нка суб’єкта права” [2, с.26]. На думку Н.І. Ма-

тузова, “позитивна відповідальність, на відміну 

від негативної, не тимчасова і не примусова, а 

постійна (перманентна), добровільна і глибоко 

усвідомлена відповідальність особи за свою по-

ведінку в теперішньому та майбутньому, за на-

лежне виконання своїх юридичних обов'язків 

...Негативний та позитивний аспекти юридичної 
відповідальності тісно взаємопов’язані, оскільки 

виступають різновидами єдиної соціальної від-

повідальності особи, взаємодіють та доповню-

ють один одного  [22, с.208, с.214].  

В.Н. Кудрявцев також вважає, що юридична 

сутність позитивної відповідальності полягає в 

обов’язку і що поведінка суб’єкта, за який він несе 

відповідальність, суспільно корисна і правомірна, а 

головним елементом такої відповідальності є пока-

рання (стягнення) [16, с.286; с.298]. 

Під позитивною юридичною відповідаль-

ністю деякі автори розуміють правомірну діяль-

ність, певний внутрішній стан індивіда, відчуття 

самодисципліни, свідомості тощо [10, с. 22-24; 1, 

с. 59-60; 6, с. 48-50]. А на думку П. Недбайла та-

ка відповідальність виникає у людини вже тоді, 
коли він приступає до виконання обов’язків, а не 

тільки тоді, коли він їх не виконує, діє всупереч 

їм  [24, с. 52].  

Мета статті. При підготовці та виконанні 
даної статті були поставленні завдання проаналі-
зувати існуючі  концептуальні підходи до про-

блеми “двоаспектного” існування юридичної 
відповідальності;  обґрунтувати об’єктивність 

існування позитивної юридичної відповідально-

сті; з’ясувати позитивний  її потенціал у матеріа-

льних правовідносинах відповідальності як ефе-

ктивного механізму та інструмента досягнення 

цілей правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Неоднозна-

чність концептуального підходу до розуміння 

двох аспектів існування юридичної відповідаль-

ності пов’язане, як нам видається, із відсутностю 

єдиного розуміння  поняття “відповідальність”. 

Позитивне та ретроспективне розуміння 

юридичної відповідальності дає підстави для 

твердження про те, що вона може існувати як до, 

так і після скоєння правопорушення. Чи це так? 

Як різновид соціальної відповідальності, 
юридична відповідальність є засобом забезпе-

чення та охорони соціальних відносин, які мо-

жуть бути порушеними внаслідок протиправної 
поведінки. Оскільки, на нашу думку, єдиною 

підставою юридичної відповідальності є факт 

правопорушення, відповідні вчинки можуть бути 

кваліфікованими як протиправні  лише за умови 

закріплення їх у відповідному законодавчому 

акті шляхом формування певного складу право-

порушення.  

Вищевикладене має і певне конституційне 

підгрунтя. Так, згідно із ч.2 ст.58 Конституції 
України, ніхто не може відповідати за діяння, які 
на час їх вчинення не визнавалися законом як 

правопорушення. А це дає можливість говорити 

про виникнення відносин відповідальності, хоча 

і в абстрактному виразі, у вигляді загальноохо-

ронювальних. Зазначене нами підтверджується 

ще й ст.68 Конституції України, згідно з якою 

кожен зобов’язаний неухильно додержуватись 

Конституції України та законів України, не пося-

гати на права і свободи, честь і гідність інших 

людей. Отже, незнання законів не звільняє від 

відповідальності.  
В результаті скоєння суб’єктом правопо-

рушення загальноохоронювальні  правовідносини 

між ним і державою якісно перетворюються в кон-

кретні охоронювальні відносини, в яких державу 

буде представляти певний компетентний орган, на 

якому лежить обов'язок проаналізувати поведінку 

особи та дати їй відповідну негативну оцінку. 

В першу чергу позитивне розуміння відпо-

відальності пов’язане з добровільною формою її 
реалізації, з формуванням правомірної поведінки 

людей. І як справедливо вказують Р.Л. Хачату-

ров та Р.Г. Ягутян, при такому розумінні юриди-

чної відповідальності “акцент із санкції правової 
норми повинен бути переведений на її диспози-

цію з точним визначенням прав та обов’язків 

суб’єктів правовідносин” [33, с.52] . 

 Ми цілком поділяємо думку  О.О. Іванова 

стосовно  питання існування  позитивної юриди-

чної відповідальності як соціально-правового 

інституту, як об’єктивної реальності, що зумов-

лена як законодавчою практикою, так і соціа-

льно-правовою дійсністю в цілому [12, с. 15] . 
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Позитивна відповідальність відображає та-

кий аспект соціальних зв’язків і відношень лю-

дей, які характеризують процес здійснення нада-

них прав, виконання покладених обов’язків у 

межах реалізації загальнодозвільного принципу 

правового регулювання та його оцінки з ураху-

ванням інтересів суспільства. А це означає, що 

особа  зобов’язана підпорядкувати свою поведі-
нку суспільній необхідності та виконувати ви-

моги, які висуваються до неї суспільством.  

Відповідно до ст. 23 Конституції України 

кожна людина має право на вільний розвиток 

своєї особистості, якщо при цьому  не порушу-

ються права і свободи інших людей, та має 

обов’язки перед суспільством, в якому забезпе-

чується вільний і всебічний розвиток її особис-

тості. Звідси – свобода людини на реалізацію 

своїх прав пов'язана з необхідністю узгодження 

своєї поведінки з суспільними, правовими вимо-

гами, тобто діяти відповідально [13, с. 458]. За 

даних обставин мова йде про відповідальність, 

пов’язану з активною, ініціативною, свідомою, 

правомірною діяльністю суб’єктів, яка виступає 

в якості регулятора суспільних відносин у тепе-

рішньому та майбутньому [13, с. 457]. 

Позитивне значення такої відповідальності 
полягає у відповідальному ставленні особи до 

своїх обов’язків [12, с. 17]. А це, на думку при-

хильників позитивної відповідальності, не ви-

ключає, а  передбачає ретроспективну відповіда-

льність за минулу протиправну поведінку (пра-

вопорушення). Так,  Б.Т. Базильов пише, що від-

повідальність із можливості перетворюється в 

реальне виконання і в межах конкретного охоро-

нювального правовідношення, яке виникло, сус-

пільство засуджує та карає порушника умов сво-

го існування (шляхом, наприклад, морального 

осуду) [2, с.  26]. 

Власне юридична відповідальність може 

бути проаналізова як статичне та динамічне 

явище. На рівні позитивної відповідальності 
окреслюються конкретні права особи та закріп-

люються  її конкретні обов’язки перед суспільст-

вом. Така відповідальність знаходиться в стати-

чному стані, оскільки нормативна конструкція 

відповідальності, і ми це вже відзначали у статті, 
містить ідеальну, абстрактну модель відношення 

держави і суспільства до правопорушника. І ли-

ше в разі порушення вимог правових норм, неви-

конання покладених обов’язків, правова відпові-
дальність виходить зі стану статики та набуває 

ознак динамічного явища. Уяву про динаміку 

юридичної відповідальності дає процес вжиття 

до реального правопорушника відповідних захо-

дів державно-примусового характеру. Факт учи-

нення правопорушення дає поштовх для розвит-

ку та реалізації вже ретроспективної від-

повідальності.  
Досить справедливе, на наш погляд, за-

уваження  В.Н.  Кудрявцева про те, що позити-

вна та негативна відповідальність є єдиним ме-

ханізмом правового врегулювання, зверненого 

до правомірної чи неправомірної поведінки [17, 

с.232]. А це означає, що факт безвідповідальної 
поведінки є критерієм розмежування позитив-

ного та ретроспективного аспектів юридичної 
відповідальності як єдиного явища. 

Безвідповідальність є не  тільки моральним 

та етичним поняттям, але й правовим. Це невід-

повідність свідомості і поведінки соціальних 

суб’єктів суспільно необхідним вимогам, нормам 

етики, моралі і права [23, с.164]. Отже, зрозуміти 

сутність такого цілісного явища, як юридична 

відповідальність, у відриві від однієї з її форм 

неможливо. 

Соціальна цінність юридичної відповідаль-

ності полягає в тому, що вона не тільки характе-

ризується попереджувальним та охоронним впли-

вом, але й активним стимулюванням соціально ко-

рисних видів правомірної поведінки [7, с. 76]. 

В юридичній літературі на сьогодні має мі-
сце фактично однозначний підхід до виділення 

характерних ознак юридичної відповідальності: 
її нормативний характер; забезпеченість держа-

вно-примусовою силою; державний осуд діяння 

та особи, винної в його скоєнні; притерпіння 

правопорушником несприятливих наслідків, які 
виникли із факту правопорушення. 

Ми також не заперечуємо зв’язку відпові-
дальності з цими поняттями (категоріями). Але 

чи абсолютний такий зв’язок? 

Зокрема, іноді юридичну відповідальність 

розуміють як державно-примусові заходи. Однак 

відповідальність – це лише обов’язок їх притер-

піти чи їх притерпіння, а не самі по собі приму-

сові заходи. 

Це ж саме можна сказати і про розуміння 

юридичної відповідальності як несприятливих 

правових наслідків. Знову ж таки, відповідаль-

ність – це лише обов’язок їх притерпіти чи їх 

притерпіння, але не самі по собі несприятливі 
наслідки. 

У зв’язку з указаним виникає інше пи-

тання: у якому співвідношенні знаходяться такі 
базові поняття, як “покарання” та “обов’язок”? 
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Правове покарання є наслідком недбалого 

відношення особи до встановлених правил пове-

дінки, це засіб впливу, яка застосовується у випа-

дку наявності факту правопорушення. Застосу-

вання покарання необов’язкове для юридичної 
відповідальності, оскільки вона можлива і без 
покарання. Але покарання, як підкреслює 

С.Л.Кондратьєва,  неможливе без відповідально-

сті [14, с. 34]. 

Обов’язок теж існує незалежно від реаліза-

ції державно-примусової відповідальності. Тому 

важко погодитися з позицією Ю.О.Денисова, 

який вважає, що сутність юридичної відповіда-

льності знаходиться у застосуванні до правопо-

рушника передбаченою санкцією правової норми 

заходи державного примусу [ 9, с. 140]. 

Державно-примусові заходи юридичної 
відповідальності завжди носять характер пока-

рання, хоча сама відповідальність може супро-

воджуватись і правовідновлювальними заходами 

[14, с.28]. Це означає, що покарання може і не 

бути, але обов’язок буде існувати певний період 

часу незалежно від того, чи було покарання чи 

ні. Зникнення такого обов’язку пов'язане зі стро-

ками давності притягнення до відповідальності 
чи строками виконання покарання, стягнення, 

строками позовної давності. 
Обов’язок  завжди присутній у ретроспек-

тивній формі юридичної відповідальності, неза-

лежно від того, чи мало місце покарання право-

порушника, чи був застосований осуд тощо. 

Обов’язок притерпіти несприятливі наслідки  

буде мати місце незалежно від того, чи встанов-

лена особа правопорушника, чи ні. Так, зокрема, 

Ф.Н. Фаткуллін  пише, що юридична відповіда-

льність має місце бути на стадії охоронюваль-

ного правовідношення і являє собою обов’язок 

притерпіти, так і саме притерпіння додаткових 

обтяжень, позбавлень [31, с.  275-290]. 

Правда, проти такого твердження у літера-

турі висловлюються і заперечення. За таких об-

ставин, вважають І.С. Самощенко та М.Х. Фару-

кшин, неминучим було б визнання існування 

відповідальності і в ситуації,  коли особа право-

порушника не встановлена [26, с. 62-63].  

На останню тезу можна відповісти словами 

О.Ф. Іваненка: “Те чи інше явище існує незале-

жно від пізнання його суб’єктом. Процес пі-
знання розтягнутий у часі і завершується встано-

вленням об’єктивної істини в акті застосування 

права” [11, с. 7]. А це означає, що відповідальність 

існує незалежно від того, чи знає особа про свою 

відповідальність, чи ні. Остання існує об’єктивно.  

До моменту виявлення правопорушення 

відповідальність носить ще нематеріалізованний 

характер і  існує у вигляді моделі поведінки – 

обов’язку бути підданим заходам  державного 

примусу, притерпіти несприятливі наслідки, що 

зумовлені фактом правопорушення. 

Незнання відповідальності, як і незнання 

закону, не звільняє від необхідності її нести. 

У зв’язку з указаним немає підстав для за-

перечення тези про можливість покладення від-

повідальності правопорушником на самого себе, 

без підключення примусових заходів [28, с. 21]. 

Хоча це зустрічається дуже рідко. 

Отже, обов’язок має місце і в позитивній 

формі відповідальності, незалежно від того, чи 

була вона реалізована чи ні. При цьому необхід-

но акцентувати увагу на такому питанні: чи мо-

жна вважати відповідальністю примусове вико-

нання невиконаного обов’язку? 

Так, зокрема В.М. Горшенєв відповідаль-

ність визначає як визнану державою здатність 

суб’єкта права давати звіт про свою протиправну 

поведінку і притерпіти заходи державно-приму-

сового впливу в формі позбавлення благ, що зна-

ходяться в його розпорядженні [8, с. 104]. 

На нашу думку, помилковим є розуміння 

юридичної відповідальності через категорію 

“здатності” притерпіти заходи відповідальності. 
Адже мати здатність що-небудь притерпіти і  
власне притерпіння є різними явищами. “Здат-

ність (у чому б то не було) ніяк не може бути 

відповідальністю, як не може бути відповідаль-

ністю здатність нести обов’язки тощо” [28, 

с.268].  

Вищевикладене вказує на те, що обов’язок 

є тією властивістю, яка притаманна як позитив-

ній, так і ретроспективній відповідальності. Як 

справедливо, на нашу думку,  зазначає Д.А. Лі-
пінський, різниця полягає лише в різному його 

змісті. Для добровільної (позитивної) форми – це 

обов’язок діяти правомірно, а для примусової 
(ретроспективної) – обов’язок піддатися неспри-

ятливим наслідкам, що зумовлені фактом пра-

вопорушення [20, с. 149-150]. 

Однак не можна випускати з поля зору і ту 

обставину, що обов’язок так і залишиться 

обов’язком, якщо не будуть застосовані заходи 

державного примусу, якщо не буде притерпіння 

винною особою несприятливих наслідків (особи-

стих, майнових, організаційних), буде відсутній 

осуд державою її поведінки. Саме цими озна-

ками у сукупності характеризується відповідаль-

ність як явище в цілому. 
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Висновки. 1. Характерною ознакою відно-

син відповідальності є те, що їх зміст становлять 

права та обов’язки, які виникають із делікту. Ма-

теріальні правовідносини відповідальності мо-

жуть залишатися статичними, нереалізованими – 

в стадії “прав та обов’язків” його суб’єкта (на-

приклад, не є очевидним факт правопорушення 

чи невідомий його суб’єкт). З плином часу воно, 

як і будь-яке інше правовідношення, може взага-

лі припинитися (наприклад, закінчення строків 

давності притягнення до певного виду відповіда-

льності). Очевидно, що такий стан не зовсім би 

відповідав інтересам законності та справедливо-

сті. Щоб свою функцію в механізмі правового 

регулювання виконати, юридична відповідаль-

ність повинна втілитися в поведінку суб’єктів, 

підпорядкувати собі соціальну практику. 

2. Підставою позитивного аспекту юридич-

ної відповідальності є здійснення наданих прав, 

виконання покладених юридичних обов’язків, 

заснованих на виборі поведінки та її оцінці з 
урахуванням інтересів суспільства, держави. 

Якщо на позитивному рівні юридична відповіда-

льність є станом і можливістю відповідальності 
(її юридичною підставою), то в ретроспектив-

ному розумінні така припустимість отримує реа-

льне втілення. Фактичною ж підставою ретро-

спективної  відповідальності є наявність факту 

правопорушення. 

 3. Під час виявлення взаємозв’язку та вза-

ємодії позитивної та ретроспективної відповіда-

льності ми дійшли також і висновку, що особли-

ву важливість набуває не юридична від-

повідальність загалом, як певне соціально пра-

вове явище, а конкретні правовідносини і заходи, 

які застосовуються до конкретних правопору-

шень. Так, згідно з ч.2 ст.61 Конституції України 

юридична відповідальність особи має індивідуа-

льний характер. А це означає, що на конкретно-

визначеному рівні юридична відповідальність 

характеризується здатністю цілеспрямованого 

попереджувального-виховного та присікального 

впливу. І лише як крайній захід можуть бути за-

стосовані певні каральні (штрафні) санкції з ме-

тою відновлення порушених. 

4. Критика “двоаспектного” існування юри-

дичної відповідальності, як правило, здійснюється 

крізь призму її державно-примусової форми реалі-
зації. І як наслідок – заперечення правової  сут-

ності позитивної відповідальності. Вважаємо, що 

саме державно-примусова форма реалізації відпо-

відальності є одним із способів закріплення юри-

дичних обов’язків особи правопорушника. А її іс-

нування здійснює позитивний вплив на стимулю-

вання вчинення ним правомірних дій. 

5.“Позитивна” та “ретроспективна” відпо-

відальність є добровільною та примусовою фор-

мою реалізації юридичної відповідальності, яка 

має на меті відобразити взаємозв’язок диспозиції 
та санкції правової норми. Завданням юридичної 
відповідальності є не тільки покарання правопо-

рушника, але й утримання (відвернення) його від 

учинення нових правопорушень та стимулю-

вання правомірної поведінки. У зв’язку з цим 

важливим є визнання за позитивною відповіда-

льністю юридичними властивостей. Адже за її 
допомогою відбувається процес формування со-

ціально активної особи - одного із важливих 

елементів громадянського суспільства та умов 

існування правової держави, а також відбува-

ється підвищення правосвідомості для забезпе-

чення правомірної поведінки. 
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Summary 

 

In this article the legal responsibility is explored in interrelation of its two forms – positive and 

negative. 
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ВИДИ ПРАЦІ ЯК МОДЕЛІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

 

Постановка проблеми. Створення нової 
моделі правового регулювання праці  в Україні в 

сучасний період обумовлений існуючою суспі-
льною організацією праці. А суспільна організа-

ція праці базується на багатогранності економіч-

них зв’язків робочої сили з факторами виробни-

цтва. Один з цих видів здійснення праці в суспі-
льному виробництві виступає вольовим проявом 

економічного зв’язку робочої сили з факторами 

виробництва. В цьому випадку особа здійснює 

свою працю за допомогою своїх же засобів ви-

робництва, у формуванні котрих вона бере 

участь своїм майном. Такого роду економічний 

зв’язок виробничих сил закономірно породжує 

самоорганізацію власної праці, його самоуправ-

ління, а також самостійне привласнення резуль-

татів своєї праці (Ст. 1, 3 Закону України “Про 

підприємництво”) [1]. Інший вид здійснення 

праці в суспільному виробництві виступає як 

вільне розпорядження своєю здатністю до праці 
(Ст.43 Конституції України). Вільно розпоря-

джатися своєю здатністю до праці без власних 

засобів виробництва можливо тільки на ринку 

робочої сили. Тому вольовим проявом поєднання 

виробних сил для виробництва виступає найм 

робочої сили роботодавцем на підприємствах, 

що ним створюються. Звісно, що управління та 

організацію праці найманих працівників здійснює 
роботодавець, оскільки він, у першу чергу зацікав-

лений у кінцевому результаті праці, та прибутку 

підприємства, складовою частиною якого є резуль-

тат праці найманих працівників. 

В умовах глобального відокремлення засо-

бів виробництва від робочої сили відносини 

найму набувають соціально-значимий характер і 
потребують нормативно-правового регулювання 

[5, с.19]. І тут основною проблемою є визначення 

співвідношення меж договірного та нормативно-

правового регулювання трудових відносин, які 
опосередковують найм робочої сили. 

Перший вид здійснення праці охоплює де-

кілька різновидів, кожному з яких властиві певні 
відмінності у способах регулювання трудової 
діяльності. Визнаними легально різновидностя-

ми праці є: праця членів кооперативу, приватна 

праця, праця учасників господарських товариств. 

Кожному із цих різновидів праці властива своя 

специфіка, особливості, які знаходять своє вира-

ження та закріплення в спеціальних нормативних 

актах. У зв’язку з цим існує не тільки теоретична, 

але й практична потреба у виявленні як загальних 

суттєвих рис, що властиві всім різновида цього ви-

ду праці, так і специфічних для кожного окремого 

її різновиду. 

Це уявляється можливим здійснити лише 

при всесторонньому аналізі причин виникнення 

вольових, юридичних зв’язків учасників різних 

господарських суб’єктів, які повинні опосеред-

ковувати єдиний для них економічний зв’язок 

факторів виробництва з робочою силою.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Підкреслимо, що зазначені проблеми були пред-

метом дослідження багатьох як російських, так і 
вітчизняних видатних учених: Л.С.Таля, 

Г.Ф.Шершеневича, Н.Г.Александрова, Ю.К.Тол-

стого, Л.Я.Гинцбурга, А.С.Пашкова, В.І.Ники-

тинського, Р.З.Лівшиця, Р.І.Кондратьєва, 

В.І.Прокопенка, О.І.Процевського. 

Однак дані дослідження проводились в 

умовах, коли суспільну організацію праці скла-

дав соціалістичний тип поєднання робочої сили з 
факторами виробництва. До того ж учені, які 
працювали у сфері цивільного права, розглядали 

їх винятково з позиції майнових відносин, а у 

сфері трудового права – лише трудових. Разом з 
тим варто зазначити, що форми концентрації ви-

робничого капіталу виступають передумовою 

існування відповідних видів здійснення, реаліза-

ції праці, в котрих у першу чергу проявляється 

ступінь відокремленості робочої сили від засобів 

виробництва. А чим більше проявляється ступінь 

відокремленості, тим вужча сфера саморегулю-

вання праці і тим більша потреба в його право-

вому регулюванні.  
Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання шляхом зіставлення видів праці в су-

часному виробництві визначити сферу норма-

тивно-правового регулювання праці, показати 

співвідношення приватно-правового і публічно-

правового способів регулювання відносин тру-

дового найму, проаналізувати зв’язок сучасних 
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форм концентрації капіталу з видами праці в су-

спільному виробництві. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. В історії людства види праці були бага-

тогранні, оскільки безпосередньо обумовлюва-

лись досягнутим рівнем розвитку виробничих 

сил і відповідно, досягнутому  рівню соціально-

еконо-мічних відносин. Тобто вид праці є нічим 

іншим, як проявом відповідного способу, типу 

зв’язку виробничих сил, що виникають у процесі 
вироб-ництва. Саме спосіб поєднання робочої 
сили із засобами виробництва детермінує як ха-

рактер організації й управління працею з однієї 
сторо-ни, - так і характер присвоєння результатів 

праці – з іншої. В результаті цієї причини підне-

вільна, кріпосна праця зосталася в минулому, а 

адекват-но відображаючі сучасні виробничі від-

носини, види праці отримали загальне поширен-

ня і легальне закріплення. Свобода обміну “за-

стави-ла вважати контакти між рівними більш 

природ-нім видом людського спілкування, ніж 

ієрархіч-ну систему” [11, с.46]. 

Так, проявом економічного зв’язку вироб-

ничих сил є праця, заснована на вільному ви-

користанні людиною своїх здібностей та свого 

майна для підприємницької та іншої не заборо-

неної законом діяльності. Характерними озна-

ками цього виду праці виступають: самооргані-
зація трудового процесу; самоуправління своєю 

пра-цею; самостійне привласнення результатів 

своєї праці. Це цілком закономірно, оскільки ві-
льне використання людиною своїх трудових зді-
бнос-тей і свого майна для свого ж виробництва 

не-можливо без власної організації трудового 

про-цесу та самостійного управління працею. 

Прив-ласнення результатів своєї праці носить са-

мостійний характер, оскільки засоби виробниц-

тва не відокремлені від працівників. Причому 

зазна-чимо, що при індивідуальній праці ор-

ганізація, привласнення результатів праці здійс-

нюється працівником індивідуально, а при коле-

ктивній праці (в кооперативі, господарському 

товаристві) за погодженням між працюючими 

власниками. 

Розподіл результатів праці між роботодав-

цем і працівниками зумовлений відокремленим 

існуванням виробних сил, які поєднуються тіль-

ки для виробництва. Договірний же характер 

розподілу зумовлюється свободою трудового 

найму. Нормативний компонент договірного роз-
поділу викликаний тим, що держава встановлює 

мінімальний розмір оплати праці найманих пра-

цівників. До того ж представниками  працівників 

і роботодавців (при укладенні генеральної угоди 

- Уряду) укладаються тарифні угоди (генеральні, 
галузеві, регіональні), на рівні підприємства 

приймаються локальні правові акти, що регу-

люють оплату праці найманих працівників. 

Говорячи про дані види праці, можна за-

значити таке: суттєві ознаки першого виду праці 
вказують, що цей вид праці самоврегульований – 

він здійснюється і регламентується відповідно до 

волі та влади самого працівника; другий вид 

праці – праця за наймом породжує суспільно-

трудові відносини, котрі потребують норматив-

но-правового регулювання. Дані поняття відо-

бражають суттєві риси, властивості видів праці – 

як базової моделі правового регулювання трудо-

вих відносин, виходячи із характеру економічно-

го зв’язку робочої сили з факторами виробницт-

ва. У літературі використовуються й інші понят-

тя, наприклад, самостійна і несамостійна праця 

[4, с.32-34; 8, с.32]. Уявляється, що дані поняття 

відображають у певній мірі характер економіч-

ного зв’язку виробничих сил, але крізь призму 

управління працею та її організації. Разом з тим 

характер організації та управління працею без-
спірно є суттєвою ознакою, але тільки однією із 
трьох суттєвих ознак того чи іншого виду праці. 

Розглядаючи питання про види праці, не-

можливо не помітити дві обставини: при всіх 

поширених способах виробництва завжди була 

присутня саморегулююча (індивідуальна) праця 

у вигляді приватної. По-друге, в сучасних еко-

номіко-розвинутих країнах домінує здійснення 

праці за наймом. Причому, чим вище рівень еко-

номічного розвитку країни, тим більша частина 

сукупного продукту виробляється на основі най-

маної праці [9, с.142]. Але це не виключає мож-

ливості застосування саморегулюючої праці. 
При цьому постає запитання: чому саморегулю-

юча праця існувала і продовжує існувати до цих 

пір, і чому саме тільки вона одна легально співі-
снує в наш час з домінуючим здійсненням праці 
за наймом? 

Відповіді на поставлені запитання дали до-

слідники минулого століття: держава являє ту 

форму суспільства, в котрій люди, які відно-

сяться до економічно, і як наслідок політично 

пануючого класу, реалізують свої загальні інте-

реси і в якій усе громадянське суспільство даної 
епохи знаходить концентрований вираз [6, с.11]. 

Говорячи інакше, немає рабовласницьких, 

феодальних, виробничих відносин, немає еконо-

мічно і політично пануючих рабовласників і фе-

одалів, - немає їх волі, закріпленої в законах. І з 
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цим тяжко не погодитись при будь-якому по-

гляді на природу права [2, с.83-84; 7, с.11]. Разом 

з тим саморегулююча праця була присутня за 

всіх форм виробничих відносин. 

Сам процес розвитку виробничих відносин 

– це процес створення оптимальної форми реалі-
зації соціально-економічних інтересів учасників 

конкретного способу виробництва. Інтереси ж 

можуть проявлятися тільки через волю людини. 

Тому природно, що з правом пов’язується міра 

поведінки, яка здатна реалізувати безпосередньо 

інтереси учасників виробничих відносин. 

На відміну від економічного зв’язку, кот-

рий виступає проявом певного рівня розвитку 

виробничих сил суспільства, правовий зв’язок, 

як вольове відображення економічного, можна 

встановити примусовою силою держави. Саме в 

такий спосіб у регулятивній функції держави 

знаходить своє відображення класова структура 

суспільства, а в праві – його класова природа. 

Призначення ж права як суспільного регу-

лятора полягає в установленні та використанні 
єдиних вольових критеріїв визнання та захисту 

економічних інтересів учасників суспільно-

виробничих відносин. 

Саме розвиток виробничих відносин суспі-
льства базується на поділі праці як умови підви-

щення продуктивності та якості праці [3, с.52]. 

Саме глибокий і економічно доцільний поділ 

праці у виробництві призводить до диференціації 
підприємств на великі, середні і малі та слугує 

формуванню специфічних виробничих комплек-

сів, де взаємно доповнюють один одного вироб-

ництва, що засновані на найманій та саморегу-

люючій праці. Отже, сучасні тенденції природ-

ного поділу праці у виробництві та в суспільних 

відносинах слугують розширенню сфери засто-

сування найманої праці, і, передусім, за рахунок 

розвитку правових форм приватної власності: 
починаючи від кооперативної до акціонерної, а 

також державної, комунальної та ін., реалізація 

котрих можлива лише на підставі застосування 

найманої праці. 
З іншого боку, в способах концентрації ка-

піталу також пройшли суттєві зміни. Маються на 

увазі, передусім, кооперативні, акціонерні та ін-

ші вільні форми (способи) концентрації капіталу 

– його вільне та відкрите переміщення шляхом 

фондових, товарних, валютних бірж не тільки з 
одного підприємства на інше, а й за різними га-

лузями промисловості, причому у відповідно ко-

роткі строки. Сучасні способи концентрації капі-
талу, зумовлені в більшій мірі елементами само-

організації суспільного виробництва і, особливо, 

розвитком виробничих сил, та, безумовно, крім 

того всього, мають і соціально-політичне зна-

чення. У зв’язку з цим ми спеціально не оперує-

мо таким поняттям, як “усуспільнення засобів ви-

робництва”, а використовуємо поняття “концент-

рація капіталу”, саме для того, щоб виключити 

елемент політекономічної характеристики цього 

явища. Хоча повністю усунути цей мо-мент у ході 
проведеного дослідження навряд чи здається мож-

ливим. Наприклад, неможливо обійти поза увагою 

таку форму власності, як державну, котру ще зо-

всім недавно прийнято було називати вищою фор-

мою усуспільнення засобів виробництва. 

Разом з тим для дослідження даного пи-

тання важливі не стільки способи усуспільнення, 

скільки функціональне призначення державної 
форми власності в сучасному суспільному виро-

бництві. Оскільки державна форма власності на 

засоби виробництва виступає результатом збору 

податків, різних видів платежів з населення то-

що, то вона повинна за своєю суттю, призначен-

ням слугувати потребам суспільства і держави. В 

одних випадках ці потреби пов’язані з обороною 

країни, охороною її інтересів, в інших випадках 

потреби суспільства викликають необхідність 

існування окремих видів виробництва товарів і 
послуг. Стягуючи шляхом податків і зборів з на-

селення та недержавних підприємств частину до-

ходу, держава отримує у свою власність засоби, 

необхідні для задоволення виробничих потреб як 

усього суспільства, так і держави як організа-

ційно-управлінської структури цього суспільс-

тва, що виступає в якості учасника трудових від-

носин – роботодавця та в якості законодавця.  

Підводячи висновок вище викладеного, нам 

уявляється важливим шляхом висновків проаналі-
зувати зв’язок сучасних форм концентрації капіта-

лу з видами праці в суспільному виробництві, а та-

кож вплив цього зв’язку на правове опосередку-

вання всіх видів здійснення праці.  
Висновок перший. Саморегулююча праця 

і праця за наймом як види праці знайшли своє 

реальне утвердження і поширення в сучасному 

суспільному виробництві.  
Саморегулююча праця охоплює декілька 

різновидів (праця членів кооперативу, праця уча-

сників господарських товариств, приватна пра-

ця), що безпосередньо зумовлено формами кон-

центрації приватного капіталу. Тобто кожен із 
різновидів саморегулюючої праці відповідає 

конкретно легально визнаній формі концентрації 
приватного капіталу. Кожному різновиду саморе-
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гулюючої праці властиві тільки йому конкретні 
засоби, методи організації та управління працею, а 

також розподіл її результатів.  

Висновок другий. На відміну від саморе-

гулюючої праці, найманій праці властиве пра-

вове регулювання, що поєднує в собі нормативне 

і договірне правове регулювання. В умовах до-

мінування даного виду праці в суспільному ви-

робництві будь-якої країни держава вимушена 

втручатися у відносини сторін і визначати в нор-

мативному порядку основні умови здійснення 

праці за наймом та закріпити мінімальні гарантії 
у сфері праці. Саме тому воля роботодавця є са-

мостійним джерелом регулятивної діяльності 
тільки процесу праці працівників, а умови реалі-
зації праці обумовлюються сторонами з ураху-

ванням нормативних вимог. У результаті чого 

для здійснення відносин трудового найму має 

важливе значення співвідношення способів пра-

вового регулювання: договірного, при якому 

врахування інтересів найманого працівника і ро-

ботодавця досягається безпосереднім узгоджен-

ням волі сторін; нормативного, при якому інте-

реси роботодавця і працівника опосередкову-

ються волею держави. Воля держави виража-

ється в нормативному вигляді та пропонується 

сторонам в якості певної моделі поведінки.  

Договірний спосіб регулювання трудових 

відносин породжений виражати приватно-право-

вий спосіб регулювання відносин трудового 

найму, виступаючи при цьому засобом захисту 

приватних інтересів сторін трудового договору, з 
одного боку, та з іншого – обмежувати необґру-

нтоване втручання держави в соціально-трудові 
відносини. Нормативний спосіб регулювання тру-

дових відносин повинен відповідати критерію пуб-

лічності, коли в нормах законодавства про працю 

виражались би не інтереси тої чи іншої соціальної 
групи, а соціально-значимі інтереси суспільства.    

Висновок третій. При саморегулюючій 

праці економічні інтереси працівників-учасників 

формування майнового елемента господарського 

суб’єкта безпосередньо визначають їх волю при 

здійсненні праці, включаючи і регулятивну дія-

льність. При здійсненні праці за наймом воля 

працівника є передусім об’єктом правової взає-

модії, оскільки трудовий договір може існувати в 

умовах певної правової регламентації, і лише у 

випадках встановлення умов договору, що не 

підлягають правовій регламентації, воля праців-

ника виступає джерелом регулятивної діяльності 
поряд з волею роботодавця. 
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Summary 

The article dwells on the analysis of the types of labour in social production in terms of their connec-

tion with modern forms of capital concentration. 
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ПРАВОВА ПРИРОДА НЕДІЙСНИХ УГОД 

 

Постановка проблеми. Питання правової 
природи недійсних угод не знайшло свого оста-

точного висвітлення в роботах як класиків циві-
лістики, так і сучасних вчених. Досліджуючи не-

дійсні угоди, науковці звертались до аналізу 

окремих елементів недійсних угод в порівнянні 
їх з елементами (ознаками) угод. В літературі не 

достатньо повно проведений комплексний аналіз 
недійсних угод з виділенням та розмежуванням 

таких категорій як „умови дійсності” і „підстави 

(умови) недійсності”. Водночас ні теорія, ні 
практика правозастосування не дає однозначної 
відповіді на питання правової природи недійсних 

угод. Постійний розвиток та ускладнення право-

відносин у сфері цивільного обороту, значне збіль-

шення судових спорів щодо визнання угод дійс-

ними та недійсними вимагає розробки належної те-

оретичної бази, яка б змогла стати основою для 

відповідного вдосконалення законодавства.  

Ступень наукової розробки проблеми. 

Серед критеріїв розмежування угод і недійсних 

угод дослідники виділяли такі їх ознаки, як не-

правомірність (Д.І.Мейер, І.С.Перетерський) і 
направленість (М.М.Агарков, Ю.К.Толстой), за-

значали про невідповідність недійсних угод 

ознакам юридичних фактів (В.Б.Ісаков). Деякі 
автори висловлювали сумнів щодо можливості 
взагалі говорити про недійсну угоду: якщо угода 

недійсна, значить, угоди немає, розглядаючи не-

дійсні угоди як правопорушення (Ф.С.Хейфеца, 

Т.Ш.Кулматова).  

Так, Д.І.Мейер, розуміючи під угодою 

будь-яку юридичну дію, до зміни існуючих від-

носин, критерієм розмежування угод і недійсних 

угод називав невідповідність недійсних угод ви-

могам закону. Автор, виділяючи окремі види 

угод, зазначав, що лише законні угоди можна 

назвати угодами. На його думку, угоди незаконні 
не вважають дійсними, відповідно й існуючими. 

До законних угод належать як угоди, що прямо 

ґрунтуються на законодавстві, так угоди, що не 

протиріччать йому. Незаконні угоди – угоди 

прямо заборонені або „лише противні” безумов-

ним приписам законодавства. Водночас вислов-

лені Д.І.Мейером погляди дещо не достатньо 

послідовні. Зокрема, далі в роботі автор визнавав 

об’єктивне існування незаконних угод, навівши 

приклад таких угод: угоди, що укладаються „со-

держательницами непотребных домов с поте-
рянными женщинами”. І зазначав, що нікчем-

ність „поражає ці угоди лише при зіткненні їх з 
суспільною владою”. Розглядаючи недійсні угоди 

як один з видів угод, автор указував на фактичне їх 

існування, лише юридично існування таких угод не 

визнається і „угоди ніби взагалі не було – nihil 

actum est” [9, с.201, 203-204, 231-232].  

Представники радянської науки цивільного 

права виділяли такі ознаки недійсних угод, як 

спрямування і невідповідність їх закону. Так, 

І.С.Перетерський писав, що „угода є дія, дозво-

лена законом; дія, хоча і викликаюча юридичні 
наслідки, але така, що не користується охороною 

закону, не є угодою. Якщо ж дія має вид угоди, 

але спрямована проти закону, то вона не є уго-

дою” [8, с.15]. М.М.Агарков відзначав, що „те-

рмін „угода” повинен бути збережений лише для 

позначення дій, що створюють той ефект, на 

який вони направлені”, з чого, на його думку, 

неприпустиме застосування поняття угода до 

недійсної угоди. Разом з тим сам автор пропо-

нував замість терміна „недійсна угода” викорис-

товувати термін „недійсне волевиявлення”. 

Оскільки, на його думку, „волевиявлення, яке 

спрямоване на встановлення, зміну або припи-

нення цивільних правовідносин, може бути дійс-

ним або недійсним. Якщо воно дійсне, воно є 

угодою” [8, с.15]. Схожі аргументи наводить 

Ю.К.Толстой, стверджуючи, що термін „угода” 

повинен бути збережений лише для правомірних 

дій, що викликають той правовий ефект, на дося-

гнення якого вони спрямовані” [17, с.46]. 

Певний „розвиток” неправомірності як 

ознаки недійсних угод знайшов своє продов-

ження в роботах інших сучасних представників 

науки цивільного права. Неправомірність недій-

сної угоди була трансформована в правопору-

шення. Так, Ф.С.Хейфец [20, с.14], Т.Ш.Кул-

матов [6, с.69], І.В.Матвєєв [8, с.16] відзначали, 

що „недійсна угода, яка не відповідає вимогам 

закону й інших правових актів, не є угодою, а за 

своєю природою являє собою правопорушення, 

не зважаючи на те, що за змістом і формою вона 

виникла як угода”. На думку І.В.Матвєєва і 
Ф.С.Хейфеца, „обов’язковою ознакою угоди є 



В.І. Гостюк  

40                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2003. Випуск 172. Правознавство. 

правомірність дії, що складає її єство”. Пору-

шення умов дійсності угод, що містяться в зако-

нодавстві, автори вважають правопорушенням. 

Укладаючи і виконуючи недійсну угоду, її конт-

рагенти (чи один з них), у більшості випадків 

винно порушують установлені юридичні норми, 

вчиняючи протиправне діяння [18, с.15]. Надалі 
в монографії І.В.Матвєєв зауважив, що „недійсна 

угода є правопорушенням лише у випадку вин-

ного вчинення” [8, с.17, 19]. 

Дещо „перехідну” позицію займає Н.В.Раби-

нович, яка, визнаючи, що „недійсна угода є угодою 

за своїм змістом, формою і спрямуванням”, водно-

час, на її думку, і правопорушенням, оскільки як 

вона порушує норму права [12, с.12]. 

Досить близька до розуміння недійсних 

угод як правопорушення думка В.Б.Ісакова, який 

відносив недійсні угоди до так званих дефектних 

юридичних фактів. Автор писав, що „дефект-

ність юридичного факту має в своїй основі дефе-

ктність соціально-юридичної ситуації. Дефект-

ною належить вважати таку ситуацію, в якій від-

сутні деякі необхідні ознаки” [5, с.118].  

Позиція інших дослідників протилежна. 

Ряд учених, наприклад, Г.Ф.Шершеневич, 

Д.М.Гєнкін, Д.О.Тузов, І.Б.Новицький, В.П.Шах-

матов, І.С.Самощенко, зазначали, що термін 

“угода” повинен включати в себе і недійсні уго-

ди, оскільки незалежно від того, чи були застосо-

вані до нікчемної угоди наслідки недійсності, 
фактичний склад дії, спрямованої на виникнення, 

зміну чи припинення цивільних прав і обов’язків 

(навіть неправомірної) був у наявності. Так, 

Г.Ф.Шершеневич [24, с.168-169], досліджуючи 

правову природу недійсних угод, розглядав їх саме 

як угоди. Угоди, які, не призводять до тих юридич-

них наслідків, яких намагались досягнути їх укла-

денням. Проте, зауважив, що недійсна угода може 

привести до інших юридичних наслідків. 

Д.М.Гєнкін стверджував, що „правомір-

ність чи неправомірність дії не є необхідним 

елементом угоди, а визначає лише ті чи інші на-

слідки угоди” [8, с.13]. Аналогічну позицію за-

ймає Д.О.Тузов: „Недійсність і протиправність – 

дві розбіжні і навіть такі, що не перетинаються, 

категорії, негативне вираження двох різних форм 

правової оцінки дії на предмет її відповідності 
нормам позитивного права”. На його думку, пра-

вопорушенням можна вважати не саму недійсну 

угоду, а надання за нею [18, с.44]. 

На думку І.Б.Новицького [10, с.65] і 
В.А.Рясенцева [15, с.31-32], не можна ототожню-

вати фактичний склад угоди з її наслідками. Так, 

І.Б.Новицький відзначав, що строге розмежу-

вання угоди і правових наслідків необхідне і для 

протиправної угоди, оскільки не можна говори-

ти, що вона зовсім не викликає ніяких юридич-

них наслідків. Вона не приводить до тих резуль-

татів, на досягнення яких була спрямована, але в 

результаті її виконання для осіб, що її уклали, 

наступають інші, небажані наслідки. 

В.П.Шахматов вважав, що і дійсна, і недій-

сна угода є угодою, а правомірність дії відносив 

лише до ознаки дійсності угоди [23, с.87]. 

На думку І.С.Самощенка, „Угода – один з 
видів дій учасників суспільних відносин. Регу-

люючи їх, цивільне право не лише визначає зага-

льні умови і порядок їх вчинення, не лише рег-

ламентує окремі типи угод, але і визначає, які 
угоди незалежно від їх типу – заборонені”. З чо-

го випливає, що заборонена, тобто недійсна, уго-

да є угодою, що тягне особливі наслідки для її 
учасників [16, с.181]. 

Мета статті. Автор ставить за мету про-

аналізувати ступінь наукової розробки проблеми, 

дослідити максимальну кількість умов дійсності 
та підстав (умов) недійсності угод з виділенням 

відповідних категорій, запропонувати власне по-

няття недійсних угод, визначити критерії класифі-
кації недійсних угод, внести пропозиції щодо вдос-

коналення чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Однією з 
основних причин розбіжності думок учених що-

до правової природи недійсних угод є відсут-

ність єдиних критеріїв розмежування угод і не-

дійсних угод. Також неоднозначне визначення, 

недостатньо необґрунтоване розширення поняття 

угод, юридичних фактів і правопорушення.  

Так, доводи Д.І.Мейєра і І.С.Перетерського 

про розмежування угод і недійсних угод з під-

став невідповідності останніх вимогам закону 

певною мірою спростовуються наявністю запе-

речних угод. Угод, дійсність яких до рішення 

суду про інше свідчить про те, що така ознака як 

невідповідність вимогам закону не може бути 

беззаперечно застосована для розмежування угод 

і недійсних. Спрямування дій і невідповідність їх 

закону за недійсними угодами як інша підстава 

розмежування угод і недійсних угод, запропо-

нована М.М.Агарковим і підтримана Ю.К.Тол-

стим, також не може бути однозначно під-

тримана. Оскільки визначення поняття угоди не 

включає таку ознаку, як правомірність чи непра-

вомірність дій. Кваліфікуюче значення має сама 

дія, яка тягне певні юридичні наслідки, причому, 
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незалежно від спрямовання дії, спрямовання во-

левиявлення сторін. 

Не можна погодитись з віднесенням недій-

сних угод до правопорушень. Деякі види недійс-

них угод не містять складу правопорушення і не 

можуть бути кваліфіковані як такі. Наприклад, 

укладення угоди між малолітньою і недієздат-

ною особами. Така угода є недійсною. В той же 

час дії сторін цієї угоди не можуть бути кваліфі-
ковані як правопорушення за відсутністю складу 

правопорушення: ні малолітня, ні недієздатна 

особа не є належними суб’єктом цивільного пра-

вопорушення. 

Досить спірним є віднесення недійсних 

угод до категорії „дефектних фактів”, запропо-

нованої В.Б.Ісаковим. Юридичні факти як соці-
альні обставини, що тягнуть у відповідності з 
нормами права настання певних юридичних нас-

лідків у вигляді встановлення, зміни чи припи-

нення правових відносин, поділяють на дії та 

події [7, с.420]. Недійсні угоди, як і угоди, є ді-
ями. Поділяючи дії на правомірні чи неправомі-
рні, недійсні угоди не можна однозначно визна-

чені як такі. Угода з недієздатною особою, якщо 

інша сторона не знала і не могла знати про такий 

стан контрагента, належить до правомірних 

юридичних дій дієздатної особи. Такі дії „тяг-

нуть правові наслідки незалежно від того, усві-
домлює чи не усвідомлює суб’єкт їх правове 

значення, бажає чи не бажає настання правових 

наслідків” [7, с.424]. Якщо дієздатна сторона 

знала чи могла припустити про недієздатність 

контрагента, можна говорити про неправомірні 
дії дієздатної особи, що також тягнуть певні 
юридичні наслідки. Дія не може бути “дефект-

ною”. “Дефектність” може стосуватися „соціальної 
ситуації” або наслідків недійсної угоди (проти-

правні дії), але не стосується недійсної угоди без-
посередньо. Отже, недійсним угодам як діям, що 

тягнуть встановлення, зміну чи припинення право-

відносин, властиві всі ознаки юридичних фактів. 

На нашу думку, недійсні угоди належать до 

угод. Крім вищевикладених доводів, висловлена 

позиція ґрунтується на аналізі та порівняння 

ознак угод недійсних і дійсних. 

По-перше, недійсні угоди, як і дійсні, є ді-
ями їх сторін, що тягнуть встановлення, зміну 

або припинення цивільних прав і обов’язків. 

Причому характер таких дій, їх правомірність 

або неправомірність не може бути визначальним 

для заперечення об’єктивного існування недійс-

них угод. Також недійсні угоди, як і дійсні, по-

роджують юридичні наслідки як пов’язані з не-

дійсністю самої угоди, так і інші. Наприклад, 

обов’язок дієздатної сторони відшкодувати мо-

ральну шкоду у разі укладення угоди (вчинення 

правочину) з недієздатною особою, якщо дієзда-

тна особа знала або могла припустити такий стан 

контрагента (п.4 статті 226 Цивільного Кодексу 

України від 16.01.2003 р. [22], надалі – Новий 

ЦК) є юридичним наслідком, пов’язаним з укла-

денням недійсної угоди. 

По-друге, правова природа недійсних угод 

також може бути розкрита через категорії „умо-

ви дійсності угод” і „підстави (умови) не-

дійсності угод”. 

Так, Принципи міжнародних комерційних 

контрактів (Принципи УНІДРУА) чітко розме-

жовують питання недійсності, що виникають з 
відсутності правоздатності, відсутності повно-

важень, невідповідності нормам моралі або про-

типравності і „не зачіпаються” цими Принци-

пами (стаття 3.1.), з загальними умовами дійсно-

сті, викладеними в Главі 3 Принципів УНІДРУА 

[26, p. 42-44]. Принципи європейського контракт-

ного права також не розповсюджуються на недійс-

ність контрактів внаслідок незаконності, амораль-

ності або недієздатності (стаття 4:101), окремо ви-

значаючи умови дійсність (Глава 4) [27, с.27-29]. 

Сучасна вітчизняна наука (Д.В.Боброва) 

достатньо однозначно висловлюється щодо ви-

значення недійсних угод: „Недійсною має бути 

визнана угода, яка не відповідає вимогам за-

кону”. Д.В.Боброва, виділяючи таку категорію як 

„умови дійсності угод”, не розмежовує умови 

дійсності угод з підставами (умовами) їх недійс-

ності  [21, с.187, 188-201]. 

І.В.Матвєєв у якості підстав для недійсно-

сті угод виділяє порушення умов їх дійсності, що 

містяться в законодавстві. Автор визначає недій-

сну угоду як дію, що вчинена у вигляді угоди, в 

якій законом і (або) судом встановлено пору-

шення хоча б однієї умови дійсності останньої, 
не здатне створити ті цивільно-правові наслідки, 

настання яких бажали її суб’єкти [8, с.17, 19]. 

Тоді як Г.Ф.Шершеневич зазначав, що 

„Угода як при нікчемності, так і при заперечно-

сті недійсна, але в другому випадку вона вважа-

ється дійсною, доки не буде спростована („опро-

вергнута”), так що при мовчанні зацікавленої 
особи угода може зберегти повну свою силу” 

[24, с.169]. Д.В.Боброва вказує: „Деякі угоди з 
дефектами суб’єктного складу волі все ж таки 

породжують права та обов’язки сторін, а отже, є 

дійсними” [21, с.187, 202].  
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На думку російської дослідниці Н.Д.Шес-

такової, „не будь-яка угода, що протирічить за-

кону, недійсна”. Відсутність „умов дійсності 
угод” не можна ототожнювати з умовами чи під-

ставами недійсності. Закон, передбачаючи випа-

дки, коли навіть ті права й обов’язки, що виник-

ли з угоди, яка хоча і не відповідає закону, але 

влаштовує її учасників, є дійсною, сприяє стабі-
льності існуючих правовідносин [25, с.10]. Ви-

кладене знаходить своє підтвердження в чинно-

му законодавстві України. Так, статті 53-55 ЦК 

передбачають можливість установлення законом 

винятку із загального правила, за яким угода, що 

не відповідає вимогам закону чи інших правових 

актів, заперечна, але ж дійсна до винесення су-

дового рішення про інше. 

Аналогічна позиція знайшла закріплення в 

Новому ЦК. За статтею 215 Нового ЦК підста-

вою недійсності правочину є недодержання сто-

роною (сторонами) вимог, які передбачені зако-

ном, у момент вчинення правочину. Недійсним є 

правочин, якщо його недійсність прямо випливає 

із закону, інших нормативно-правових актів (ні-
кчемний правочин). У цьому разі визнання судом 

правочину недійсним не вимагається. В той же 

час, якщо недійсність правочину прямо не ви-

пливає із закону, інших нормативно-правових 

актів, але одна зі сторін або інша зацікавлена 

особа заперечує його дійсність, то такий право-

чин може бути визнаний судом недійсним (оспо-

рюваний правочин). 

Особливо чітко розмежування категорій 

„умови дійсності угоди” і „умови (підстави) не-

дійсності” знаходить свій прояв в аналізі запере-

чних угод. Таких угод, які не відповідають умо-

вам дійсності (з дефектами суб’єктного складу 

волі), але є дійсними і можуть бути недійсними 

лише за певних умов: висунення до суду вимоги 

про визнання заперечної угоди недійсною; така 

вимога має бути висунена особами, коло яких 

визначено законом; вимога повинна бути вису-

нена в межах загального строку позовної давнос-

ті – пункт 3.3. Роз’яснення ВАСУ №02-5/111 від 

12.03.99 [13]; угода повинна бути визнана недій-

сною судом.  

За відсутності даних умов заперечна угода 

є дійсною. 

Новий ЦК пропонує ряд нових, порівняно з 
чинним ЦК норм, безпосередньо пов’язаних з 
умовами визнання заперечних угод недійсними. 

Так, за Новим ЦК до вищеназваних належить 

віднести умову про висунення вимоги про ви-

знання заперечної угоди недійсною в межах 

строків позовної давності (п. 3) статті 258 Ново-

го ЦК). Новелою, порівняно з чинним ЦК, є мо-

жливість застосування позовної давності лише за 

заявою сторони в спорі, зробленої до винесення 

судом рішення (п. 3 статті 267 Нового ЦК), від-

повідно, така умова є факультативною. 

Аналіз судової практики, наведений у 

Роз’ясненні ВАСУ №02-5/111 від 12.03.99, пере-

конливо засвідчує про: 1) належність недійсних 

угод до угод; 2) розмежування нікчемних і запе-

речних угод. Позиція Вищого господарського 

суду України з цього питання достатньо чітко 

висвітлена: „Окрему категорію становлять угоди, 

які можуть бути визнані недійсними лише у су-

довому порядку за позовом заінтересованої осо-

би, прокурора чи його заступника. Якщо від-

повідну угоду не визнано недійсною у зазначе-

ному порядку, вона має такі ж правові наслідки, 

як і будь-яка дійсна угода” [13]. 

Отже, умови дійсності можна визначити як 

такі умови угоди, передбачені законодавством, 

недотримання яких тягне заперечність угоди. 

Умови (підстави) недійсності угоди – умови, ви-

значені законодавством, недотримання яких тягне 

недійсність угоди, а укладена угода є нікчемною. 

Цивілістична наука, розглядаючи питання 

недійсних угод, займалась і проблемою їх кла-

сифікації. Ще в дореволюційній науці цивіль-

ного права недійсні угоди поділяли на нікчемні, 
або абсолютно недійсні, такі, що за законом не 

тягнули ніяких юридичних наслідків, ніби сто-

рони і не вчиняли ніякого юридичного акту; 

спростовні („опровержимые”), чи відносно не-

дійсні, які, на противагу нікчемним, не позбав-

ляли угоду саму по собі юридичних наслідків, а 

призводили до цього результату лише за позовом 

чи запереченням зацікавленої особи, однак була 

дещо скоректована (Г.Ф.Шершеневич [24, с.168-

169]). По-перше, спростовні недійсні угоди по-

чали називати заперечними. По-друге, в якості 
критерію поділу угод на нікчемні і заперечні по-

чали вказувати спосіб визнання угоди недійс-

ною: законом – для нікчемних угод і судом – за-

перечні угоди. Причому викладення такої докт-

рина було вперше запропоновано в нормах но-

вого законодавства – стаття 215 Нового ЦК. Так, 

за новим ЦК недійсним є правочин, якщо його 

недійсність прямо встановлена законом (нікчем-

ний правочин); якщо недійсність правочину не 

встановлена законом, але жодна із сторін або 

інша зацікавлена особа заперечує його дійсність 

на підставах, установлених законом, такий пра-
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вочин може бути визнаний судом недійсним 

(освоюваний правочин). 

Така класифікація угод зайняла сталі пози-

ції в радянській (І.Б.Новицький, В.А.Рясенцев 

[14, с.18 та інші]) і пострадянській (М.В.Кротов 

[3, с.270]) цивільно-правовій науці. Класифікація 

угод за „ступенем недійсності” на абсолютно 

недійсні, або нікчемні; відносно дійсні, або запе-

речні (оспорюванні) також панує у сучасній віт-

чизняній науці (Д.В.Боброва [21, с.201]). 

Підстави недійсності можна поділити на 

матеріальні та процесуальні.  
Про процесуальні підстави недійсності 

угод належить говорити лише у відношенні за-

перечних угод, оскільки нікчемні угоди визнава-

ти такими в судовому порядку не вимагається, у 

зв’язку з тим, що недійсність випливає з самого 

факту її укладення. Водночас, незважаючи на те, 

що нікчемна угода недійсна незалежно від судо-

вого рішення, можливе визнання її недійсною в 

судовому порядку. До процесуальних умов не-

дійсності заперечної угоди можна віднести вису-

нення позову визначеною законодавством осо-

бою, дотримання строків позовної давності і ви-

знання угоди недійсною за рішенням суду. Ма-

теріальними підставами недійсності є невідпові-
дність угоди в цілому чи окремих її частин зако-

ну (стаття 48 ЦК), а також, за Новим ЦК, вчи-

нення угоди, що порушує публічний порядок (за 

статтею 228 Нового ЦК). 

Новелою Проекту ЦК є норма, яка надає 

суду право визнавати заперечну угоду недійс-

ною, а також нікчемну угоду дійсною. Так, за 

пунктом 2 статті 220, якщо сторони домовилися 

щодо усіх істотних умов договору, що  підтвер-

джується письмовими доказами, і відбулося по-

вне або часткове виконання договору, але одна зі 
сторін ухиляється від його нотаріального посвід-

чення, суд може визнати такий договір дійсним. 

У цьому випадку наступне нотаріальне посвід-

чення договору не потребується. За пунктом 2 

статті 221 допускається визнання правочину, 

вчиненого особою, що не досягла 14 років (нік-

чемний угода), дійсним за позовом зацікавлене 

особи. Суд може визнати такий правочин дійс-

ним, якщо буде встановлено, що він не супе-

речить інтересам малолітнього. 

Цим закон надає праву на захист, який 

прийнято розуміти як „надану управомоченій 

особі можливість застосування засобів пра-

воохоронного характеру для поновлення його 

порушеного чи оспорюваного права” [25, с.18], 

певну специфіку, необґрунтовано обмежуючи 

його. По суті, „можливість” перетворюється у ві-
рогідність захисту, здійснення якого залежить 

від волі (розсуду) суду. Важко погодитись з дум-

кою про те, що це є „явною уступкою інтересам 

обороту” – обов’язковість визнання договору не-

дійсним за вимогою сторони перетворилась у 

можливість [1, с.172]. 

Н.Д.Шестакова справедливо вважає, що 

цивільний оборот не може бути зацікавлений у 

наданні такого широкого судового розсуду щодо 

прийняття відповідних рішень. На думку автора 

це веде перш за все до відсутності визначеності 
права, учасники обороту при цьому не мають 

упевненості в наслідках вступу їх у такі циві-
льно-правові відносини. Якщо збереження судом 

дійсності конкретної угоди можна визнати 

„уступкою” для даного конкретного випадку, що 

дозволяє зберегти ряд договірних відносин, що 

виникли в результаті укладення цієї угоди (циві-
льний оборот на даному мі корівні), то відсут-

ність визначеності в цілому у відношенні всіх 

угод, будуть вони визнані судом недійсними за 

наявності вказаних у законі обставин чи ні, є 

вкрай не бажаним для всього цивільного обороту 

як такого [25, с.19]. „Нехай ... вільний судовий 

розсуд іноді може бути корисним для тих чи ін-

ших приватних інтересів особи, але воно завжди 

без кінцево шкідливо для основного і загального 

інтересу особи, інтересу в визначеності її право-

вого положення, в незалежності від милості або 

немилості будь-кого [11, с.106]. 

На нашу думку доцільно запропонувати 

зміни норми Нового ЦК, що надають суду право 

визнавати заперечні угоди недісними, а нікчемні 
– дійсними, вказав в них, що за наявності необ-

хідних умов (наприклад, заява сторони запереч-

ної угоди) угода визнається судом недійсною. 

Відповідна вказівка в Новому ЦК про недійс-

ність таких угод (правочинів) повинна буди збе-

режена в теперішній редакції, виключаючи мож-

ливість судового розсуду. Наприклад, вважаємо 

за доцільне запропонувати змінити редакцію 

пункту 3 статті 215 Нового ЦК: „Якщо недійс-

ність правочину прямо не встановлена законом, 

але одна зі сторін або інша зацікавлена особа 

заперечує його дійсність на підставах, установ-

лених законом, такий правочин визнається 

(„може бути” – теперішня редакція) судом не-

дійсним (оспорюваний правочин)”. 

Поділ угод на нікчемні і заперечні теоре-

тично обґрунтований і має практичне значення, 

що визначає процесуальні особливості розгляду 

судами справ, пов’язаних з недійсністю нікчем-
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них і заперечних угод [25, с.11]. Хоча законода-

вець не визначив критерії поділу угод на нікче-

мні і заперечні, а лише навів перелік таких угод, 

у літературі висловлювалась думка про те, що в 

одну групу (нікчемні угоди) держава виділяє 

„більш важливі випадки, коли угода неприпус-

тима з точки зору інтересів держави, а в іншу 

(заперечні) – випадки, що визнаються державою 

менш важливими з точки зору інтересів соціаліс-

тичного суспільства”. Повне позбавлення угоди 

юридичної сили відбувається тоді, коли угода не 

відповідає загальним істотним вимогам, у залеж-

ності від яких правопорядок ставить визнання 

угод. „Нікчемність поражає угоду в силу того, 

що не має істотного правостворюючого факту, 

чи, навпаки, мається який-небудь правопере-

шкоджаючий факт” [10, с.69].  

Довід про те, що „більш важливі з точки 

зору суспільства” угоди підлягають більшому 

захисту, ніж менш важливі, вважаємо помилко-

вим. Цивільно-правовому захисту в рівній мірі 
підлягають всі права і законні інтереси, що ви-

пливають із суспільних відносин. На її думку, 

мета виділення в особливу групу заперечних 

угод не в тому, щоб послабити захист „менш ва-

жливих випадків”, а в тому, щоб максимально 

захистити учасників такої угоди, а також оборот 

в цілому [25, с.12]. 

Варто також згадати про інші підходи до 

класифікації недійсних угод. Зокрема, Ф.С.Хей-

фец вважав, що „оскільки за своєю природою всі 
недійсні угоди є цивільними правопорушеннями 

і їх класифікація не має змісту”, взагалі пропо-

нував відмовитись від класифікації недійсних 

угод. Він пропонував виділяти лише умови (під-

стави) недійсності угод: 1) умови, за яких угода 

може бути визнана нікчемна; і 2) умови, за яких 

угода може бути оспорена [19, с.55]. І.В.Матвєєв 

справедливо критикував такій підхід, говорячи 

про його неперспективність [8, с.64]. Розглядаю-

чи угоди через призму умов дійсності, що порушу-

ються їх учасниками, В.С.Хейфец все одно прихо-

дить до категорій „нікчемності” і „заперечності”, 

що визначають ті ж дві групи недійсних угод. 

Судова практика чітко розмежовує нікче-

мні і заперечні угоди, хоча і не називаючи їх. 

Так, Вищий господарський (арбітражний) суд 

роз’яснив, „Окрему категорію становлять угоди, 

які можуть бути визнані недійсними лише у су-

довому порядку за позовом заінтересованої осо-

би, прокурора чи його заступника. Якщо від-

повідну угоду не визнано недійсною у зазначе-

ному порядку, вона має такі ж правові наслідки, 

як і будь-яка дійсна угода. До згаданих угод на-

лежать, зокрема, такі, що укладені внаслідок по-

милки, обману, насильства, погрози, зловмисної 
угоди представника однієї сторони з другою сто-

роною (статті 56,  57 Цивільного кодексу)” – 

пункт 3.1. Роз’ясненнь ВАСУ №02-5/111 від 

12.03.99 [13]. 

Висновки. Категорії „умови дійсності уго-

ди” і „умови (підстави) недійсності” мають са-

мостійне значення для обґрунтування розме-

жування недійсних угод і угод. Використання 

цих категорій також дозволяє стверджувати про 

належність недійсних угод до угод. 

Недійсна угода – це угода, за якою недотри-

мані такі умови, передбачені законодавством, недо-

тримання яких, у відповідності з Цивільним кодек-

сом, тягне її нікчемність; а також заперечність, у 

випадках, якщо вона визнана недійсною судом.  

Класифікація угод за ступенем недійсності 
на нікчемні і заперечні є теоретично обґрунтова-

ний, має практичне значення і відповідає юриди-

чній природі таких угод. Недійсні угоди за сту-

пенем недійсності поділяються на нікчемні та за-

перечні. Заперечні поділяються на відносно дій-

сні і відносно недійсні. 
Доцільно запропонувати зміни норми Но-

вого ЦК, що надають суду право визнавати запе-

речні угоди недійсними, а нікчемні – дійсними, 

вказав в них, що за наявності необхідних умов 

угода визнається судом недійсною. Наприклад, 

вважаємо за доцільне запропонувати змінити ре-

дакцію пункту 3 статті 215 Нового ЦК: „Якщо 

недійсність правочину прямо не встановлена за-

коном, але одна зі сторін або інша зацікавлена 

особа заперечує його дійсність на підставах, 

установлених законом, такий правочин визна-

ється („може бути” – теперішня редакція) су-

дом недійсним (оспорюваний правочин)”. 
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Summary 

 

In clause the problem of a parity of invalid deal and deal are investigated. Also this article is about a 

parity “conditions of validity of deal” and “conditions of invalid of deal”. And same classify of deal bargain 

are subject of investigation. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ “ДЕМОКРАТІЯ” 

 

Постановка проблеми. В сучасній полі-
тичній та юридичній літературі України термін 

“демократія” є одним з найбільш розповсюдже-

них. Водночас навряд чи існує будь-яке інше 

конституційно-правове поняття, якому давалося 

би таке різне тлумачення. Для нашої держави, 

яка знаходиться на перехідному етапі від тоталі-
таризму до демократії, проблеми, пов’язані із ро-

зумінням її сутності, форм і механізму їх реалі-
зації, викликають особливий інтерес. Проблема 

демократії в Україні виникла в умовах, відмін-

них від тих, в яких вона ставилася й обговорюва-

лася у Західній Європі, де боротьбі за демокра-

тію передувало розвиток приватної власності і 
ліберальних ідей. Відповідно, основними цінно-

стями демократії тут визнавалися: свобода, рів-

ність можливостей; ідея приватної власності як 

необхідна умова індивідуальної свободи; сис-

тема розподілу влад, стримувань і противаг; ідея 

правової держави з принципами рівності усіх 

громадян перед законом, толерантності та захи-

сту прав меншин та ін. В Україні ж, навпаки, ці 
ліберальні цінності розповсюдження і підтримки 

більшості населення не мали. Позитивні зміни у 

цьому напрямку в нашій державі відбулися тільки в 

останні десятиріччя ХХ ст., із набуттям незалежно-

сті. Уперше цінності, що складають зміст демокра-

тії, отримали найвище юридичне визнання і закріп-

лення в Конституції України 1996 року. 

Видається важливим констатувати, що у 

трактуванні визначень поняття, змісту, форм, 

механізму реалізації демократії завжди існував і 
дотепер існує досить великий розкид думок і 
оцінок як в зарубіжній, так і в українській юри-

дичній літературі. Окреслені різні підходи і ду-

мки стосовно розуміння категорії демократії, її 
складових елементів. І це природно, адже демок-

ратія, як це слушно підкреслюється в літературі 

[11, c.6], є складним і внутрішньо доволі супере-

чливим явищем, а тому, мабуть, не може мати 

єдиного визначення і розуміння, котру би розді-
ляли усі. Отже, ці питання вимагають уточнення.  

Доцільно звернути увагу ще на один важ-

ливий момент. Намагання піддати сумніву кла-

сичну теорію демократії, її ідеї і принципи вини-

кло не в наші дні. Ще Г.Кельзен писав у 1920 р., 

що гасло демократії домінує майже безроздільно 

в умах людей XIX і XX ст.ст. "Але саме з цієї 
причини, - продовжує він, - це слово, як і будь-

яке інше гасло, втрачає свій справжній смисл. 

Тільки тому, що, додержуючись політичної моди 

та використовуючи його для всіх випадків життя, 

це поняття, яким зловживаємо більше, ніж будь-

яким іншим політичним поняттям, вбирає най-

протилежніше значення; це відбувається до того 

часу, доки інтелектуальна порожнеча, яка зазви-

чай супроводжує вульгарну політичну мову, не 

вихолощує це поняття до стану умовної фрази, 

яка не претендує більш ні на який точний 

смисл” [6, c.12]. Г.Кельзен помітив небезпечну 

тенденцію в розвитку демократії: її мова, її зміст 

стає усе менш зрозумілим. А незрозуміла демок-

ратія, як зазначає відомий російський учений 

О.І.Ковлєр, не спонукає до дії [6, c.12]. 

Демократія завжди сприймалася і до цього 

часу сприймається як ідея, символ ідеальної по-

будови держави. На цю характеристику демок-

ратії вказує Й.Шумпетер [19, c.35]. Але ми не 

можемо не бачити того, що з усіх найважливі-
ших завойовувань демократії (громадянська рів-

ність, верховенство закону, права і свободи лю-

дини і громадянина тощо) тільки соціальні права 

знаходять широкий відгук у народі. 3 кожним 

роком проблематичною стає участь громадян в 

управлінні справами суспільства, знижується 

громадська активність корпоративні домагання 
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підмінюють собою загальний інтерес - це те , на 

чому ґрунтується демократія. Мабуть, недаремно 

учасники одного з колоквіумів з проблем демок-

ратії, що відбувся на початку 90-х рр. XX ст., 

констатували: “Теперішня криза демократії має 

декілька проявів. Це криза державності, криза 

форм участі і політичної активності, криза гро-

мадянськості. Розмивається республіканський 

ідеал і почуття інтернаціоналізму [22, c.5]. 

В зарубіжній літературі вказується на дві 
основні причини, що призвели до кризи сучас-

ного праворозуміння демократії [6, c.12-13]. Пе-

рша – це проблема віри у вихідні (початкові) 
принципи та ідеали демократії. Справді, сфор-

мульовані у квазірелігійних категоріях (“сво-

бода-рівність-братерство”, “верховенство закону 

(читай – “божого закону”), “народ – джерело 

влади” тощо”) доктрина демократії і демократи-

чні переконання багато в чому споріднені деся-

тьох біблейських заповідей. Крім того, форми і 
символіка класичної демократії  для деяких на-

родів асоціюються з їхньою історією і націона-

льною гордістю (наприклад, девізом Французь-

кої Республіки є слова: “Свобода, Рівність, Бра-

тертво”). Інакше кажучи, демократія як ідеальне 

поняття і частина історичної спадщини – символ 

віри. Друга – це мерзенна політика, розуміючи 

під політикою ставлення держави та її лідерів до 

громадянського суспільства. Мерзенна політика 

– це антисоціальна економічна політика, ігнору-

вання законності, перетворення політичного 

життя у спектакль. Один із найвідоміших сучас-

них теоретиків демократії – Джованні Сарторі 
небезпідставно вважає, що саме мерзенна полі-
тика містить у собі основну небезпеку з точки 

зору вихолощення  демократії: “Саме мерзенна 

політика у наступні роки буде небезпечна для 

нас: якщо ми не переглянемо наші пріоритети; 

якщо ми не піддамо поняття демократії критич-

ному переосмисленню” [15, c.5]. 

Виходячи зі сказаного, перша проблема - 

це уточнення розуміння демократії, її цілей і 
методів. Друга проблема, що вимагає висвіт-

лення, і яка була прононсована у самій назві 
праці, - це виклад змісту структурних елементів 
конституційно-правової категорії “демокра-

тія”. Ще одна проблема, органічно пов’язана з 
двома попередніми, -  це проблема дефініції кон-

ституційно-правової категорії “демократія”. 

Демократія у різних вимірах теорії та 

практики. Спроба уточнення розуміння демо-

кратії. Нагадаємо, що ідеї про суспільну рівність 

мають давню історію: їх висловлював, зокрема, 

ще давньогрецький мислитель Протагор. Саме 

поняття “демократія” (“демос - кратос” - народо-

владдя) було уведено у науковий обіг істориком 

Фукідідом [18, c.11]. Уже в стародавній Греції це 

поняття по-різному трактувалося Протагором, 

Горгієм, Тразімахом, Псевдо-Ксенофоном. Пла-

тон і Аристотель розуміли демократію як “не-

правильну форму” правління. У цілому можна 

стверджувати, що світова історія політико-

правової думки рябить визначеннями демократії, 
хоча мислителі кожної епохи укладали у це по-

няття свій зміст. Звичайно, узагальнення всіх цих 

визначень демократії мало би велику наукову 

цінність, але воно виходить за рамки цієї статті. 
Ми спробуємо проаналізувати визначення цього 

терміна з позиції накопичених на сьогодні знань. 

Вітчизняними і зарубіжними авторами ви-

словлюються численні і до того ж різні точки 

зору і судження стосовно визначення поняття 

“демократія”. Західні дослідники, наприклад, 

вважають, що “демократія – форма суспільної 
влади, держави, побудована на визнанні народу 

джерелом влади, його права брати участь у ви-

рішенні державних справ у поєднанні із ши-

роким колом громадянських прав і свобод” [12, 

c.69]. У російській науковій літературі у даний 

термін укладається приблизно такий же зміст. 

Демократія, сказано у зв’язку з цим у Великому 

енциклопедичному словникові, це форма – дер-

жавно-політичного устрою суспільства, побудо-

вана на визнанні народу в якості джерела влади 

[2, c.341]. Так само, як і в зарубіжних джерелах, 

у вітчизняній юридичній науці демократія тради-

ційно ототожнюється із народовладдям. Зокрема, 

Г.О.Мурашин так визначає це поняття: “Демок-

ратія – організація суспільства, його державно-

політичного устрою, що ґрунтується на визнанні 
народу джерелом влади, послідовному здійснен-

ні принципу рівності і свободи людей, їх реаль-

ної участі в управління справами держави і сус-

пільства” [20, c.60]. Інший автор – проф. 

М.В.Цвік основний акцент робить  на правах і 
свободах громадян, їх участі в управлінні держа-

вою. Він пише: “демократія – це форма такої 
держави, яка заснована на здійсненні народо-

владдя шляхом забезпечення широких прав і 
свобод громадян і їх участі у формуванні і функ-

ціонуванні апарату політичної влади і контролю 

за їх діяльністю” [5, с.99]. У наведених дефіні-
ціях демократія асоціюється з наявністю у дер-

жаві конституції і реалізацією на практиці таких 

загальнолюдських цінностей, як парламента-

ризм; розподіл влад; політичний ідеологічний 
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плюралізм; свобода слова і свобода друку; регу-

лярні вільні вибори; право утвердження опози-

ційних партій; верховенство закону тощо.  

Із характеристикою демократії як форми 

держави тісно пов’язана концепція, згідно з якою 

демократія є різновидом політичного режиму, 
тобто певного методу здійснення державної вла-

ди. Наприклад, французький енциклопедичний 

словник дає таке тлумачення даного поняття: 

“демократія – це політичний режим, при якому 

народ здійснює свій суверенітет сам без посере-

дництва представницького органу (пряма демок-

ратія), або за допомогою представників (пред-

ставницька демократія)” (переклад з франц. – 

А.Г.) [23, c.322]. 

Зауважимо, що в літературі цілком логічно 

вказується не взаємозалежність цих двох конце-

пцій (демократія як форма держави і різновид 

політичного режиму), що в кінцевому рахунку 

зумовлюється широким і вузьким підходами у 

розумінні політичного режиму.  

У широкому розумінні демократія отото-

жнюється з реальним політичним режимом, що 

передбачає достатній рівень гарантованості прав 

і свобод людини і громадянина, демократичний 

характер організації влади у державі та суспільс-

тві, відповідне співвідношення державницьких і 
громадських засад у здійсненні публічної влади. 

Проф. А.С.Авек’ян говорить, що у такому разі 
політичний режим має пряме відношення до по-

літичної системи суспільства [7, c.426]. У вузь-

кому ж розумінні, політичний режим, як пра-

вило, трактується як сукупність прийомів та спо-

собів управління державними справами і розгля-

дається в якості синоніма форми держави. У 

цьому зв’язку привертає увагу спроба деяких 

учених поєднати широкий і вузький підходи ро-

зуміння політичного режиму. Обґрунтованість 

такого бачення сучасних політичних процесів 

очевидна: усі вони відбуваються у суспільстві у 

двох основних сферах – державній і суспільно 

політичній, так і політична система включає у 

себе державу і недержавні, суспільно-політичні 
організації (політичні партії, громадські органі-
зації, трудові, наукові колективи, а також деякі 
“позасистемні” об’єкти типу церкви, масових 

рухів тощо). Усі ці складові частини політичної 
системи зазнають багатоманітного впливу дер-

жави, форм і методів її діяльності. Водночас, як 

слушно зазначає Є.І. Тємнов, існує і зворотний 

зв’язок, оскільки і держава у значній мірі сприй-

має вплив суспільно-політичного “середовища 

проживання”. Цей вплив розповсюджується на 

форму держави, зокрема на політичний режим 

[8, c.189-190]. 

Видається, що для виявлення сутності і 
форм демократії необхідні й інші її визначення. 

Це тим більше доцільно, оскільки в політико-

правовій теорії демократія має декілька вимірів, 

які відбивають її сутність: по-перше, демократія 

є формою держави; по-друге, демократія є фор-

мою плюралістичної організації громадянського 

суспільства, а також політичних партій, проф-

спілок та інших громадських організацій, які ви-

ражають його інтереси; по-третє, демократія ви-

ступає як політичний світогляд і відповідний су-

спільно-політичний рух. Ці визначення допов-

нюються визначенням демократії як соціальної і 
політичної цінності, як політичного процесу, а 

також як конституційного принципу. 

Демократія як форма держави. Із часів 

античної політико-правової думки демократія 

найчастіше уявлялася як форма правління, що 

протиставлялася аристократії або олігархії 
Т.Гоббс (“Левіафан” – ІІ, ХІХ) трактував демок-

ратію як одну з трьох державних форм поряд з 
монархією й аристократією: для нього – це дер-

жавна форма, де верховна влада належить зі-
бранню усіх громадян. Ш.Монтеск’є відрізняв 

три “способи” правління – республіканський, 

монархічний і деспотичний і при цьому вважав: 

“Якщо у республіці державна влада належить 

всьому народові, то це демократія ...” [16, c.169]. 

К.Маркс також прийшов до висновку, що “демок-

ратія є державним ладом як родове поняття” [9, 

c.251]. Така точка зору не оспорюється сучасною 

наукою, хоча деякі вчені на Заході і в нашій держа-

ві намагаються повносити свої уточнення. 

Про суспільно-політичну демократію. 

Поняття “демократія” використовується й для 

означення будь-якої організації, в якій, безумо-

вно, забезпечується рівноправна участь її членів 

в управлінні та прийнятті рішень. Зокрема, для 

Раймона Арона трьома іпостасями демократії є 

конституційно-плюралістичний режим, плюра-

лізм соціальних груп, “державних партій” [1, 

c.273].Для іншого дослідника – англійця А.Ліж-

нфарта “партійна система - складова частина де-

мократії” [6, c.28]. У такому розумінні звичайно 

ж говорять про партійну, профспілкову, вироб-

ничу та їм подібних демократіях. Цікаву і пере-

конливу думку з цього приводу висловив Р.Даль, 

який пише: “У всіх сучасних демократичних су-

спільствах влада у значній мірі децентралізована 

мірі між багатьма політичних, професійних, еко-

номічних, соціальних, культурних і релігійних 
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організацій ... Існування незалежних організацій 

не можна вважати достатньою умовою демокра-

тії, але їх існування у загальнонаціональному 

масштабі, очевидно, необхідне для демократії і 
свободи” [4, c.41]. 

Демократія як політичний світогляд. 

О.І.Ковлєр визначає демократію в якості полі-
тичного світогляду як відображення у свідомості 
громадян змісту демократії, насамперед ідей 

свободи і рівності прав. “Утворюючись на ґрунті 
суспільних відносин, демократія завжди знахо-

дила своє теоретичне обґрунтування в цих ідеях 

та уявленнях про них. Правомірно говорити і про 

зворотне відображення цих ідеалів у функціону-

ванні політичних інститутів” [6, c.32]. На певних 

історичних етапах, коли йде мова про зміну по-

літичних режимів, демократія може виступати і в 

ролі політичного ідеалу. Так, відомий дореволю-

ційний російський правознавець М.А.Рейснер 

протиставляв монархії і аристократії демократію 

як політичний ідеал, при здійсненні якого народ 

стає єдиним джерелом будь-якої влади, будь-

якого закону [13, c.3]. Сьогодні в якості ідеалів 

політичної демократії можна виділити економі-
чну рівність, повну свободу волевиявлення, рівні 
права та участь у прийнятті рішень. Бажаною 

перспективою в Україні як політичного ідеалу 

вбачаємо у: забезпеченні реальної свободи осо-

бистості; пануванні закону у суспільному житті; 
реальне самоврядування; досягнення консенсусу 

між різними політичними силами з основних пи-

тань державотворення тощо. 

Демократію як політичну цінність нері-
дко сприймають як синонім прав і свобод грома-

дян в їх формально-абстрактному або конкрет-

ному відбитті [6, c.33]. Проте, як нам уявляється, 

таке розуміння демократії як цінності занадто 

спрощене. Тому, мабуть, мають рацію ті вчені і 
дослідники, які до складових політичних ціннос-

тей демократії відносять: владу більшості при 

одночасному захисті прав меншин, виборність 

основних державних органів, наявність і гаран-

тованість прав і політичних свобод громадян, їх 

рівноправність, верховенство закону, конститу-

ціоналізм, розподіл влад [11, c.11]. На наш по-

гляд, до згаданих цінностей варто додати такі, як 

гласність, консенсус як метод узгодження інте-

ресів при прийнятті рішень, кінцева мета будь-

якої влади. 

Таке розширене трактування демократії як 

політичної цінності має велике методологічне і 
практичне значення. Не можна забувати при 

цьому, що саме на утвердженні і збереженні цих 

ідей і принципів демократії  у будь-якій державі 
зорієнтовані освіта, культура, ідеологія. З іншого 

боку, демократичні ідеї – це невід’ємна частина 

спадщини людської цивілізації. Достатньо наве-

сти хрестоматійний приклад: уславлене “надгро-

бне слово”, що його приписують Періклові, про-

відникові демократії, і яке нібито було виголо-

шене на честь солдатів, полеглих у перший рік 

війни зі Спартою. Як зазначається в літературі, в 

історії не було кращого викладу політичного іде-

алу: гордість і моральне значення афінської де-

мократії, що знайшли своє втілення у тогочасній 

славі об’єднаних і одностайних Афін [16, c.41]. 

Загальновідомо, яку величезну роль віді-
грали і продовжують відігравати в ідейному 

освіченні своїх народів концепції учених-демок-

ратів. Ш.Монтеск’є, наприклад, у блискучу афо-

ристичну форму огортав ідею рівності, свободи: 

“Усі люди рівні у республіканських державах: у 

першому випадку – тому, що вони – усе, у дру-

гому – тому, що вони ніщо”. І далі: “Свобода – 

це право роботи все, що дозволено законом” [10, 

c.225,289]. Для нього, як бачимо, свобода і рів-

ність – основні цінності демократії. Засновник 

першої у світі кафедри конституційного права в 

університеті Феррари (1797 р.) Джузеппе Ком-

паньоні вважав , що “при демократії народ ство-

рює закони, він же їх і виконує” [6, c.34]. 

Зауважимо, що ї в наші дні ціннісні аспе-

кти демократії не втратили свого значення. На-

впаки в науці чимало робиться для їх підтри-

мання і розповсюдження на усі сфери суспіль-

ного життя. Так, Дж.Шумпетер вважає, що де-

мократія – це метод інституційного узгодження 

інтересів при прийнятті рішень [6, c.34]. На ду-

мку Ж.Бюрдо, демократія сьогодні – це філосо-

фія, спосіб життя, релігія і тільки як вторинне – 

форма правління [21, c.7]. 

Незважаючи на багатоманітність відтінків 

змісту демократії у ціннісних настановах захід-

ної політико-правової ідеології, безперечним є 

висновок про особливе місце цього унікального 

явища у політичній свідомості мільйонів грома-

дян. На жаль, цей момент не завжди врахову-

ється у вітчизняних наукових дослідженнях, зок-

рема при аналізі функціонування інститутів захі-
дної демократії. Між тим витоки “демократич-

ного консенсусу” у західному суспільстві базу-

ються саме на перелічених вище політичних і 
правових цінностях. Як нам уявляється, нашій 

молодій українській демократії необхідно у пе-

ршу чергу звернути увагу на використанні саме 

цього аспекту демократії при вирішенні соціаль-
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них конфліктів, та і у політичній боротьбі різних 

соціальних і політичних сил. 

Демократія як політичних процес нері-
дко, і на нашу думку, досить обґрунтовано 

пов’язується з демократичною процедурою, тоб-

то з правилами, запропонованими ще на початку 

ХХ ст. Генрі Робертом у книзі “Правила парла-

ментської процедури” [14], прийняття рішень на 

всіх рівнях управління. У більшості випадків ця 

процедура законодавчо закріплюється, хоча у 

розвинутому громадянському суспільстві ця 

процедура стає частиною його традицій. Мабуть, 

невипадково О.І.Ковлєр стверджує, що сучасна 

демократія з’являється перед нами як техніка 

управління, як рутинна процедура, яка зо-

бов’язана щодня дати відповідь на закони суспі-
льства [6, c.36]. 

Нарешті, у німецькому конституційному 

праві демократія розглядається як конститу-

ційний принцип. Демократія як форма держави 

і спосіб правління перетворюється таким чином 

в організаційний принцип володіння державною 

владою та її здійснення. Зміст цього принципу 

розкривається у низці принципових положень, 

що характеризують структурні елементи демок-

ратії: 1) народ – носій державної влади; 2) само-

врядування і самовизначення; 3) рівність прав на 

участь у здійсненні політичної влади; 4) система 

прийняття рішень більшістю голосів [3, c.33-44]. 

Отже, у науці немає єдиної думки стосо-

вно загального уявлення про демократію. Теоре-

тики демократії роблять наголос на різні її влас-

тивості: участь (Ж.-Ж. Руссо); представництво 

(Дж.Ст. Міль), розподіл влад (Ш.Монтеск’є), де-
централізацію (А. Токвіль), рівність (К.Маркс), 

змагальність (Р.Даль), свободу (Хайєк). Остан-

нім часом з’явилися спроби комплексного дослі-
дження цієї категорії науки (О.І.Ковлєр, 

Л.А.Нудненко, В.Цвєтков, В.Горбатенко). Неод-

нозначність у розумінні демократії тлумачення її 
змісту зумовлені, як ми побачили, різними під-

ходами в її розумінні та аналізі, науковою спря-

мованістю досліджень. Водночас поза об’єктом 

дослідження залишається конституційно-правове 

тлумачення категорії “демократія”.  

Зміст структурних елементів конститу-

ційно-правової категорії “демократія”. Безу-

мовно, важливою віхою на шляху становлення 

демократії як конституційно-правової категорії 
було проголошення 26 серпня 1789 р. Декларації 
прав людини і громадянина Франції. Чи не най-

більш демократичною ідеєю декларації була ідея 

свободи: “Люди народжуються і залишаються 

вільними і рівними у правах ” (ст.2). Наступний 

етап у становленні демократії як правової кате-

горії у науці пов’язують із появою конституцій 

(ХVІІІ-ХІХ ст.ст.), які містили ідею рівності про-

голошували свободи і політичні права, встанов-

лювали певне обмеження прав вищих органів 

влади за принципом розподілу влад. У ХХ – на 

початку ХХІ ст. у цілому у світовому конститу-

ційному просторі відбувається докорінна демок-

ратизація принципів, норм та інститутів. У пере-

важній більшості держав світу закладаються за-

сади того соціально-політичного ладу, котрий ми 

називаємо демократичним. 

Проф. С.А.Авак’ян, розглядаючи демок-

ратію як конститційно-правову категорію, вклю-

чає до неї такі елементи: 1) лад і спосіб життя, 

коли народ сам управляє всіма державними і су-

спільними справами. У конституційно-право-

вому аспекті демократія – це демократична дер-

жава, що має необхідний набір інститутів: публі-
чні органи влади; розділ між ними відповідаль-

ності за принципами розподілу влад; урахування 

загальнодержавних і територіальних, а також 

національних інтересів в управлінні; виборча 

система побудована на принципах змагальності 
та конкуренції; вдосконалена правова система; 

органи, що стоять на варті законності тощо. До-

речним буде у цьому зв’язку нагадати слова аме-

риканського президента Авраама Лінкольна, 

який визначав демократичну державу як “прав-

ління народу, обране народом і для народу”; 2) 

свобода особистості, наявність у кожної людини 

широкого кола конституційних прав і свобод, їх 

гарантій і засобів захисту; 3) побудований на 

конституції політичний плюралізм; 4) внутрішня 

усвідомленість громадянином своєї корисності 
суспільству, необхідності участі в його житті; 5) 

як основа конституційного ладу демократі – це 

дисципліна, організованість, відповідальність 

особи перед суспільством, державою [13, c.188]. 

Інші дослідники, зокрема В.М.Протасов 

доповнюють викладені елементи новими, такими 

як: а) поважання прав людини, їх пріоритет над 

правами держави; б) конституційне обмеження 

влади більшості над меншістю; в) верховенство 

закону; г) розподіл влад та ін. [13, c.56]. 

Видається дуже важливим підкреслити при 

цьому, що всі ці згадані цінності демократії 
отримали конституційне визнання в Основних 

законах сучасних держав, включаючи й Україну. 

Демократія в конституційному аспекті характе-

ризується інтегрованістю її структурних елемен-

тів. ЇЇ життєздатність визначається тим, наскі-
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льки в ній домінує згода і співробітництво між 

цими елементами. 

Проблема дефініції конституційно-пра-

вової категорії “демократія”. Розглянуті нами 

вище визначення демократії дають достатнє по-

вне уявлення про багатогранність цього явища, 

вони випливають з її природи і відбивають той 

чи інший сутнісний аспект, те чи інше її прояв-

лення на практиці. Уявляється неможливим дати 

її загальне політико-правове визначення. І усе ж 

ризикуємо запропонувати в якості робочого ви-

значення таку дефініцію: демократія як кате-

горія конституційного права - це зафіксована в 
Основному законі держави форма організації 
суспільних відносин, що визначає взаємовідно-

сини особи, держави і суспільства, а також си-

стему цінностей, зумовлених ідеалами конкрет-

ного суспільного устрою і панівним світоглядом. 

Наприкінці ми змушені визнати, що роб-

лячи спробу дати дефініцію конституційно-пра-

вовій категорії “демократія”, враховували слу-

шне зауваження В. Трипольського про необхід-

ність розгляду демократії як системної якості, 
продукт інтеграції багатьох елементів, вузлів і 
процесів людського суспільства [17, c.24]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

 

Постановка проблеми. Теорія управління, 

являючись юридичною наукою, має певну спе-

цифіку, яка не може не відобразитися на її кате-

горіально-понятійному апараті, оскільки вона є 

не просто наукою про право, а про його управ-

лінські властивості, і тому вона не може не за-

стосовувати елементи категоріально-понятійного 

апарату наук про управління. 

Отже, в теорії управління, повинні поєдну-

ватися елементи понятійного апарату наук про 

управління та системного підходу (який, крім 

того, займає важливе місце в її методології). Ос-

новні проблеми, які постають з цього приводу, 

пов’язані зі співвідношенням системних та 

управлінських елементів у її категоріально-поня-

тійному апараті, а також із наданням їм право-

вого змісту. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання проблеми. Про-

блеми застосування системних категорій теорією 

управління, на перший погляд, не існує, оскільки 

системному підходу приділено величезну увагу в 

науковій літературі, і, зокрема, в юридичній та 

управлінській, тим більше, що розвиток наук про 

управління пов’язують саме із розвитком систе-

много підходу. Однак і тут існує чимало про-

блем: по-перше, не зважаючи на величезну увагу 

з боку науковців, сам понятійний апарат систем-

ного підходу знаходиться ще в процесі розробки; 

по-друге, він створюється на базі переважно не-

соціальних наук, що ускладнює його вживлення 

в правознавство. В юридичній літературі поняття 

“система” або відсутнє, або використовується в ро-

зумінні правової системи, якій і присвячена біль-

шість системних досліджень у праві (рідше систе-

мні дослідження проводилися в галузі правової кі-
бернетики, соціології та загальній теорії права). 

Врешті-решт, проблемою є фактична від-

сутність у сучасній науці чіткого визначення ка-

тегорії “система”, що значно ускладнює форму-

вання інших системних категорій і понять та ви-

значення їх змісту. На ці та інші проблеми засто-

сування системного підходу суспільствознав-

чими науками неодноразово зверталася увага 

таких дослідників, як Д.А.Каримов [6, с.241], 

В.М.Сирих [9, с.130.],  Л.Б.Тіунова [10, с.15], 

А.Г.Коновалов, А.І.Демидов, А.З.Гамаюнов [8, 

с.135-136].  

Формулювання цілей статті. Головним 

завданням даного дослідження є виділення по-

нятійного ряду системно-управлінських катего-

рій теорії управління та визначення їх обсягу і 
змісту. З огляду на це можна сформулювати ряд 

питань, які на сьогодні складають актуальну про-

блематику дослідження категоріально-понятійного 

апарату теорії управління та які нам необхідно буде 

вирішити в даному досліджені. Ними є:  
1.Виділення так званих “суто управлінсь-

ких”, універсальних, категорій, які є спільними 

для всіх наук, що вивчають управління, а також 

визначення їх обсягу і змісту;  

2. Які правові категорії і в якій мірі необ-

хідно використовувати в  теорії управління? 

3. Як відбуватиметься поєднання універ-

сальних управлінських категорій з правовими та 

якими будуть його результати: чи набудуть 

управлінські категорії юридичного змісту, а 

юридичні – управлінського (що визначатиме 

юридичний чи неюридичний характер цієї на-

уки), і чи супроводжуватиметься цей процес фо-

рмуванням нових, притаманних саме теорії 
управління, категорій?  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Отже, якими повинні бути системно-управ-

лінські поняття і категорії  теорії управління і 
який вони матимуть зміст? Однією з основних 

проблем при вирішенні даного питання, як уже 

зазначалось, є недостатній рівень розробки кате-

горіально-понятійного апарату самого систем-

ного підходу. Крім того, як зазначає В.Б.Авер’я-

нов, недостатній “коефіцієнт корисної дії” сис-

темного підходу викликаний, зокрема, тим, що 

трапляються випадки механічного застосування 

системних категорій до досліджуваних держав-

но-правових явищ та процесів, а адекватне засто-

сування системного підходу обов’язково перед-

бачає побудову спеціального понятійного апара-

ту, що забезпечує перехід від загальних методо-

логічних принципів до  конкретних проблем від-

повідної галузі знань. Тобто залежно від постав-

лених дослідницьких завдань, у кожній конкрет-

ній пізнавальній ситуації необхідно визначитись 

стосовно вибору окремих аспектів системного 
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підходу та відповідного обмеження використан-

ня рамок його понятійного апарату [5, с.8-9].  

Схожої думки дотримується Б.Ганьба, який 

стверджує, що системні категорії не є раз і назавж-

ди даними, а їх вибір залежить від мети досліджен-

ня та тих об’єктів, які є предметом наукового аналі-
зу. Тобто йдеться про те, що системні категорії тіс-

но пов’язані із дослідницькою практикою, із зміс-

том, метою та іншими характеристиками дослідни-

цької ситуації, яку ми маємо вивчати. Отже, необ-

хідні категорії у схемі системного підходу обирає 
сам дослідник відповідно до тих завдань, які він 

перед собою ставить [4, с.60-61]. 

Тому із усієї сукупності категорій систем-

ного підходу нам необхідно визначити лише ті, 
які нам потрібні для дослідження управлінської 
природи права. 

Однак для теорії управління подібна ситу-

ація не така вже і безвихідна, оскільки в спеціа-

льних управлінських дослідженнях уже достат-

ньо розроблена та активно застосовується кате-

горія “система управління”, а також її складових 

підсистем – системи соціального та державного 

управління, причому останній приділялося ба-

гато уваги саме в юридичних дослідженнях з ад-

міністративного права та теорії управління, а та-

кож в комплексних дослідженнях теорії держав-

ного управління. Тобто склалася ситуація, коли 

при недостатній розробці категорії “система” та 

пов’язаних з нею понять та категорій, виявилася 

досить розробленою категорія “система управ-

ління” (та пов’язані з нею поняття та категорії). 
 Чому так сталося, що саме управлінські 

науки приділяли таку увагу системному підходу 

та розробці його категорій? На нашу думку, це 

відбулося тому, що системні та управлінські ка-

тегорії та закономірності, які в них відображені, 
нерозривно пов’язані між собою. Будь-які управ-

лінські категорії повинні бути системними, оскі-
льки таке явище як управління не може існувати 

поза системою, а будь-яка система не може існува-

ти без присутнього в ній певного виду управління. 

Саме в такий спосіб розв’язується питання 

співвідношення системних і управлінських кате-

горій в понятійному апараті теорії управління: 

усі управлінські категорії, які вона використовує, 

по суті є системними, а майже всі системні кате-

горії певним чином пов’язані з управлінськими. 

Але не треба забувати, що крім системно-управ-

лінського елементу в категоріях теорії управ-

ління обов’язково  повинен бути присутній і пра-

вовий елемент, що обов’язково мусить вра-

ховуватися при визначенні її змісту.  

Систему управлінсько-системних катего-

рій, якими оперують науки, що вивчають управ-

лінські явища складають такі категорії, як “сис-

тема управління”, “об’єкт управління”, “суб’єкт 

управління”, “управлінський вплив”, “зворотні 
управлінські зв’язки”, “якість управління”, “ефе-

ктивність управління” та ін. На нашу думку, тео-

рія управління також не повинна відмовлятись 

від цих категорій, але можливо, що в такому ви-

падку вони набуватимуть дещо іншого, юриди-

чно-орієнтованого, змісту. Ми вважаємо, що ви-

щеперелічені категорії в понятійному апараті 
теорії управління повинні мати такий зміст: 

Система управління – сукупність суб’єкта 

й об’єкта управління, які утворюють певну єд-

ність внаслідок існування відносин і зв’язків між 

ними, що знаходять своє вираження у правовій 

формі. 
Суб’єкт управління – сукупність усіх орга-

нів державної влади, які здійснюють управління 

об’єктом шляхом розроблення, прийняття і ви-

конання правових норм. 

Об’єкт управління – це ті  суспільні відно-

сини, процеси, явища матеріального і нематеріа-

льного світу, на які суб’єкт управління вчиняє 

управлінський вплив, виражений у правовій фо-

рмі. Об’єктами управління можуть бути як окре-

мі об’єкти, виділені за окремими ознаками, так і 
сукупності об’єктів – комплекси. 

Управлінський вплив – це організуючий ці-
леспрямований вплив суб’єкта управління на 

об’єкт, що знаходить своє вираження в юридич-

ному механізмі управління. 

Зворотній зв’язок – це інформація про за-

лежність поточних впливів на об’єкт від його 

стану і яка дає можливість суб’єкту управління 

мати уяву про стан системи та забезпечувати ви-

конання управлінського рішення. 

Ефективність управління – результат до-

сягнення системою управління поставленої мети 

за допомогою вироблення і реалізації правових 

норм. 

Якість управління – такий постійний стан 

управлінської діяльності, який забезпечує її ефе-

ктивність.  

У літературі часто підкреслюється існу-

вання зв’язку між категоріями “якість управ-

ління” та “ефективність управління”, оскільки 

вони характеризують дещо інший стан одного і 
того ж явища -  управління [11, с.21-29]. 

Висновки з даного дослідження. Отже, 

система понять і категорій теорії управління яв-

ляє собою досить складне поєднання системно-
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управлінських і правових категорій, де перевага 

надається саме правовим категоріям. Це ро-

биться за рахунок того, що системно-управлін-

ські категорії не використовуються в “чистому” 

управлінському вигляді, оскільки специфіка 

предмета теорії управління вимагає надання їм 

певного юридичного змісту. 

Тому ми пропонуємо вважати базовими 

предметоутворюючими категоріями теорії управ-

ління такі категорії, як “державне управління” (в 

широкому розумінні) та “юридичний механізм 

управління”.  

Крім того, вважаємо за необхідне викори-

стання ряду системно-управлінських категорій, 

таких як “система управління”, “суб’єкт управ-

ління”, “об’єкт управління”, “управлінський 

вплив” та ін., які допомагатимуть визначати 

управлінський характер права, але в той же час 

набуватимуть певного юридичного змісту.   
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Summary 
 

The article makes the analysis of the main categories of the system approach and management theory 

and proposes ways of their utilization in the categorial language of the public administration, particularly, 

such categories as management system, subject of management, object of management, management 

efficiency, management quality and others. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОБЕЗПЕКИ  

ПРИ ГЕНЕТИЧНО-ІНЖЕНЕРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Постановка проблеми дослідження. Роз-
виток науки та техніки зумовлює появу все бі-
льшої кількості науково-дослідних установ, но-

вих типів виробництв тощо. Відносини, що ви-

никають при здійсненні відповідних видів діяль-

ності, потребують певної впорядкованості. Од-

ним із основних важелів, за допомогою яких дося-

гається така впорядкованість, є право. І як справед-

ливо зазначає С.С.Алєксєєв, прагматичне призна-

чення права в практичному житті полягає саме в 

регулюванні суспільних відносин [1, c.275]. Право-

ве регулювання суспільних відносин здійснюєть-

ся з метою досягнення певних цілей, які частко-

во (а деколи і досить кардинально) можуть змі-
нюватись під впливом загальноцивілізаційних 

трансформаційних процесів. Цілі правового ре-

гулювання багато в чому зумовлюють і правові 
засоби їх досягнення, які, по мірі перетворення 

перших, так само зазнають змін. Тому проблема 

правових засобів, їх своєчасного та якісного вдо-

сконалення в правотворчому і правореалізацій-

ному процесах набуває все більшої наукової та 

практичної значимості. Адже без її розв’язання 

складно досягти оптимізації механізму правово-

го регулювання.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Усе зазначене вище зумовлює зростаючу заціка-

вленість дослідників до питань, пов’язаних із 
визначенням поняття та змісту правових засобів 

у процесі правового регулювання. Зокрема, не-

обхідно відзначити грунтовні праці у сфері теорії 
права таких авторів як, наприклад, С.С.Алєксєєв 

[2, c. 261-298], А.І.Бобильов [4, c.10-16; 5, c. 104-

109], М.Н.Марченко [12, c. 354-372] тощо. В них 

приділяється значна увага досліджуваній темі. 
Окремі теоретичні положення проблеми право-

вих засобів у сфері охорони та використання до-

вкілля аналізують у монографіях О.Л.Дубовик 

[9], Е.В.Віленська, Е.А.Дідоренко, Б.Ро-зовський 

[6]. Проте варто звернути увагу на той факт, що в 

Україні спеціальних комплексних досліджень 

щодо правових засобів забезпечення біобезпеки 

при здійсненні генетично-інженерної діяльності 
майже не велось.  

Беручи до уваги швидкі темпи розвитку 

біотехнологічної галузі, відсутність остаточної 

визначеності у питаннях безпеки генетично-мо-

дифікованих організмів для людського здоров’я, 

збереження біологічного різноманіття, довкілля 

в цілому, зростає актуальність дослідження про-

блеми визначення правових засобів забезпечення 

біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності. Правильний вибір правових засобів 

особливо важливий при врегулюванні відносин, 

що виникають у порівняно нових як наукових, 

так і виробничих сферах, до яких у повній мірі 
можна віднести генну інженерію [13, с.188-190; 

14, с.15-30]. Для того, щоб належним чином ви-

значити коло правових засобів забезпечення біо-

безпеки при здійсненні генетично-інженерної 
діяльності, необхідно чітко усвідомлювати, що 

являють собою правові засоби як загальне теоре-

тичне поняття. Актуальність проблеми зумовила 

і мету даної статті, яка спрямована на визна-

чення кола правових засобів забезпечення біобе-

зпеки у генетично-інженерній галузі із урахуван-

ням існуючих узагальнень щодо правових засо-

бів як загальнотеоретичного поняття. 

Потрібно зауважити, що багато юристів-

теоретиків вважають, що категорія “правові за-

соби” на сьогодні все ще детально не вивчена, а 

тому часто використовується в юридичній літе-

ратурі як така що є сама собою зрозуміла. Для 

того, щоб дати загальну характеристику поняттю 

“правові засоби”, необхідно враховувати ряд йо-

го визначальних рис. До них можна віднести та-

кі: правові засоби виражають усі узагальнені 
способи забезпечення інтересів суб’єктів права, 

досягнення поставлених у законодавстві цілей; 

особлива юридична сила, притаманна правовим 

засобам, спрямована на подолання перепон, які 
стоять на шляху задоволення  інтересів учасни-

ків правовідносин; поєднуючись у певний спо-

сіб, правові засоби виступають основними еле-

ментами механізму правового регулювання; при-

зводять до юридичних наслідків, конкретних ре-

зультатів, того чи іншого ступеню ефективності 
(чи неефективності) правового регулювання; за-

безпечуються державою [12, c. 354-363].  

На думку професора А.В.Малько (Росія), 

правові засоби можна визначити як правові яви-

ща, що виражаються в інструментах та діяннях, 
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за допомогою яких задовольняються інтереси 

суб’єктів права, забезпечується досягнення соці-
ально корисних цілей. При цьому до правових 

засобів він відносить норми та принципи права, 

правозастосовчі акти, договори, юридичні факти, 

суб’єктивні права, юридичні обов’язки, заборо-

ни, пільги, засоби заохочення та покарання, акти 

реалізації прав та обов’язків тощо [12, c. 359]. 

Подібний перелік правових явищ відносить до 

правових засобів і С.С.Алєксєєв [1, c. 275].  

Мета статті. Отже, окресливши коло пра-

вових явищ, що у своїй сукупності складають 

правові засоби, у даній статті ми ставимо за-

вдання виділити їх у сфері врегулювання конк-

ретних суспільних відносин. Зокрема, мова йти-

ме про правові засоби забезпечення біобезпеки 

при поводженні з генетично-модифікованими 

організмами.  

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В контексті досліджуваної проблеми, 

потрібно зауважити, що категорія “біобезпека” є 

складовою більш широкого поняття – екологічна 

безпека. Тому для виділення та аналізу правових 

засобів забезпечення біобезпеки доцільно споча-

тку виділити аналогічні засоби у механізмі пра-

вового забезпечення екологічної безпеки.  

На думку таких учених як, наприклад, 

В.І.Андрейцев, В.І.Гордєєв механізм правового 

забезпечення екологічної безпеки є сукупністю 

державно-правових засобів (виділено – Л.С.), 

який реалізується за допомогою вчинення ряду 

відповідних заходів державно-правового харак-

теру. Автори виділяють п’ять груп таких заходів: 

регулятивно-стимулюючі, організаційно-превен-

тивні, розпорядчо-виконавчі, охоронно-віднов-

лювані та забезпечувальні [3, c. 94-100; 10, c. 

156-160]. Реалізація перерахованих вище право-

вих заходів здійснюється шляхом застосування 

відповідних правових засобів (адже вони (за-

соби) фактично становлять їх зміст), які також 

можна поділити та аналізувати за аналогічними 

групами. Оскільки запропонований проф. 

В.І.Андрейцевим поділ досить детальний та ар-

гументований, ми вважаємо за доцільне до-

тримуватись такої класифікації і при дослі-
дженні відповідних правових засобів, які засто-

совуються з метою забезпечення біологічної без-
пеки у процесі генетично-інженерної діяльності. 

Першу групу становлять засоби регуляти-

вно-стимулюючого характеру. До цієї групи 

можна віднести сукупність юридичних норм, які 
містять правила, призначені для регулювання 

відносин щодо забезпечення біобезпеки при 

здійсненні генетично-інженерній діяльності, а 

також такі, що визначають нормативи, станда-

рти, ліміти та інші вимоги у галузі біологічної 
безпеки. Регулювання відносин у сфері забезпе-

чення біобезпеки повинно здійснюватись за до-

помогою та у відповідності з правовими нор-

мами, які містяться у законах та підзаконних но-

рмативно-правових актах. Законодавчі акти за-

кріплюють норми права, які встановлюють осно-

вні імперативи та принципи діяльності у сфері 
забез-печення біобезпеки. Норми підзаконних 

норма-тивно-правових актів дозволяють прави-

льно зас-тосовувати той чи інший законодавчий 

акт щодо відносин, які регулюються. (На сього-

дні Україна тільки починає формування норма-

тивної бази, призначеної для регулювання відно-

син, що виникають у сфері генетично-інженер-

них досліджень та застосування їх здобутків) 

Отже, на підставі та у відповідності із за-

конодавчими приписами повинні розроблятись 

стандарти та нормативи біологічної безпеки, 

правила поводження із генетично-модифікова-

ними організмами як в закритих, так і у відкри-

тих системах, критерії оцінки ризику генетично-

інженерної діяльності тощо. Для реалізації цих 

нормативних приписів можуть застосовуватись 

відповідні правові засоби організаційного харак-

теру. До таких можна віднести, наприклад, видачу 

дозволів на здійснення окремих видів діяльності 
щодо генетично-модифікованих організмів. 

Другу групу складають засоби, які можна 

об’єднати під назвою організаційно-превенти-

вні. До них можна віднести сукупність юридично 

значимих дій, спрямованих на виявлення екологіч-

но небезпечних для навколишнього природного 

середовища та здоров’я людини факторів при здій-

сненні генетично-інженерної діяльності, а також 

застосування усіх можливих чинників для попере-

дження виникнення екологічної небезпеки.  

В даній групі можна виділити значний пе-

релік засобів, використання яких обов’язкове 

при проведенні генетично-інженерної діяльності. 
Преш за все необхідно чітко встановити перелік 

джерел та об’єктів, що відносяться до біотехно-

логічної галузі і є або потенційно можуть бути 

екологічно небезпечними. Формування такого 

переліку можливе, наприклад, шляхом обов’яз-
кової державної реєстрації відповідних об’єктів. 

Так, до них можуть бути віднесені, наприклад, 

наукові та дослідні центри та їх підрозділи, де 

проводиться вивчення та дослідження генетич-

но-змінених організмів у закритих системах, а 

також продукції з їх вмістом; об’єкти, де прово-
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дяться польові випробування; виробництва, на яких 

здійснюється використання та переробка продукції, 
що містить чи складається з ГМО тощо.  

До групи організаційно-превентивних за-

собів можна віднести також необхідність здійс-

нення реєстрація об’єктів, пов’язаних із викорис-

танням у своїй діяльності генетично-модифіко-

ваних організмів; сертифікації продукції, яка ви-

роблена з ГМО чи містить у своєму складі ГМ-

складники; ліцензування діяльності, пов’язаної із 
випробуванням, використанням, виробництвом, 

переробкою, реалізацією та видаленням генети-

чно-модифікованих організмів і продуктів, 

отриманих на їх основі. 
Важлива роль у цій групі відводиться та-

кож такому правовому засобу як інформування 

населення про стан довкілля, здоров’я і рівень 

захворюваності, а також залучення громадсько-

сті до процедур, пов’язаних із забезпеченням 

біологічної безпеки (участь громадськості в об-

говоренні та прийняті екологічно значимих рі-
шень, наприклад, шляхом проведення відкритих 

громадських слухань тощо). 

Наступна, третя група, складається із 
засобів, які можна назвати розпорядчо-виконав-
чими. Вони полягають у чіткому визначенні ком-

петенції спеціально уповноважених органів вла-

ди та управління у сфері регулювання здійснення 

генетично-інженерної діяльності. Згідно із  зага-

льновизнаним підходом за обсягом виконуваних 

повноважень розрізняють органи загальної та 

спеціальної компетенції [7; 8, c. 143; 10, c. 45; 11, 

c.81] у сфері забезпечення екологічної, а, отже, і 
біологічної безпеки.  

Визначеність у виборі уповноваженого ор-

гану у сфері поводження з генетично модифіко-

ваними організмами, чітке окреслення його пов-

новажень та закріплення відповідних положень у 

нормах спеціального закону є надзвичайно важ-

ливим етапом та елементом створення ефектив-

ної системи біобезпеки. Адже те, який орган ма-

тиме провідну роль у даній сфері, відображатиме 

і позицію держави в питаннях регулювання гене-

тично-інженерної галузі, і впливатиме на процес 

формування та реалізації державної політики у 

досліджуваній сфері. 
Четверта група засобів об’єднується під 

назвою охоронно-відновлювані. Ця група являє 

собою комплекс організаційно-юридичних засо-

бів, спрямованих на локалізацію проявів еколо-

гічної небезпеки, визначення правового режиму 

територій відповідно до рівня екологічного ри-

зику та встановлення статусу осіб, які потерпіли 

від наслідків екологічної небезпеки [3, c.100].  В 

межах даної групи, можуть застосовуватись такі 
правові засоби визначення ступеню екологічної 
небезпеки, як виявлення факторів ризику, 

пов’язаних із застосуванням генетично модифі-
кованих організмів; оцінка наслідків прояву та 

дії небезпечних факторів тощо. 

Засоби п’ятої групи характеризуються як 

забезпечувальні. Визначення правових засобів, 

віднесених до даної групи, та їх реалізація по-

кликані забезпечити захист права людини на 

екологічну безпеку (і в тому числі на біобез-
пеку), попередження різного роду порушень за-

конодавства у сфері здійснення генетично-інже-

нерної діяльності та притягнення винних до від-

повідальності. В межах цієї групи передбачено 

можливість вчинення таких дій як обмеження, 

зупинення та припинення екологічно небезпеч-

ної діяльності у разі порушення встановлених 

нормативів у сфері забезпечення біобезпеки при 

здійсненні генетично-інженерної діяльності, а 

також притягнення винних осіб до відповідаль-

ності. Отже, ще однією важливою передумовою 

забезпечення біобезпеки може стати законодавче 

закріплення на міжнародному та національному 

рівнях положень про відповідальність та компе-

нсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю людей, біоло-

гічному різноманіттю та вироблення реального ме-

ханізму застосування такого роду санкцій.  

На нашу думку, відповідальність за непра-

вильне використання ГМО належить розглядати 

як профілактичну функцію за умови відповідно-

го відшкодування можливих збитків. Окрім того, 

робота в режимі відповідальності повинна слу-

жити тому, щоб біотехнологічні компанії були 

більш уважними та поміркованими при впрова-

дженні своїх розробок та могли гарантувати не-

заподіяння шкоди навколишньому природному 

середовищу.  

Висновки. Проаналізувавши наявні теоре-

тичні положення щодо поняття правових засобів, 

виділивши окремі правові засоби забезпечення 

біобезпеки при поводженні із генетично-модифі-
кованими організмами можна дати наступне їх 

визначення: правові засоби забезпечення біобез-
пеки є сукупністю правових явищ, що виража-

ються у відповідних інструментах та діяннях, за 

допомогою яких забезпечується попередження, 

запобігання можливих шкідливих впливів гене-

тично-модифікованих організмів та їх продуктів 

на стан здоров’я людини та навколишнє приро-

дне середовище.  
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Як справедливо зазначають науковці, 
“найважливішою функцією правових засобів є 

досягнення ними цілей правового регулю-

вання… Вони вносять цивілізованість в існуючі 
суспільні відносини, пропонуючи замість неза-

конних та стихійних правові механізми вирі-
шення проблем, що виникають, правові способи 

усунення конфліктів… Тобто юридичні засоби 

сигналізують про ступінь  цивілізованості даного 

конкретного суспільства, виступаючи показни-

ком його правових можливостей та рівня право-

вого розвитку…” [12, c. 366]. 

Отже, проведений аналіз теоретичних по-

ложень дає підстави дійти висновків, що опти-

мально підібрані правові засоби  регулювання 

відносин у генетично-інженерній галузі є важли-

вою та обов’язковою умовою забезпечення біо-

безпеки при поводженні з генетично-модифіко-

ваними організмами, а також створення надійної 
системи як екологічної, так і національної без-
пеки держави в цілому. 
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LEGAL RESOURCES OF SUPPORT OF BIOLOGICAL SAFETY AT REALIZATION OF GE-

NETIC-ENGINEERING ACTIVITY 

 

Summary 

 

In the given paper the analysis of theoretical bases of definition of concept of legal resources is 

conducted. On its basis the main groups of legal resources of support of biological safety in an orb of ge-

netic engineering are selected. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Постановка наукової проблеми. На нау-

ково-практичній конференції “Адміністративна 

реформа в Україні: шлях до європейської інтег-

рації” (14-15 лютого 2003 р.) було оприлюднено 

чергову редакцію проекту Адміністративно-про-

цедурного кодексу. Вона містить ряд істотних 

відмінностей від попередніх редакцій. Деякі з 
них, безперечно, удосконалили проект. Щодо 

інших положень, запропонованих авторами про-

екту, то виникають сумніви щодо їх теоретичної 
виправданості.  

Ступінь наукової розробки теми дослі-
дження. В теорії адміністративного процесу є 

усталеним погляд про те, що “адміністративний 

процес призначений для реалізації статусу всіх 

суб’єктів адміністративного права” [14, с. 733]. 

При цьому виділяється у відповідній класифіка-

ції адміністративних правовідносин два їх види – 

матеріальні та процесуальні. Разом із тим автори 

не досліджують особливості статусу суб’єктів 

адміністративних процесуальних відносин у по-

рівнянні із учасниками матеріальних адміністра-

тивних правовідносин [12]. Тищенко М.М. запо-

чаткував формування самостійної системи 

суб’єктів адміністративного процесу. Однак на-

ведена ним характеристика лідируючих у про-

цесі суб’єктів носить переважно матеріально-

правовий характер [5, с. 54-62, 91-103]. 

Другим спірним теоретичним положенням 

є віднесення дій по розгляду скарги на первісний 

адміністративний акт до складу провадження по 

прийнятті такого акта. Домінуючим у науковій 

літературі є погляд на оскарження адміністрати-

вного акту як на стадію адміністративного про-

вадження [ 14, с. 739;  11,с. 56; 6, с. 79]. Разом із 
тим авторами визнається можливість класифіка-

ції адміністративних проваджень з точки зору 

інстанційності розгляду справ [5 ,с. 23]. Тобто 

перегляд первісного адміністративного акту фо-

рмує самостійне адміністративне провадження. 

В якості подальшого напрямку розв’язання про-

блеми належності оскарження адміністративного 

акту можна запропонувати таке. В науці і прак-

тиці варто розрізняти поняття “стадія прова-

дження по справі” та поняття “стадія справи”. 

Перше із названих понять позначає сукупність 

етапів процесуальної діяльності по розгляду 

справи певною інстанцією. Друге поняття охоп-

лює в цілому провадження справи у певній ін-

станції. Тому дії по подачі та розгляду скарги 

формують самостійне провадження і водночас є 

стадією адміністративної справи. Найближче до 

такого розуміння стадії провадження і стадії 
справи підійшла Картузова І.О [ 4, с. 242]. 

Мета дослідження. Завданням даної статті 
є системний аналіз положень проекту, які, на 

нашу думку, варто переглянути. В якості теоре-

тичної основи перегляду пропоную покласти: 1) 

твердження про самостійність системи суб’єктів 

адміністративно-процесуальних відносин. які 
вправі розглядати і вирішувати адміністративні 
справи; 2) твердження про формування процесу-

альним діями щодо подання та розгляду скарги 

на первісний адміністративний акт повноцінного 

адміністративного провадження. 

1. Перша група зауважень стосується ви-

користання в адміністративному процесі сис-

теми суб’єктів адміністративного права і, в 

першу чергу, системи суб’єктів виконавчої 
влади. В теорії адміністративного процесу такий 

підхід фактично обґрунтовує Сорокін В.Д. [11, с. 

31, 57-116]. Однак, на нашу думку, є ряд аргуме-

нтів, які вказують на недоцільність використання 

цього підходу. Справа в тому, що адміністратив-

ний процес обслуговує реалізацію норм різних 

галузей права. Тому до суб’єктів адміністратив-

ного процесу можуть відноситись суб’єкти ін-

ших галузей права (конституційного права – 

Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини, Вища рада юстиції; земельного права – 

місцеві ради та їх виконавчі органи). Ці суб’єкти 

можуть самостійно виконувати функцію розгляду і 
вирішення справи. В теорії юридичного процесу 

такі суб’єкти називаються організаторами процесу 

[9, с.22]. В адміністративному процесі немає пере-

шкод для використання цього терміну. 

Другим аргументом є те, що не всі суб’єкти 

адміністративного права наділяється адміністра-

тивно-процесуальними правами та обов’язками. 

Адже, по-перше, не всякий суб’єкт виконавчої вла-

ди здійснює реалізацію правових норм у формі за-

стосування. По-друге, не всяка правозастосовча 
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діяльність суб’єктів виконавчої влади забезпечена 

адміністративною процесуальною формою. 

Крім того, є ще один аргумент відокрем-

лення системи організаторів адміністративного 

процесу від системи суб’єктів виконавчої влади. 

Справа в тому, що один і той самий суб’єкт ви-

конавчої влади може виконувати ряд процесуа-

льних функцій в ході адміністративного прова-

дження. Кожна із цих функцій може виконува-

тись через різні організаційні форми роботи да-

ного органу. До прикладу, одна посадова особа 

ініціює провадження, інша – порушує прова-

дження, третя – готує справу до розгляду, а чет-

верта (четверті в колегіальній формі) – вирішу-

ють справу. Кожна із цих посадових осіб пови-

нна одержати свій процесуальний статус. Це 

сприятиме посиленню гарантій громадян у їх 

відносинах із органами держави, органами міс-

цевого самоврядування, які провадитимуть їх 

індивідуальні справи. Це також формалізує від-

носини між посадовими особами всередині ор-

гану, що зменшить бюрократію і посилить від-

повідальність конкретних посадових осіб. До 

того ж, зазначені процесуальні функції можуть 

бути розподілені між різними органами влади, а 

не тільки між посадовими особами всередині 
одного органу.  

Основну роль у провадженні виконує орган 

(посадова особа), який вправі вирішувати справу 

по суті. В проекті він називається уповноваже-

ний суб’єкт (ст. 1). До інших органів (посадових 

осіб), які виконують інші процесуальні функції, 
автори проекту змушені були запровадити удок-

ладнюючі назви: “керівник уповноваженого 

суб’єкта, який розглядав справу за заявою”  (п.1. 

ст. 20),  “службовець уповноваженого суб’єкта” 

(ст. 45), “службовець, у провадженні якого пере-

буває справа” (ст. 68), “посадова особа вищого 

рівня” (ст. 130). Тому для міжвідомчої уніфікації 
і приведення до єдиної системи для потреб адмі-
ністративного процесу на зразок судового уст-

рою слід створити адміністративний устрій. Ко-

жна ланка цього устрою виконуватиме відпові-
дні процесуальні функції. Потреба у запрова-

дженні такого устрою продиктована неточнос-

тями, які є у проекті.  
Зокрема, виходячи із абзацу 2 статті 1 про-

екту функцію розгляду і вирішення справи може 

здійснювати уповноважений суб’єкт. З точки 

зору матеріального адміністративного права – це 

керівництво відповідного органу або спеціально 

уповноважена посадова особа, яка вправі діяти 

від імені органу. В той же час у ст. 12 проекту 

закріплено обов’язок уповноваженого суб’єкта 

здійснювати систематичний контроль за розгля-

дом і вирішенням справ. Виходить цей суб’єкт 

має здійснювати контроль сам за собою. Таке 

формулювання ст. 12 є матеріально-правовим, а 

не процесуальним. Для того, щоб мати змогу 

практично використовувати цей принцип слід 

закріпити обов’язок контролю уповноваженого 

суб’єкта за іншими службовими та посадовими 

особами, які беруть участь у провадженні. Умо-

вно останніх можна об’єднати поняттям “ліди-

руючі суб’єкти” - суб’єкти, що лідирують на тій 

чи іншій стадії провадження, окрім стадії роз-
гляду справи. Провідні науковці в галузі адмініс-

тративного процесу вважають виправданим вжи-

вання цього терміна [5, с.52]. Процесуальний 

контроль також може здійснювати уповноваже-

ний суб’єкт по справі за скаргою над уповнова-

женим суб’єктом по справі за заявою. 

Друга недоречність міститься у абзаці 2 ст. 

45 проекту. Автори проекту наголошують, що 

клопотання про відвід має бути вирішене саме 

керівником уповноваженого суб’єкту. При цьому 

не ясно, хто вирішує питання про відвід, якщо 

справа розглядається та вирішується посадовою 

особою уповноваженого суб’єкта. В даному ви-

падку уповноваженим суб’єктом є не орган, 

представлений керівництвом, а спеціально упов-

новажена посадова особа. Тому до таких випад-

ків термін “керівник уповноваженого суб’єкта” 

незастосовний. До того ж справа може провади-

тись посадовими особами різних органів. Цього 

недоліку можна уникнути, якщо закріпити пра-

вило: клопотання про відвід лідируючого суб’єк-

та розглядає уповноважений суб’єкт. Клопотання 

про відвід уповноваженого суб’єкта (члена коле-

гіального органу) розглядається самим цим 

суб’єктом самостійно.  

Третя недоречність міститься у абзаці 5 ст. 

66 проекту: запит підписується посадовою осо-

бою, уповноваженою на розгляд справи. По-пе-

рше, виникає питання навіщо дублювати визна-

чення уповноваженого суб’єкта, дане у ст. 1 про-

екту. По-друге, при такому формулюванні зали-

шається відкритим питання, хто буде підпису-

вати запит колегіального органу. Із даної ситуа-

ції є два виходи. Або взагалі виключити цей аб-

зац: на основі ст. 1 буде і так зрозуміло, що від 

імені уповноваженого суб’єкта запит підпише 

одноособове чи колегіальне керівництво, або 

спеціально уповноважена на розгляд справи осо-

ба(особи). Можливий інший вихід – надати пра-

во готувати справу спеціально-уповноваженому 



Теоретико-правові проблеми проекту Адміністративно-процедурного кодексу України 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 172. Правознавство.                                                61 

лідируючому суб’єкту; особливо це доцільно в 

тих випадках, коли уповноваженим суб’єктом є 

колегіальний орган. 

Ще один недолік міститься у ст. 78 прое-

кту. Його автори передбачили можливі наслідки 

розгляду тільки заяв суб’єктів звернення. В той 

же час згідно зі ст. 1 в адміністративному проце-

суальному порядку розглядаються і справи за 

“ініціативою уповноваженого суб’єкта”. Тому на 

практиці виникатиме ситуація, коли уповнова-

жений суб’єкт задовольняє сам свої ж “ініціа-

тиви”. Із даної ситуації є такий вихід. Приводом 

до порушення справи за втручанням слід визнати 

у ст. 1 проекту звернення лідируючого суб’єкту. 

А в ст. 78 відповідно можна буде записати такі 
варіанти акту по справі, як задоволення чи від-

хилення вимог лідируючого суб’єкта. Абзац 2 ст. 

130 проекту містить особливий порядок перегля-

ду актів. У ньому доцільно із вищенаведених мі-
ркувань упорядкувати термінологію. Слова “ке-

рівник уповноваженого суб’єкта, посадова особа 

вищого рівня” доречно замінити словами “упов-

новажений суб’єкт по контролю звертається до 

уповноваженого суб’єкта у справі за заявою, 

уповноваженого суб’єкта у справі за скаргою з 
вимогою про повне чи часткове скасування  від-

повідно акта чи рішення за скаргою.” 

З огляду на викладене, структуру адміністра-

тивного устрою можна побудувати так: лідируючі 
суб’єкти відповідних стадій адміністративного 

провадження, уповноважений суб’єкт по справі за 

заявою, уповноважений суб’єкт по справі за скар-

гою, уповноважений суб’єкт по контролю. 

2. Друга група зауважень стосується 

структури адміністративного провадження. 

Провадження складається із процесуальних ста-

дій. Кожна із них – це комплекс взаємопов’яза-

них процесуальних обставин, що протікають у 

часі і спрямовані на досягнення оптимального 

результату по справі. Кожна зі стадій виділяється 

за функціями і завданнями організаторів (упов-

новажених суб’єктів, лідируючих суб’єктів)  на 

даному відтинку процесуальної діяльності [13, с. 

71-84]. Першою стадією у всіх видах процесу є 

стадія порушення (відкриття) провадження. За-

дачею організаторів на цій стадії є вирішення 

питання про підвідомчість їм вимог, заявлених у 

зверненні; про достатність матеріалів для поча-

тку провадження. Їх функції при цьому поляга-

ють у формальній (по заявлених документах) та 

фактичній (на місці) перевірці обставин, викла-

дених у зверненні. Виконання організаторами 

цих функцій Протасов В.М. об’єднує поняттям 

“передпроцес” [10, с.123-128]. Ним ці дії вино-

сяться за межі основного процесу (решти стадій 

провадження). Вони, на його думку, не пов’язані 
із розглядом вимог по суті, а спрямовані на вста-

новлення наявності чи відсутності передумов для 

розгляду звернення. При встановленні їх відсут-

ності основний процес і не розпочинається: при-

ймається рішення про відмову у порушенні про-

вадження. 

У зв’язку із цим перша неточність закла-

дена у статті 17 проекту: строк розгляду справи 

обчислюється з дати її реєстрації. На нашу ду-

мку, дата реєстрації не може бути початковим 

моментом плину строку. Реєстрація – це матеріа-

льно-технічна дія працівників апарату, а не про-

цесуальна дія. Тому тільки процедурним рішен-

ням уповноваженого суб’єкта може порушува-

тись провадження (ст. 54 проекту). Поки такий 

суб’єкт не взяв на себе обов’язок  розглянути 

справу по суті, він не може бути відповідальним 

за додержання строків такого розгляду. Адже 

можлива така ситуація, коли правові вимоги, ви-

кладені у заяві, не підвідомчі уповноваженому 

суб’єкту. Тому строки розгляду справи необхідно 

обчислювати від моменту порушення провадження. 

Друге спірне положення міститься у абзаці 
2 ст. 31: розгляд скарги вважається стадією про-

вадження у справі. Однак самі ж автори проекту 

процедури розгляду скарги на акт об’єднали в 

окреме провадження за скаргою. (розділ ІV про-

екту). І це справді правильно. Адже розгляд ска-

рги здійснює новий уповноважений суб’єкт. Як-

що розгляд заяви здійснювала посадова особа, то 

розгляд скарги – керівництво органу. А якщо 

розглядав заяву керівник органу, то скаргу роз-
глядатиме посадова особа чи керівництво ви-

щого органу. Такий підхід до того ж усуне вжи-

вання різних термінів, які позначають одного і 
того ж суб’єкта права – уповноваженого суб’єкта 

у справі за скаргою. Так у ст. 107 проекту вико-

ристовується термін “суб’єкт розгляду справи”, а 

у ст. 109 – “уповноважений суб’єкт, до повнова-

жень якого належить вирішення порушених у 

скарзі питань”. 

Процедури розгляду скарги до того ж зда-

тні сформувати самостійне провадження. Вони 

складають вичерпний перелік стадій: порушення 

провадження (ст.ст. 107-110 проекту), підготовка 

до розгляду справи за скаргою (ст.ст.  111-113 

проекту), розгляд скарги (ст.ст.114-123 проекту). 

Третя недоречність пов’язана із прова-

дженням справ за втручанням. По-перше, у про-

екті відсутні процедури порушення такого про-
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вадження. Тобто перш за все відсутня форма іні-
ціювання уповноваженим суб’єктом даного про-

вадження. По-друге, у цьому провадженні відсу-

тня стадія підготовки справи до розгляду: главу 

11 проекту планують не поширювати на розгляд 

справи за втручанням (ст. 56 проекту). В резуль-

таті цього зацікавлені особи не будуть належно по-

відомлені про час і місце розгляду справи, не візь-

муть участь у формулюванні питань, які можуть 

бути поставлені перед експертом. (ст. 65 проекту). 

Ще одна недоречність має місце у статті 73 

проекту. Поняття “розгляд справи” всупереч ст. 

31 цього ж проекту поширюється на все прова-

дження по адміністративній справі, хоча має 

стосуватись лише однієї із його стадій. Згідно із 
нинішнім формулюванням назви ст. 73 прова-

дження може бути зупиненим і на стадії підготовки 

справи до розгляду, і на стадії виконання; що в 

принципі теж є вірним. Отже, формулювання назви 

ст. 73 треба узгодити з її змістом та ст. 31 проекту. 

3. Третя група зауважень пов’язана з не-

доліками у правовому регулюванні яке буде 

здійснюватись кодексом у нинішній редакції 
цього проекту. По-перше, у ст. 19 проекту на 

уповноваженого суб’єкта по контролю  поклада-

ється обов’язок контролювати додержання пра-

вил діловодства при вирішенні заяв, скарг. На 

нашу думку, правила діловодства не можуть по-

ширюватись на адміністративну процедурну дія-

льність. Очевидно, правила діловодства мають 

предмет регулювання відмінний від предмету 

Кодексу. Адже діловодство складається суто у 

внутрішньоапаратної роботи органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування. Така 

робота не має юридичної значимості для прова-

дження по адміністративних справах, тобто не 

впливає на процесуальні права учасників. Бо 

провадження – це відношення між уповноваже-

ним на розгляд справи суб’єктом і учасниками 

провадження. А відносини діловодства склада-

ються між працівниками апарату органу. При 

цьому такі працівники зовнішнього управлінсь-

кого впливу від імені органу не вправі вчиняти. 

Врешті зміст їх діяльності не є владним, він пе-

реважно матеріально-технічний (реєстрація до-

кументів, складання документів, оформлення 

документів, адресування документів). Так само 

недоречним буде застосування правил ді-
ловодства при скасуванні адміністративного акта 

(ст. 130 проекту). Адже ні в інструкції, затвердже-

ній постановою Кабінету Міністрів України від 

14.04.97 р. № 348 [2], ні в Примірній інструкції, за-

твердженій постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 17.10 97 № 1153[3], не регулюється порядок 

скасування індивідуальних адміністративних актів 

(процедурних чи по суті справи). 

Друге зауваження стосується положення, 

яке закріплене у частині 3 ст. 21 проекту: від-

шкодування збитків суб’єкта оскарження, завда-

них неправомірним актом, здійснюється орга-

ном, який прийняв неправомірний акт. Однак це, 

на нашу думку, суперечить пунктам 1, 2 Рішення 

Конституційного Суду України від 3 жовтня 

2001 року № 12-рп/2001 [1]. Відповідальність за 

неправомірні акти несе не окремий орган, а дер-

жава в цілому. Тому відшкодування збитків но-

сить не цивільно-правовий, а публічно-правовий 

характер. Через це кошти на відшкодування та-

ких збитків мають передбачатись окремим ря-

дком у державному бюджеті, а не в кошторисах 

на утримання окремих органів держави. Тому 

формулювання ст. 21 варто змінити із тим, що від-

повідальність покладалась на державу за рахунок 

коштів Державного бюджету України. 

Третє зауваження стосується доцільності 
запровадження положень, закріплених у частині 
2 ст. 55 проекту. Зокрема, викликає заперечення 

іменування даних відносин провадженням за 

втручанням. Адже, на відміну від частини 3 

ст.55, автори проекту припускають, що дані від-

носини можуть не зачіпати права, свободи та за-

конні інтереси фізичним і юридичних осіб. А 

якщо акти за результатами таких “організацій-

них” відносин не зачіпають права і свободи, то 

чи варто взагалі їх відносити до втручального 

провадження. Ще одне положення частини 3 ст. 

55 стосується поширення процедур внутрішньо-

організаційної діяльності уповноважених суб’єк-

тів на відносини із фізичними та юридичними 

особами. На нашу думку, такі особи не можуть 

перебувати в організаційному підпорядкуванні в 

уповноважених суб’єктів, а тому адміністрати-

вне провадження може складатись суто із про-

цесуальних процедур, і в жодному разі із органі-
заційних процедур. 

Четверте зауваження стосується п.1 ст. 70 

проекту: включення до розгляду справи етапу 

встановлення факту порушення прав суб’єкта 

звернення або його відсутність. Справа в тому, 

що суб’єкт звернення може звертатись не тільки 

з приводу порушення його прав, а й і з приводу 

надання сприяння у реалізації його суб’єктивних 

прав. Тому у таких випадках вести мову про 

факт порушення як елемент предмету доказу-

вання не приходиться. 
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П’яте зауваження стосується змісту прото-

колу слухання справи по суті (ст. 72 проекту). 

Так ч. 1 ст. 71 проекту передбачає таку операцію 

у доказовій діяльності, як оцінка доказів. Тобто 

на розгляді справи учасники провадження дослі-
джують докази і оцінюють їх. Однак у протоколі 
будуть відображатись лише результати дослі-
дження доказів, тобто завершальні виступи заці-
кавлених осіб. Тому виникає питання, чи це по-

ложення свідомо закріплене авторами проекту, 

чи включене без належного обміркування? 

Шосте зауваження стосується ст. 102 прое-

кту. В ній передбачено підстави звернення із 
скаргою на адміністративний акт чи процедурне 

рішення, діяння. У нас виникає сумнів з приводу 

правомірності запровадження переліку таких 

підстав. Справа в тому, що право на оскарження 

має бути безумовним і є похідним від права на 

розгляд справи по суті. Перевірка актів (рішень) 

у порядку оскарження, апеляційного оскар-

ження, контролю є гарантією права на розгляд 

справи. Окремого суб’єктивного права на оскар-

ження первісного акту (рішення) в жодному виді 
процесу немає[15, с. 298]. Право на оскарження, 

подачу апеляції – процесуальне право. А тому 

невиправданим є обумовлення використання 

процесуального права обставинами, що мають 

матеріально-правове значення. Єдиний випадок 

може мати місце, коли акт (рішення) впливають 

на матеріальні права і обов’язки суб’єкта, який 

не брав участь у провадженні за заявою. 

Сьоме зауваження стосується положень, 

які дублюються декількома статтями проекту. 

Зокрема це має місце у ст.ст. 115 та ч.3 ст. 110 

проекту. Також статті 119-121 дублюють поло-

ження статей 74-76 проекту. Це зумовлено тим, 

що рішення про закриття або поновлення прова-

дження можуть бути прийняті на будь-якій стадії 
як провадження за заявою, так і провадження за 

скаргою [8, с.229-236]. 

Восьме зауваження стосується як доціль-

ності внутрішнього перегляду в цілому (розділ V 

проекту), так і змісту окремих положень цього 

розділу. Сумніви щодо доцільності запрова-

дження цього розділу зумовлені зниженням га-

рантій зацікавлених у провадженні осіб. Так, ад-

міністративний акт приймається за участю таких 

осіб, а його скасування може відбутися в одно-

сторонньому порядку уповноваженим суб’єктом. 

До того ж, на нашу думку, порушується принцип 

безпосередності розгляду уповноваженим 

суб’єктом справи (ч. 2 ст. 9 проекту). Адже упо-

вноважений суб’єкт по контролю може само-

стійно скасувати акт, процедурне рішення без 
безпосереднього дослідження та оцінки доказів 

по справі. Крім того, уповноважений суб’єкт у 

справі за заявою в принципі не повинен мати 

право скасовувати власний акт, адже той має 

юрисдикційну силу. Тобто адміністративний акт 

у разі відмови від добровільного виконання ви-

конується у примусовому порядку державним 

виконавцем (ст. 135 проекту). Через це акт набу-

ває деяких рис судового рішення. А суд свої рі-
шення, як відомо, не вправі змінювати чи скасо-

вувати. Хоча авторам проекту кодексу варто пе-

редбачити можливість прийняття актів, які не 

мають юрисдикційної сили. Для примусової реа-

лізації таких актів органи, які їх прийняли, пови-

нні попередньо звернутись до суду [7, с. 71-75]. 

До прикладу, Державна комісія з цінних паперів 

і фондового ринку при відмові підприємця доб-

ровільно сплатити штраф для його примусового 

стягнення звертається до суду з позовом. Втім, 

навіть, якщо допустити прийняття розділу V 

проекту у нинішньому вигляді, то слід хоча б 

врегулювати форму ініціювання перегляду акту 

уповноваженим суб’єктом. До того ж слід врегу-

лювати ситуацію, коли одна із зацікавлених осіб 

подає скаргу в порядку розділу V проекту, в друга 

ініціює перегляд у порядку розділу ІV проекту. 

Адже ініціювання скасування акту можливе і до 

сплину строків на оскарження актів (ст. 128). 

Дев’яте зауваження стосується завдань 

стадії виконання (розділ VІ проекту). Автори пе-

редбачили можливість виконання лише акту, в 

той час, як виконання рішення за скаргою зали-

шили без процедурного регулювання. Адже упо-

вноважений суб’єкт у справі за скаргою вправі 
змінювати акт в частині задоволення скарги (ст. 

122 проекту). Тому доцільно у назві та тексті 
розділу VІ проекту передбачити можливість ви-

конання рішення за скаргою. 

Десяте зауваження. У статті 137 проекту 

слід окремо зазначити вказівку на порядок оска-

рження дій державного виконавця. Тобто чи бу-

де він врегульований розділом V проекту, чи За-

коном України “Про виконавче провадження”. 

Враховуючи вищенаведене, можна сфор-

мулювати такі висновки. У статусі суб’єктів 

права, які уповноважені на розгляд адміністра-

тивних справ, виділяється матеріальна і процесу-

альна правосуб’єктність. Матеріальна право-

суб’єктність дає можливість реалізовувати мате-

ріальні норми різних галузей права: консти-

туційного, фінансового, земельного, цивільного 

та інших. Процесуальна правосуб’єктність хара-
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ктеризує вказаних суб’єктів як носіїв адміністра-

тивних прав та обов’язків. Міжвідомче та міжга-

лузеве упорядкування вказаних суб’єктів права 

дає можливість створити їх систему – адмініст-

ративний устрій. При цьому ланки адміністрати-

вного устрою в ході  виконання процесуальних 

функцій не збігаються із структурними елемен-

тами апарату державного управління.  

В проекті Адміністративно-процедурного ко-

дексу розгляд скарг на адміністративні акти слід 

регулювати як відносно самостійне адміністратив-

не провадження. Удосконалення потребує спроек-

тована правова модель скасування адміністратив-

них актів за наслідками внутрішнього перегляду. 
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RECOMMENDATIONS FOR THE ADMINISTRATIVE PROCEDURAL CODE DRAFT 

Summary 

The recommendations are grounded on the two statements. The first sounds as the system of 

administrative agencies differs from the system of administrative process subjects. The second sounds as 

procedure of appeal forms a complete proceeding. 
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ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІЙ ПОДАТКУ 

 

Постановка проблеми. Одним з диску-

сійних у теорії і практиці фінансового права 

продовжує залишатися питання про функції по-

датку. Причому з часом ясності в цьому питанні 
не додається, а, швидше, навпаки - вона зменшу-

ється. А тим часом його успішне розв’язання має 

не тільки теоретичний аспект. Проблема наба-

гато важливіша - питання про функції податку 

має і величезне практичне значення для розвитку 

держави і суспільства, тому що той чи інший 

підхід до визначення функцій податку визначає 

вибір відповідної доктрини оподаткування. Іс-

тинність даного положення підтверджена істо-

ричним досвідом держав, їхньою сучасною прак-

тикою в сфері оподаткування. Для України на 

етапі реформування її податкової системи це пи-

тання особливо злободенне.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Класики економічної теорії  А.Сміт і Д.Рікардо 

бачили в податку фіскальну функцію і в загаль-

ному негативно ставилися до думки про викори-

стання податків як знаряддя активної економіч-

ної політики [40, с.275; 43, с.219]. На початку 

минулого століття такої ж думки дотримувалися 

П.Леруа-Больє, Стурм та ін. [48, с.6-7]. Один з 
основоположників вчення про податки, на думку 

І.І.Кучерова [25, c.6], А.А.Соколов писав: "Пода-

ток виконує дві основні функції – функцію аку-

муляції (збирання) коштів і функцію їх перероз-
поділу...Функція акумуляції (збирання) і функція 

перерозподілу засобів знаходяться в тісному 

зв'язку між собою, причому дія податку, як аку-

мулятора, може, якщо не з приватногосподарсь-

кої, то з загальної народногосподарської точки 

зору істотно видозмінюватися чи навіть зовсім 

паралізуватися його дією, як перерозподільника" 

[44, c.226]. Тільки фіскальну функцію податку 

виділяє А.А.Соколов  на стор. 139, 253 свого до-

слідження "Теорія податків". 

А.Вагнер, навпаки, виходячи з так званої 
соціально-політичної теорії податку і його функ-

цій, відстоює позицію, що податкова політика 

повинна переслідувати не тільки фіскальні, але й 

соціально-політичні цілі. “Поряд з найближчою 

чисто фінансовою, метою податку, - пише він, - 

може бути визначена і поставлена ще інша мета: 

здійснювати за допомогою податку (виділене 

мною – Г.Р.) регулююче втручання в розподіл 

народного доходу і народного майна, у загаль-

ному так, щоб сталася зміна в тому розподілі, 
що відбувається в умовах вільного обміну. Я не 

тільки твердо підтримую цю точку зору всупереч 

будь-якій полеміці, але і навіть розширюю тепер 

цю другу мету в тому напрямку, оскільки вва-

жаю, що регулюючим чином можна втручатися 

також і у використання окремого доходу й 

майна. З цієї позиції випливає розширене (виді-
лене мною – Г.Р.) чи, якщо можна це так назвати, 

інше поняття податку, соціально-політичне по-

няття поряд з чисто фінансовим” [66, s.207]. Чи не 

звідси – зі змішування фінансового поняття пода-

тку з його соціально-політичним поняттям – ведуть 

свій початок приписування податку неіманентних 

йому функцій? Очевидно, що звідси. 

В даний час вчені і фахівці-практики зде-

більшого виділяють від однієї до п'яти і більше 

функцій податку. Найчастіше вважається, що 

оподаткування виконує такі функції: 1) фіска-

льну (бюджетну); 2) розподільну (соціальну); 3) 

регулюючу, котра, у свою чергу, поділяється на 

три підфункції: а) відтворювальну; б) стимулю-

ючу; в) дестимулюючу; 4) контрольну; 5) заохо-

чувальну. Так, відомий російський вчений-фі-
нансист Б.М.Сабанті пише: "Податок виконує 

одну функцію - фіскальну...Інших функцій у по-

датку немає" [53, c.17]. І.Горський у статті "Скі-
льки функцій у податку?" стверджує: "...у подат-

ків тільки одна функція - фіскальна" [15, c.161]. 

Такої ж думки дотримується директор Інституту 

податкового права Кельнського університету 

І.Ланг [28, c.29-30]. Д.В.Вінницький зауважує: 

"Об'єктивно чинне законодавство дозволяє виді-
лити дві основні функції податку за російським 

правом (чи, відповідно, змістовні функції подат-

кового права): 1) розподіл тягаря публічних ви-

трат; 2) регулююча функція" [10, c.126]. О.І.Ху-

дяков, М.Н.Бродський, Г.М.Бродський пишуть: 

"Незважаючи на багатоманітність точок зору з 
цього питання, що передбачають наявність са-

мих різних функцій податків, у дійсності їм на-

лежать лише дві функції: розподільна  і контро-

льна" [56, c.102]. Хоча два роки раніше той же 

Г.М.Бродський писав, що податкам також влас-

тива "функція економічного чи соціального ре-
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гулювання" [6, c.5]. Про фіскальну, стимулюючу 

і регулюючу функції податку веде мову в підруч-

нику "Теорія податків" білоруський вчений 

М.Є.Заєць. При цьому він підкреслює, що "не-

прямі податки переслідують фіскальні цілі, а 

прямі податки - стимулюючі" [19, c.45]. Розви-

ваючи ідею про стимулюючу функцію податку, 

Н.І.Сидорова приходить, на нашу думку, до дуже 

несподіваного висновку: "...одержання надхо-

джень з податку на прибуток не повинно бути 

самоціллю, головне - стимулювання зростання 

виробництва за допомогою податкових ін-

струментів" [42, c.37] (виділене мною – Г.Р.). 

По суті такої ж позиції дотримується 

Є.М.Ашмаріна [3, c.28-32]. 

Провідний український теоретик податко-

вого права Н.П.Кучерявенко підкреслює: "...фун-

кції податків можна згрупувати в два блоки: 

основні і додаткові. Група основних функцій 

включає сутнісну функцію податку (фіскальну) і 
дві загальнофінансові (регулюючу і контрольну). 

Саме на базі цих функцій будується податковий 

механізм і, діючи спільно, вони складають єди-

ний комплекс. Додаткові функції деталізують 

головні цілі, що реалізуються через підсистему 

основних функцій..." [27, c.86]. ...До додаткових 

функцій податку автор відносить "розподільну", 

"стимулюючу", "накопичувальну" [27, c.88]. Не 

змінилася точка зору М.П.Кучерявенка щодо 

функцій податку і в даний час [31, c.52-53].  Ві-
домий фахівець з податкового права Г.В.Пет-

рова виділяє аж вісім (!) функцій податку: кон-

ституційну, координуючу, фіскальну, стимулю-

ючу, контрольну, міжгалузеву, правову і зовніш-

ньоекономічну [38, c.14]. А французькі вчені 
Л.Тротаба і Ж.-М.Котре, маючи на увазі актив-

ний вплив рівня податків на темпи економічного 

розвитку, прийшли до парадоксального, на нашу 

думку, висновку про те, що "податок прямує до 

втрати свого фіскального характеру. Під склад-

ним впливом політичних ідей і нової фінансової 
економіки основними здаються соціальні харак-

теристики і екстрафіскальні прояви податку, і 
навряд чи він цікавий як постачальник бюдже-

тів" [65, p.7-8]. У дійсності ж, як встановлено 

сучасною наукою про податки на основі узагаль-

нення новітнього досвіду держав у сфері оподат-

кування, усе виглядає навпаки – значення фіска-

льної функції податків зростає разом з економічним 

розвитком суспільства, оскільки все більше засобів 

витрачається на утримання державного апарату, на 

економічні і соціальні заходи [45, c.24]. 

Позиція, викладена вище французькими 

вченими, є виключенням, і приведена в статті 
тільки для того, щоб продемонструвати повний 

діапазон меж і типів методологічних підходів у 

трактуванні функцій податку. Характерним для 

вчених західних країн є відхід від чітких дефіні-
цій у праві взагалі і від визначення конкретних 

функцій податку зокрема [4, c.79, 163, 317, 342; 

28, c.7, 24, 30, 38; 61, p.62-63; 63, p.125-129; 64, 

p.24-26]. Останнє, однак, не перешкодило анг-

лійським вченим Д.Вільямсу і Дж.Морсу поба-

чити в податку основну функцію - фіскальну і 
чотири допоміжних: а) функцію перерозподілу 

багатства і доходу; б) функцію здійснення конт-

ролю над економікою; в) функцію забезпечення 

соціального контролю; г) компенсаційну функ-

цію [67, p.4-5]. 

Такий спектр думок щодо функцій податку 

залишається по даний час. Яскраве свідчення 

тому - матеріали наукової конференції "Фінан-

сове право на рубежі століть", що відбулася  в 

травні 2002 року на юридичному факультеті 
Санкт-Петербурзького університету [20, c.110, 

118; 47, c.99-101], міжнародної науково-практич-

ної конференції "Фінансовий механізм і його 

правове регулювання", що відбулася 24-25 квітня 

2003 року в м. Саратові [52, c.5, 114-141], нау-

ково-практичної конференції “Фіскальні збори: 

правові ознаки та порядок регулювання”, що 

відбулася 6 червня 2003 р. в м.Москва.  

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, з’ясувати дійсну сутність функцій 

податку, причини різноманіття підходів теорети-

ків та практиків оподаткування до розуміння су-

ті, змісту і форм функцій податку, оцінити під 

даним кутом зору стан і перспективи податкової 
політики в Україні на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Однією з головних причин розбіжності 
думок вчених і практиків щодо змісту і кількості 
функцій податку, на нашу думку, є складність 

суспільного феномена податку. На це неоднора-

зово вказували як класики фінансово-правової 
науки [49, c.142], так і сучасні дослідники пода-

тку [13, c.198-222; 55, c.1-8]. Зокрема, М.П.Куче-

рявенко підкреслює: "Податкове право являє со-

бою складний інститут фінансового права, що 

регулює основи доходної частини бюджету" [27, 

c.12-13]. Ще більш ємко і точно з цього питання 

висловився К.Маркс: "...у податках втілене еконо-

мічно виражене існування держави" [29, c.308]. 
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Не менший вплив на дуже велику різнома-

нітність позицій вчених і практиків щодо функ-

цій податку також зробило неадекватне, на нашу 

думку, розуміння багатьма вченими змісту кате-

горії "функція податку". Останню досить часто 

визначають, як "напрямок дії податку" [56, c.90], 

що мимоволі приводить до підміни категорії 
"функція податку" категорією "вплив податку". 

Ще більш відверто, однак, на нашу думку, явно 

помилково висловлюється Т.Ф.Юткіна: "...опо-

даткування є по суті єдиним методом стимулю-

вання (виділене мною – Г.Р.) відтворювальних 

процесів у кожній зі сфер бізнесу, який не супе-

речить закону. Особливо це стосується суб'єктів 

малого підприємництва" [58, c.156]. Т.Ф.Юткіна 

при цьому чомусь не згадує таких важливих об'єк-

тивних, тобто, законних у її розумінні, стимулів 

відтворювальних процесів у кожній зі сфер бізнесу, 

як інтерес підприємця, конкуренція, чинність за-

кону випереджаючого зростання потреб і ряд ін-

ших. А податок як стимулятор може бути прирів-

неним хіба що до батога, тобто, він є в цьому зна-

ченні однією з форм зовнішнього примусу. 

У "Великому енциклопедичному слов-

нику" відзначено, що “функція – це зовнішній 

прояв властивостей (виділене мною – Г.Р.) яко-

го-небудь об'єкта в даній системі відносин” [5, 

c.580]. Аналогічне тлумачення категорії "фу-

нкція" наводиться й у "Філософському енцикло-

педичному словнику" [12, c.1173]. У підручнику 

з фінансів за редакцією В.М.Родіонової читаємо: 

"Функція - це спосіб вираження сутності самої 
економічної категорії, тому функція діє завжди в 

рамках тих економічних відносин, що складають 

зміст відповідної категорії. Якщо ж дія (точніше 

- вплив) поширюється на об'єкти, що лежать за 

межами економічних відносин, що складають 

дану категорію, мова йде не про функції катего-

рії, а про її роль, тобто, конкретні результати, 

одержані від використання функцій" [54, c.29]. 

Полемізуючи з авторами додаткових фун-

кцій фінансів, Є.А.Вознесенський звертав увагу 

на якісні розходження між функціями і роллю 

економічних категорій [11, c.105]. Якщо через 
функції виявляється сутність категорій, їх 

суспільне призначення, то роль економічних 

категорій виражається в результатах її прак-

тичного використання, підкреслював він. Роль 

економічної категорії являє собою форму вира-

ження економічної політики держави, тобто, пев-

ної організуючої діяльності людей, що практи-

чно використовує ті чи інші категорії і закони, 

відповідно до яких розвивається суспільне виро-

бництво. Причому різні економічні категорії мо-

жуть обслуговувати ті самі процеси відтворення, 

не виходячи за рамки своїх специфічних функ-

цій. Така можливість виникає саме завдяки від-

мінностям між роллю і функціями економічних 

категорій. Так, процес руху грошей у суспільстві 
забезпечується такими категоріями, як ціна, фі-
нанси, кредит, товар. Тільки неусвідомлені від-

мінності між функцією і роллю економічної ка-

тегорії чи зовсім ненаукові цілі могли бути ще 

рядом причин висунення ідей про регулюючу, 

стимулюючу та інші функції податків.  

Не витримують критики й існуючі твер-

дження, що в зв'язку з глобалізацією взагалі і 
фінансів зокрема, початок якої здебільшого 

пов’язують з 1980 р., з виникненням світової фі-
нансової мережі, що з'єднує провідні фінансові 
центри різних країн, зі зміцненням і поглиблен-

ням зв'язків між цими центрами, суспільна при-

рода фінансів змінилася [18, c.34-39; 46, c.570]. 

Група американських вчених прийшла навіть до 

висновку, що сукупна дія зазначених факторів 

"зробила фінансову революцію" [36, c.11]. Однак 

слідом за цим висновком вони роблять дуже іс-

тотне уточнення, що дана революція має "три 

ключових аспекти: глобальна присутність між-

народних фінансових інститутів, міжнародна 

фінансова інтеграція і швидкий розвиток фінан-

сових інновацій" [36, c.11]. Тобто, ні про яку змі-
ну суспільної природи фінансів мова тут не йде. 

Досліджуючи фінанси постсоціалістичних держав, 

ряд російських вчених, відомий український фінан-

сист О.Д.Василик також прийшли до висновку, що 

їх суспільна природа і в нових умовах не змінилася, 

отже, попередніми залишилися і функції фінансів 

[7, c.4-19; 53, c.20-37; 59, c.24-37]. 

Фінансовою наукою з’ясовано, що з еко-

номічної точки зору податок є одним з видів фі-
нансових відносин, що виникають на стадії пе-

рерозподілу чистого доходу за встановленими 

державою критеріями і зарахування частини йо-

го  в централізований фонд грошових ресурсів 

держави, тобто, податку внутрішньо властиві 
функції фінансів на цій стадії фінансових відно-

син - перерозподільна і контрольна [53, c.20-28]. 

І якщо у фінансів в цілому і в податку зокрема 

наявність розподільної функції більшістю визна-

ється очевидним фактом, то наявність у них кон-

трольної функції найчастіше не визнається. У 

дійсності контрольна функція фінансів в цілому і 
податку зокрема обумовлена нормативним хара-

ктером фінансових відносин. Розподільний хара-

ктер фінансових відносин зумовлюється їх попе-
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реднім плануванням, визначенням конкретних 

суб'єктів, обсягів  і термінів здійснення, цільо-

вим використанням грошових ресурсів, закріп-

ленням у нормативних актах. Нормативні акти 

регламентують як умови розподілу доходів і 
прибутку, що спрямовуються на розширене від-

творення, так  і умови платежів у бюджет (вста-

новлення категорій платників, об'єктів податку, 

одиниць обкладання, ставок, фондів надхо-

дження, пільг по платежах, порядку їх обчис-

лення і т.д.). Саме контроль за дотриманням но-

рматив-них актів, що виражають сутність розпо-

дільної функції фінансів, відображає в свою чер-

гу зміст контрольної функції фінансів. У цьому 

полягає діалектичний і нерозривний зв'язок обох 

функцій фінансів і податку як їх особливого про-

яву. У фінансовій літературі резонно підкреслю-

ється, що первинною в їх взаємодії є розподільна 

функція фінансів і поза нею контрольна функція 

не існує, оскільки немає об'єкта контролю. Серед 

різноманіття грошових відносин, що виражають 

сутність фінансів, немає жодних, котрі не були б 

пов'язані з контролем і використанням фондів 

коштів. Звідси випливає специфіка контрольної 
функції - вона є похідною від розподільної фун-

кції. Формою реалізації контрольної функції по-

датків є податкова інформація, що виражає від-

повідні фінансові показники [17, c.25]. 

Найбільш розповсюдженим і виправданим 

способом одержання достовірної податкової ін-

формації є податкові перевірки в широкому ро-

зумінні цього слова, що здійснюються на основі 
поєднання юридичного та економічного підходів 

до здійснення податкових перевірок. Будучи ре-

гламентованими нормативно-правовими актами, 

податкові перевірки та їх результати мають юри-

дично значимий характер і можуть спричинити 

правові наслідки для осіб, відносно яких прово-

диться та чи інша перевірка. З іншого боку, їх 

сутність полягає у встановленні тими чи іншими 

способами, дозволеними законом, відповідності 
офіційно представлених даних про фінансово-

господарську діяльність особи, що перевіря-

ється, фактичним даним. Здійснення цього про-

цесу неможливе без аналізу даних бухгалтерсь-

кого обліку і звітності (тобто, інформації чисто 

еконо-мічного, фінансового характеру) про гос-

подарсь-ку діяльність особи, що перевіряється. У 

цих правомірних діях і виявляється основний 

зміст контрольної функції податків [34]. 

Проаналізувавши сутність контрольної 
функції податків, М.В.Кустова прийшла до аргу-

ментованого, на нашу думку, висновку, що від-

носини, які виникають у ході податкового кон-

тролю - організаційні відносини - є складовою 

частиною податкових відносин і повністю нале-

жать до предмету податкового права [23, c.14]. 

Визначаючи предмет податкового права, 

М.В.Кустова робить дуже влучне зауваження: 

"...важко погодитися з думкою авторів, які ду-

мають, що відносини в сфері оподаткування 

охоплюють ту частину фінансових відносин, що 

виникають "у процесі діяльності держави з при-

воду планомірного формування централізованих 

і децентралізованих грошових фондів" з метою 

реалізації її завдань [див.: 30, с.121]. Такий під-

хід невиправдано розширює сферу впливу пода-

ткового права в рамках фінансового, дозволяючи 

відносити до фінансових відносин неподатко-

вого характеру лише "відносини по розподілу і 
використанню" зазначених грошових фондів. 

Чинне законодавство не дає достатніх підстав 

для включення в предмет податкового права 

всього аспекту відносин з формування держав-

них і місцевих бюджетів" [23, c.11]. У підсумку 

М.В.Кус-това приходить до обґрунтованого висно-

вку про те, що “предметом податкового права охо-

плюється лише частина відносин по формуванню 

державою і муніципальними утвореннями фондів 

коштів, а саме відносини, пов’язані з вилученням 

(виділене мною – Г.Р.) податкових платежів. За ра-

мками такого вилучення рух фінансових засобів 

регулюється бюджетним правом" [23, c.11].  

Ці висновки мають принципове методоло-

гічне значення для більш чіткого визначення 

меж податкового контролю, розмежування його 

з бюджетним контролем. Зокрема, спираючись 

на вищевикладені положення, О.А.Ногіна запро-

понувала наступну концепцію розмежування 

бюджетного і податкового контролю: "...подат-

ковий контроль буде здійснюватися в сфері від-

носин, що складаються в процесі сплати подат-

ків і зборів, аж до моменту зарахування податко-

вих доходів на рахунки бюджетів, тобто, охоп-

лювати всі дії банків по виконанню ними платі-
жних доручень платників податків (податкових 

агентів чи платників зборів), у той час як бюдже-

тний контроль відносно податкових доходів, що 

здійснюється фінансовими органами, буде вира-

жатися лише в обліку надходжень податкових 

доходів на основі розрахункових документів 

платників податків, що надходять до них (подат-

кових агентів чи платників зборів), а також у ко-

нтролі за поверненням на основі рішень подат-

кових органів сплачених понад встановлену но-

рму сум податків і зборів. При цьому як подат-



Р.О. Гаврилюк 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 172. Правознавство.                                                69 

кові, так і фінансові органи будуть проводити 

контроль тільки в тих формах та із застосуван-

ням тих методів, які визначені для них податко-

вим чи бюджетним законодавством відповідно, 

не маючи можливості виходити за межі своїх 

повноважень і застосовувати процедури того ви-

ду контролю, який вони не вправі здійснювати" 

[36, c.23]. Тобто, з юридичної точки зору, як 

правильно і доречно помітила М.В.Карасева: 

"Весь зміст податкового контролю полягає в то-

му, щоб забезпечити реалізацію податкового 

обов'язку у визначений термін і в належних су-

мах" [22, c.144]. 

Гостра дискусія розгорнулася в останні ро-

ки навколо питання про інституційну належність 

юридичних норм, які регламентують податковий 

контроль [16, c.141; 26, c.26; 30, c.409; 39, c.6-7]. 

Не маючи можливості в рамках цієї статті більш 

докладно висловитися по суті спірних питань, 

відзначимо проте, що оскільки відносини, які 
виникають у ході податкового контролю, мають 

особливі ознаки, обумовлюють відносну специ-

фіку їх правового регулювання і тим самим об'-

єктивно визначають існування сукупності право-

вих норм, що може бути певним чином виділена 

всередині податкового права, ми підтримуємо 

висновки тих вчених, які обґрунтовують наяв-

ність всередині підгалузі податкового права са-

мостійного правового інституту податкового ко-

нтролю [24, c.65, 66; 36, c.32]. Більше того, І.І.Ку-

черов, наприклад, вважає, що в складі інституту 

податкового контролю вже склалися свої субінсти-

тути, такі, зокрема, як сукупність норм, які регу-

люють проведення податкових перевірок [24, c.66]. 

Оскільки податок є категорією не тільки 

фінансовою, але й юридичною, необхідно роз-
крити і його юридичну природу. У даному випа-

дку ми скористаємося готовими визначаннями 

юридичної природи податку, які містяться в без-
лічі підручників і монографій. Так, ще в 80-х ро-

ках ХІХ століття відомий російський вчений-фі-
нансист В.А.Лєбєдєв писав: "...ми знаходимо у 

всіх цивілізованих державах, що головним засо-

бом задоволення державних потреб є податки, як 

грошові внески, які вимагає держава від окремих 

громадян на задоволення цих істотних потреб" 

[51, c.362]. На рубежі ХІХ-ХХ століть Ф.Нітті 
писав: "...податок є частиною багатства, яку гро-

мадяни примусово віддають державі і місцевим 

суспільно-правовим органам для задоволення 

колективних потреб" [35, c.240]. Ще один класик 

російської фінансово-правової науки, академік 

РАН І.І.Янжул підкреслював, що "під податками 

слід розуміти такі односторонні економічні по-

жертвування громадян чи підданих, які держава 

чи інші суспільні групи в силу того, що вони є 

представниками суспільства, стягують легаль-

ним шляхом і законним способом з їх приват-

ного майна для задоволення необхідних суспіль-

них потреб і викликаних ними витрат" [60, 

c.240]. У радянський період Ю.А.Ровінський від-

значав: "...податкове законодавство виходить із 
принци-пу обкладання доходів (виділене мною – 

Г.Р.) господарства, що є результатом спільної 
праці всіх працездатний членів даного господар-

ства..." [41, c.157].  

Н.І.Хімічева, вже в постсоціалістичний пе-

ріод, для розкриття змісту податку використовує 

загальне поняття "платіж" і дає йому наступне 

визначення: "...це обов'язкові індивідуально без-
оплатні платежі фізичних і юридичних осіб, 

встановлені представницькими (законодавчими) 

органами державної влади чи місцевого само-

врядування для зарахування в державну чи муні-
ципальну скарбницю з визначенням їх розмірів і 
термінів сплати" [55, c.5]. 

Мабуть, найбільш вдалим, оскільки воно 

частіше інших цитується, є визначення податку 

С.Г.Пепеляєвим: "Податок – єдина законна фор-

ма відчуження власності фізичних і юридичних 

осіб на засадах обов'язковості, індивідуальної 
безоплатності, безповоротності, забезпечена дер-

жавним примусом, що не носить характер пока-

рання чи контрибуції, з метою забезпечення пла-

тоспроможності суб'єктів публічної влади" [37, 

c.24]. У виданні навчального посібника "Налого-

вое право" 2000 року С.Г.Пепеляєвим збережене 

це ж визначення податку, лише з уточненням по-

няття "єдина законна форма" - (“встановлена за-

коном”) [32, c.31]. 

М.П.Кучерявенко підкреслює, що "податок 

- це форма примусового відчуження результатів 

діяльності суб'єктів, які реалізують свій податко-

вий обов'язок, у державну чи комунальну влас-

ність, що вноситься в бюджет відповідного рівня 

(чи цільовий фонд) на підставі закону (чи акта 

органу місцевого самоврядування) і виступає як 

обов'язковий, нецільовий, безумовний, безоплат-

ний і безповоротний платіж" [27, c.79]. Це, ма-

буть, одне із самих повних визначень податку. 

Д.В.Вінницького пише: "...з юридичної то-

чки зору, податкові відносини виступають саме 

як відносини по розподілу тягаря публічних ви-

трат, результати яких виражаються в перерозпо-

ділі доходів у суспільстві. Вплив податкових 

відносин може спричинити перерозподіл еконо-
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мічних ресурсів, однак традиційно вважається, 

що законодавець повинен прагнути до виклю-

чення подібних ефектів "перекручування" еко-

номічного життя (до економічної нейтральності 
податку)" [9, c.72]. Вказівку на економічну нейт-

ральність податку варто розуміти, на нашу ду-

мку, не як відсутність здатності податків впли-

вати на економіку - вони невичерпні, а як конс-

татацію факту відсутності в податку інших фун-

кцій, крім перерозподільної і контрольної [59]. 

Як би підводячи підсумок своїх плідних дослі-
джень поняття, юридичної природи й ознак, ге-

незису податку, Д.В.Вінницький приходить до 

виснов-ку, що "податок - встановлена законно 

сфор-мованим представницьким органом форма 

обме-ження конституційного права власності чи 

іншого законного володіння шляхом відчуження 

частини матеріальних благ, що належать приват-

ним особам, на користь фіску, у грошовій формі, 
у безповоротному, безоплатному й обов'язковому 

порядку, обумовлена необхідністю вирішення 

суспільних задач, заснована на принципах зага-

льності, рівності, співрозмірності" [8, c.43]. 

Аналогічні визначення юридичної природи 

податку містяться як у класичних, так і сучасних 

працях зарубіжних дослідників. Зокрема, відо-

мий у нас завдяки непоганому перекладу його 

підручника з публічних фінансів П.М.Годме пи-

сав на початку семидесятих років минулого сто-

ліття: "Податок - це вилучення коштів, здійсню-

ване в примусовому порядку державною владою, 

що має метою покрити видатки суспільства і 
розподілити їх між громадянами відповідно до 

можливостей кожного" [14, c.370]. Не змінився 

виклад юридичної природи податку цим дослід-

ником і в наступних виданнях його роботи в 

співавторстві з Ж.Моліньє [62, p.23]. 

Висновок перший. Аналіз юридичних 

конструкцій податку, як нескладно перекона-

тися, не розкриває жодної нової функції пода-

тку. Юридична природа податку тільки вказує 

на суб'єктний склад цих перерозподільних відно-

син, окреслюючи в такий спосіб їх природні ме-

жі, а саме, що податковим відносинам підда-

ються не всі перерозподільні відносини в суспі-
льстві, а тільки перерозподільні відносини при-

ватних осіб з фіском. Фіск – це держава, що ви-

ступає в публічно-правових майнових відноси-

нах із приватними особами. Виходячи з цього, 

функції податку варто визначити ще точніше – 

фіскальна і контрольна. Таким чином, функці-
ями податку є зовнішній прояв його внутрі-
шньої сутності як форми перерозподільних 

відносин між державою (фіском) і приват-

ними особами. 

Все інше, про що йшла мова вище, є не 

функції податку, а його зовнішній вплив на еко-

номіку і суспільство. Б.М. Сабанті зауважує: 

"Використовуючи систему податків, держава 

обмежує чи заохочує ту чи іншу діяльність. Але 

це функція держави, а не самих податків. Як 

тільки вводиться податок на якусь діяльність 

(скажімо, постачання устаткування по імпорту), 

знижується норма рентабельності цієї діяльності, 
включається механізм вирівнювання норми при-

бутку. Відповідно, визначаються межі розвитку 

тієї чи іншої виробничої діяльності" [53, c.17]. 

"Не податок регулює розвиток галузі, - резюмує 

Б.М.Сабанті, - а сам ринок, де баланс між попи-

том та пропозицією регулюється автоматично і 
нормою прибутку, і загальним обсягом ринку, і 
рівнем доходів споживачів, і багатьма іншими 

факторами" [53, c.17]. 

Ще в 20-і роки минулого століття відомий 

російський теоретик податків і податкового пра-

ва А.А.Соколов застерігав: “Справді, податок 

безумовно може бути знаряддям для досягнення 

різних економічних і соціально-політичний ці-
лей. Однак не слід забувати, що це знаряддя, по-

перше, не єдине, по-друге, не найбільш довер-

шене і, по-третє, обмежене за силою свого впли-

ву" [44, c.253]. З якими проблемами і неспо-

діванками при використанні цього знаряддя дово-

диться зіштовхуватися державі в сучасних умовах, 

дуже добре показано в статті А.Г.Ігудіна "Викорис-

тання спільних податків для міжбюджетного регу-

лювання" [21, c.17-20]. 

Наприкінці ХХ століття автори "Основ 

світового податкового кодексу з коментарями" 

Уорд М.Хассі та Дональд С.Любік також при-

йшли до висновку, що "не в інтересах держави 

приймати протекціоністські системи оподатку-

вання, у яких віддається перевага вітчизняному 

капіталу перед інвестиціями, що надходять з-за 

кордону, чи при яких окремим секторам вітчиз-
няної економіки надаються привілеї за допомо-

гою тимчасового звільнення від податків чи ін-

ших податкових пільг", тому що це "у довго-

строковій перспективі приведе до диспропорцій 

у розподілі трудових і капітальних ресурсів і до 

менш процвітаючої і стабільної економіки" [50, 

c.5-6]. Більш ніж десятилітній досвід проведення 

такої податкової політики в Україні, на жаль, 

цілком підтвердив цей висновок відомих амери-

канських теоретиків податків. 
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Заслуговує уваги і наступний висновок цих 

фахівців: "...у тих випадках, коли економічні 
пільги надавати необхідно, використовувати для 

цього податкову систему все ж таки менш ефек-

тивно, ніж виплачувати прямі субсидії відповід-

ним видам діяльності. Використання податкової 
системи припускає визначений ступінь сталості, 
що веде до збереження субсидій ще довго після 

того, як потреба в них зникає. Крім того, викори-

стання податків для цілей субсидування усклад-

нює і підриває ефективне використання податко-

вих законів у цілому, допускає втручання дер-

жави в особі податкових чиновників, що не ма-

ють необхідних засобів і кваліфікації для конт-

ролю за тим, чи правильно застосовуються поді-
бні субсидії і, що, можливо, є найбільш важливим 

- воно неефективне через відсутність гнучкості, яка 

характерна для визначення об'єктів субсидування в 

термінах податкового законодавства" [50, c.6]. 

Нарешті, Уорд М.Хассі та Дональд С.Лю-

бік резюмують: "Такі податкові пільги неминуче 

спрямовують державні ресурси у великій частині 
тим одержувачам пільг, які зовсім не передбача-

лися субсидувати. Вони підривають вплив ринку 

на ефективний розподіл ресурсів. Вони часто 

створюють переваги для іноземних інвестицій і 
перешкоджають розвитку вітчизняного конкуре-

нтного підприємництва. У гіршому ж випадку, 

вони перекачують гроші в казначейства багатих 

розвинутих країн, оскільки зменшують податкові 
заліки, які розвинуті країни дозволяють для по-

датків, виплачених в інших країнах. Тому ОСПК 

(Основи Світового Податкового Кодексу - Г.Р.) 

відкидають пільги, звільнення, тимчасові звіль-

нення від податків (“податкові канікули”) та інші 
спеціальні преференції й угоди” [50, c.6]. На 

жаль, і ці висновки підтверджуються практикою 

української держави. 

Таким чином, навіть фактори зовнішнього 

впливу податку на економіку зокрема і суспільс-

тво в цілому є інструментом, що не приносить 

тільки позитивні результати, а нерідко оберта-

ється справжнім бумерангом для суспільства і 
держави. Тим більше методологічно помилково 

вбачати в податку іманентні регулюючі, стиму-

люючі та інші, подібні до них, функції. Головна і 
єдина задача податку - наповнити публічні фон-

ди грошовими ресурсами. Розширеним тлума-

ченням функцій податку сучасна держава та її 
апологети намагаються, на нашу думку, прихо-

вати свою справжню сутність, видати бажане за 

дійсне, а головне - зберегти за собою вплив на 

громадське суспільство, що стверджується, стри-

мати прагнення останнього поставити під свій ефе-

ктивний контроль податкову політику держави. 

Принципове значення для теорії і практики 

фінансової діяльності держави та місцевого са-

моврядування має порівняння функцій податку з 
функціями зборів та мита. Фінансовою наукою 

встановлено, що економічна природа зборів та 

мита тотожна економічній природі податку. З 

юридичної точки зору, як зафіксовано у пункті 2 

статті 8 Податкового кодексу РФ, збором є 

обов’язковий платіж, що вноситься організаці-
ями та фізичними особами, сплата якого висту-

пає однією з умов здійснення державою чи орга-

нами місцевого самоврядування юридично зна-

чимих дій, насамперед, надання платникам збо-

рів відповідних прав чи дозволів [33, Ст.8, п.2]. 

Цю одну з перших дефініцій законодавцем РФ 

збору Д.В.Вінницький назвав “нововведенням у 

сфері податкового права” [8, с.62]. Він дає на-

ступне визначення збору: “Збір – це встановлене 

закон-но сформованим представницьким орга-

ном вла-ди фіскальне стягнення у грошовій фор-

мі, зумов-лене здійсненням фіском в інтересах 

платника певних дій, що мають юридичне зна-

чення, або передачою йому певних товарів (ро-

біт, послуг), придбання яких у фіску є 

обов’язковим для плат-ника в силу закону чи ви-

мушеним по причині наявності державної моно-

полії у відповідній сфері, і засноване на принци-

пах рівності та екві-валентності” [8, с.77]. Ще 

чіткіше про публічний характер збору пише 

С.Г.Пепеляєв: “Збір – обо-в’язковий платіж, вне-

сення якого є умовою досту-пу до права, одержан-

ня права чи можливості реалі-зувати право, що по-

роджує зустрічний обов’язок державного органу 

перед платником та співмірний з обсягом та харак-

тером цього зобов’язання”.  

Про юридичну природу мита класик фі-
нансово-правової науки І.І.Янжул писав: “Митом 

називається збір, що знімається з приватних осіб 

на користь держави, коли ці особи вступають у 

взаємодію з державними закладами у зв’язку зі 
своїми приватними вигодами або ж коли вони 

вступають за законом визначеними формами у 

письмові відносини одне з одним” [60, с.457]. 

Принципове значення має зауваження І.І.Янжула 

про те, що “при регалії особа сплачує за послуги 

державних установ виробничого характеру, у 

випадку ж мита сплата має місце лише у зв’язку 

з наданням послуг, що не відзначаються таким 

характером” [60, с.457]. Тобто, він фактично під-

водить нас до висновку про те, що цінність по-

слуги, пов’язаної зі сплатою мита, полягає на-
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самперед у її юридичному значенні, а не у ви-

робничому (економічному). Звідси очевидно, що 

й мито має публічно-правовий характер. 

Оскільки економічна та юридична природа 

зборів і мита тотожні економічній і юридичній 

природі податку, значить, і вони здійснюють ті ж 

самі функції – фіскальну та контрольну. Однак 

ототожнювати усі три зазначених нами види фіс-

кальних платежів було б методологічно хибним 

кроком. Податки, збори і мита як види фіскаль-

них платежів відзначаються і рядом відмінних 

рис. По-перше, вони відрізняються між собою 

цільовим призначенням – якщо головним при-

значенням податків є фінансове забезпечення 

існування власне публічної влади, то головним 

призначенням зборів і мита є фінансове забезпе-

ччення виконання публічною влавою її іманент-

них функцій. По-друге, податки, збори і мито 

розрізняються між собою формою примусу до 

внесення відповідного платежу: для забезпеч-

чення надходження податків використовується 

прямий примус, а для забезпечення надходження 

зборів і мита – непрямий примус. По-третє, ці 
фіскальні платежі розрізняються критеріями їх 

нарахування: якщо при визначенні податку за 

висхідне начало береться суб’єкт оподаткування 

(враховується його платоспроможність), то при 

визначенні розмірів збору і мита таким началом 

виступає об’єкт, з приводу якого публічна влада 

вимагає внесення платежу, враховується харак-

тер суспільних відносин, у зв’яку з якими у пла-

тника виникає обов’язок здійснити платіж (при 

цьому, як правило, не враховується індивідуа-

льна платоспроможність платника). По-четверте, 

податки, збори і мито розрізняються за принци-

пом співрозмірності фіскальних платежів: для 

однакових платників податку повинен бути од-

наковим податок, в однакових ситуаціях повинні 
бути однаковими збір або мито. 

Висновок другий. Наявність великого чи-

сла прихильників розширеного тлумачення фун-

кцій податку, особливо в сучасних умовах, варто 

розцінювати швидше за все як відображення ще 

існуючих, причому дуже поширених у суспільс-

тві в цілому, серед економістів-фінансистів і фі-
нансистів-юристів зокрема, етатистських погля-

дів на оподаткування, що тотально панували в 

колишній радянській державі. Як відомо, сут-

ність етатистської доктрини оподаткування по-

лягає  в тому, що, по-перше, держава абсолюти-

зує свої інтереси в цій сфері і фактично проти-

ставляє їх інтересам громадського суспільства, 

по-друге, що вона є фактичним монополістом 

публічної влади, а тому вільно, виключно на вла-

сний розсуд визначає зміст і межі прав, свобод і 
обов'язків членів суспільства, у т.ч. в оподатку-

ванні, по-третє, що не держава існує заради сус-

пільства, а, навпаки, суспільство зобов'язане ту-

рбуватися про міць і непорушність держави, про 

невичерпність її фінансових ресурсів. Природно, 

такі теоретичні погляди і їх практичне втілення 

знаходяться в повній невідповідності з лібера-

льно-демократичною доктриною Конституції 
України. Етатистська доктрина оподаткування 

історично себе вичерпала. 

Висновок третій. Альтернативою етатист-

ській доктрині оподаткування є ліберально-де-

мократична доктрина податків. Її сутність поля-

гає в тому, що: фінансовий інтерес держави ви-

значається винятково публічними потребами су-

спільства; утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини у всіх сферах, у т.ч. і в оподатку-

ванні, є головним конституційним обов’язком 

держави; відносини держави і платника податків 

позбавляються характеру протистояння та все 

більше набувають рис партнерства; держава пе-

рестає бути монополістом публічної влади, а по-

діляє її з окремими суб'єктами суспільства, гро-

мадським суспільством у цілому. В Україні лібе-

рально-демократична доктрина оподаткування 

ще не стала дійсністю, поки що в практику вті-
лені тільки окремі її елементи, однак з погляду 

суспільного розвитку вона є неминучістю. 
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Summary 

 

In the article, taking into account advanced achievements of domestic and foreign science about the 

finance, the financial - legal science are analyzed debatable questions of functions of the tax. The conclusion 

is justified, that two functions are proper only in tax: fiscal and control. 
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МІСЦЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ  

У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Постановка проблеми. Фінансове право 

як галузь права є складним поліструктурним ди-

намічним утворенням. Правовідносини з приво-

ду фінансів відображають економічні суспільні 
відносини, тому зміни в економічному розвитку 

країни безпосередньо вплинули і на процес стру-

ктуризації цієї галузі. Збільшується масив фінан-

сово-правових норм, розширюється та деталізу-

ється коло суспільних відносин, що підпадають 

під предмет фінансово-правового регулювання. 

Формуються нові фінансово-правові інститути, 

такі як інститут державного боргу, інститут до-

ходів позабюджетних централізованих фондів, а 

ряд уже існуючих, – розширюється, піднімається 

на вищий рівень, переростаючи із простих у 

складні інститути, об’єднуючи в своєму складі 
більш мілкі утворення, як це сталось із податко-

вим правом. В той же час окремі фінансово-

правові інститути у зв’язку зі зміною в регулю-

ванні відповідних суспільних відносин втрача-

ють свою актуальність і припиняють існування.  

Ступінь наукової розробки теми. Про-

блеми побудови системи фінансового права по-

стійно привертають увагу вчених. Вони розгля-

даються як в складі аналізу теоретичних проблем 

загальної частини фінансового права [14; 7, 

с.43], так і в якості самостійного, окремого 

предмету теоретичних досліджень. Це стосується 

переважно питань формування фінансово-право-

вих інститутів та визначення їх видів [4; 14]. 

Свою думку з цього приводу неодноразово ви-

словлювали і фундатори сучасного фінансового 

права [15; 6; 25; 22; 16]. Однак, як відзначає 

Ю.А.Тихомиров, підгалузі та інститути фінансо-

вого права і нині залишаються до кінця не 

з’ясованими [18, с.7]. 

На сьогодні фінансово-правова наука не 

дає чіткої відповіді, яке місце в системі фінансо-

вого права займає правове регулювання держав-

них доходів. Визначаючи його місце, необхідно 

з’ясувати, – чи це підгалузь фінансового права, 

чи це фінансово-правовий інститут, а можливо, і 
якийсь інший структурний підрозділ.  

Правове регулювання державних доходів 

об’єднує правові норми, якими врегульовано 

відносини по акумуляції (залученню) коштів до 

державного та місцевих бюджетів, до позабю-

джетних централізованих фондів. Сюди можна 

віднести: 1)норми, якими регулюються податкові 
надходження; 2)норми, якими регулюються не-

податкові доходи бюджету; 3)норми, якими ре-

гулюються надходження до позабюджетних 

централізованих фондів. Названі норми відпові-
дно групуються по кільком фінансово-правовим 

інститутам, серед яких слід виділити - інститут 

податкового права, інститут неподаткових дохо-

дів бюджету та інститут доходів позабюджетних 

централізованих фондів. 

Теорія права в основу класифікації, як без-
посередньо галузі права, так і інших її складових 

підрозділів, традиційно ставить предмет регулю-

вання. Загалом предмет правового регулювання 

державних доходів можна визначити як сукуп-

ність відносин, пов’язаних із акумуляцією дохо-

дів до державних грошових фондів. Ці суспільні 
відносини, можна розбити на кілька груп. Серед 

них: відносини з приводу встановлення і вве-

дення податків і зборів, які є складовою подат-

кової системи; відносини щодо справляння пода-

тків; відносини щодо справляння неподаткових 

дохо-дів бюджету; відносини щодо справляння 

плате-жів до позабюджетних централізованих 

фондів (справляння зборів та страхових внесків); 

відно-сини щодо здійснення контролю за спла-

тою пла-тежів до бюджетів, позабюджетних 

централізованих фондів; відносини щодо повер-

нення платникам переплачених сум доходів; від-

носини по зарахуванню доходів до бюджету. 

В фінансово-правовій науці неодноразово 

висловлювалась думка, що частина норм, якими 

врегульоване справляння державних доходів, є 

складовою бюджетного права. М.П.Кучерявенко 

займає позицію, що податкове право є елементом 

бюджетного права і регулює основи доходної 
частини бюджету [13, с.106]. Підхід до податко-

вого права, як до складової бюджетного права, до-

сить спірний. Податкові правовідносини не можна 

розглядати як складову бюджетних, оскільки вони 

різняться як за змістом, так і за своїм складом.  

Цікаву думку щодо співвідношення бю-

джетного і податкового права виклав відомий 

болгарський учений у галузі фінансового права 



Місце правового регулювання державних доходів у системі фінансового права 

76                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2003. Випуск 172. Правознавство. 

М.Костов. Науковець пропонував розглядати 

проблему в двох аспектах. В одному випадку 

вчений податкове право визначав як складову 

бюджетного права, що регулює певну категорію 

бюджетних доходів. А в іншому - відзначав, що 

правове регулювання податків має і власну мате-

рію. Фактичний склад податку, його ставка, про-

цедура податкового оскарження не пов’язані 
безпосередньо як з бюджетним правом у цілому, 

так і з його окремими елементами, зокрема. Бю-

джетне право цікавить лише кінцевий результат 

такого регулювання. Наявність власної матерії 
регулювання дозволяє розглядати правове регу-

лювання податків незалежно від бюджетної сис-

теми [12, с.73-74].  

У свій час схожу позицію займав і 
С.Ципкін, але як складову бюджетного права він 

розглядав не тільки податки, а два самостійні 
розділи – „Правове регулювання державних до-

ходів” та „Правове регулювання державних ви-

датків”. Свій висновок він обґрунтовував необ-

хідністю взаємозв’язку між фінансово-право-

вими інститутами та ланкам фінансової системи 

держави. На думку вченого, фінансово-правові 
інститути, як частина надбудови, в принципі від-

повідають основним ланкам фінансової системи 

як частини базисних відносин і тому повинні ви-

ходити із наявності єдиної ланки фінансової сис-

теми – державного бюджету. Звідсіля неминучий 

висновок визнання відповідної сукупності пра-

вових норм інститутами (підрозділами) бюджет-

ного права [25, с.26]. 

Визначаючи місце правового регулювання 

державних доходів у системі права, як складову 

бюджетного права, С.Д.Ципкін у даному випадку 

виходить не із загального поняття державних 

доходів в цілому, а орієнтуючись лише на інсти-

тут доходів державного бюджету. В сучасних 

умовах така характеристика має односторонній 

вигляд, оскільки залишає поза межами розгляду 

доходи позабюджетних фондів.  

Позабюджетні фонди – це самостійна лан-

ка фінансової системи України. Тому, якщо до-

тримуватися теорії С.Д.Ципкіна щодо необхід-

ності взаємозв’язку між фінансово-правовим ін-

ститутом та ланкою фінансової системи, то є 

підстави стверджувати про появу поряд із інсти-

тутами доходів бюджету і інституту доходів по-

забюджетних фондів.  

У Російській Федерації в складі фінансо-

вого права існує інститут державних позабюдже-

тних фондів. Поява такого інституту викликана 

тим, що позабюджетні фонди, відповідно до 

норм Бюджетного Кодексу Російської Федерації, 
було включено до складу бюджетної системи 

Російської Федерації. Інститут державних поза-

бюджетних фондів, як зауважує М.Карасева, 

включає в себе норми, що регулюють порядок 

формування і виконання бюджетів державних 

позабюджетних фондів [9, с.55]. 

Російську модель системи фінансового 

права не можна беззастережно перенести на 

українське фінансове право. В Україні позабю-

джетні фонди існують хоча і в складі фінансової 
системи, але поза межами бюджетної. Так, від-

носини пов’язані з функціонуванням сфери со-

ціального страхування регулюються переважно 

нормами права соціального забезпечення, циві-
льного права та частково адміністративного. Фі-
нансово-правові відносини виникають лише в 

частині залучення страхових внесків до відпові-
дних фондів соціального страхування (в т.ч. від-

носини по контролю за їх сплатою, та стяг-

ненню). Це свідчить про те, що є підстави говорити 

про появу інституту доходів позабюджетних фон-

дів, не зачіпаючи сфери інших відносин [4, с.14]. 

Протягом останніх десяти років фінансова 

система України поповнилась кількома позабю-

джетними централізованими фондами. Серед 

них – Пенсійний фонд України, Фонд соціаль-

ного страхування з тимчасової втрати працездат-

ності, Фонд загальнообов’язкового соціального 

страхування України на випадок безробіття.  

З одного боку - доходи цих фондів можна 

розглядати в якості неподаткових надходжень і 
включити до інституту неподаткових доходів, 

яким об’єднати норми по справлянню як непода-

ткових надходжень до бюджету, так і доходи 

державних позабюджетних фондів. Однак: 1) 

специфіка предмету правового регулювання пла-

тежів до позабюджетних централізованих фон-

дів, яка полягає в тому, що він охоплює відно-

сини по залученню коштів тільки до позабюдже-

тних фондів; 2) особливості правового регулю-

вання цих доходів; 3) відмінний порядок конт-

ролю за їх сплатою, - дозволяють стверджувати 

про появу нового фінансово-правового інституту 

– інституту доходів централізованих позабюдже-

тних фондів.  

Інститут права, як зазначає А.А.Козловсь-

кий, - це „логічно узгоджена система норм, тому 

він не тільки не сприймає суперечливі цій систе-

мі норми, але сам породжує норми, логічно не-

обхідні для заповнення його прогалин. З одного 

боку, це позитивна риса права в якій проявляєть-

ся його здатність до саморозвитку, з іншого – на 
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певному етапі розвитку це призводить до деяко-

го гносеологічного консерватизму права, до ви-

падків не сприйняття ним нових форм відносин, 

які стихійно формуються і суспільстві” [10, с.9].  

Правовідносини, які складаються в процесі 
справляння коштів до позабюджетних держав-

них фондів, є невід’ємною складовою предмета 

фінансового права. Нагадаємо, що предмет га-

лузі складають урегульовані нормами права, від-

носини направлені на формування, розподіл і 
використання державних фондів коштів. Нор-

мами фінансового права встановлюються види 

обов’язкових платежів до позабюджетних фон-

дів, порядок їх справляння.  

Традиційно правове регулювання держав-

них доходів розглядають як розділ фінансового 

права, який об’єднує кілька фінансово-правових 

інститутів [25, с.26; 21, с.22; 23, с.18-19]. 

При цьому в основу формування розділу 

окремими дослідниками покладається спірний 

критерій – метод залучення коштів, „поділ роз-
ділу фінансового права „Державні доходи” на 

окремі інститути залежить від методів залучення 

державою коштів.” [11, с.274]. Поділ на інсти-

тути здійснюється в першу чергу виходячи із 
предмета регулювання. Інші фактори мають дру-

горядне значення. І в інституті податкового пра-

ва, і в інституті неподаткових доходів бюджету 

містяться норми, які регулюють справляння 

обов’язкових платежів. У першому випадку – 

податків, у другому – наприклад, штрафів. З на-

веденого прикладу видно, що в обох випадках 

при залученні коштів застосовується однаковий 

метод – обов’язковий, який є спільним для інсти-

туту податкового права та інституту неподатко-

вих доходів бюджету, однак не впливає на роз-
поділ норм між цими інститутами. 

Розділ права, на відміну від норми права, 

підгалузі права, інституту права, не є з точки зо-

ру загальної теорії права структурним елементом 

системи права [17, с.350]. Розділ – це складовий 

елемент навчальної дисципліни або науки фінан-

сового права.  

Представники науки фінансового права до-

тримуються особливої думки з цього приводу. 

Вченими підкреслюється, що розділ вживається 

не тільки в понятті складової навчальної дисци-

пліни чи програми курсу. Цим терміном позна-

чають і об’єктивно сформовану групу правових 

інститутів [25, с.24]. Розділ галузі фінансового 

права – це, на думку С.Ципкіна, категорія більш 

широка за обсягом, яка допускає менший ступінь 

однорідності, типовості врегульованих відносин, 

ніж правовий інститут [25, с.24]. 

На думку О.Горбу нової, правове регулю-

вання державних доходів є не тільки одним із 
розділів фінансового права, але виступає і в яко-

сті інституту фінансового права [19, с.32]. При 

цьому вчена не акцентує уваги чи вважає вона за 

доцільне розглядати його як складний фінан-

сово-правовий інститут, але фактично визнає це, 

аналізуючи склад інституту. До складових цього 

інституту О.Горбунова та І.Г. Денисова відно-

сять п’ять інших фінансово-правових інститутів: 

податкове право; інститут неподаткових плате-

жів; державний кредит; правові основи форму-

вання децентралізованих фінансових ресурсів 

держави (ресурсів державних і муніципальних 

підприємств); правові основи формування стра-

хових фондів держави [19, с.176-178]. 

Запропонована система розділу, на наш 

погляд, потребує перегляду й уточнення. Держа-

вний кредит та державне страхування, виходячи 

з об’єктивних умов економічного розвитку сус-

пільства, із змін в бюджетному законодавстві та 

в регулюванні відносин власності, доречно роз-
глядати поза межами правового регулювання 

державних доходів. На їх відокремленості від 

державних доходів наголошував ще понад три-

дцять років тому Ю.Ровінський, виносячи інсти-

тут державного кредиту та інститут державного 

страхування як за межі правового регулювання 

державних доходів, так і за межі бюджетного 

права [16, с.27]. 

Таке розмежування знайшло закріплення в 

сучасному законодавстві. Державний кредит від-

повідно до п.16 ст.1 Бюджетного кодексу Укра-

їни є складовою державного боргу, який законо-

давцем відмежовано від поняття доходів. Кошти, 

залучені в результаті взяття боргових зобов’я-

зань органами державної влади, органами влади 

Автономної Республіки Крим або органами міс-

цевого самоврядування є, відповідно до п.28 ст.1 

Бюджетного кодексу України, не доходом, а 

надходженням до бюджету. Під цим поняттям 

об’єднують дві складові – 1/доходи бюджету, і 
2/кошти, залучені в результаті взятих боргових 

зобов’язань.  

Норми, якими регулюється державний 

борг, утворюють фінансово-правовий інститут, 

який за своїм предметом регулювання відповідає 

критеріям інституту в складі бюджетного права.  

Інша форма державного кредиту, якою 

вважали до недавнього часу ощадну справу, та 

відносини в цій сфері, підкреслює Л.К. Воро-
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нова, можна віднести до депозитних, які регу-

люються банківським правом [5, с.81]. Тобто 

фінансово-правовий інститут державного кре-

диту поступово трансформувався в інститут 

державного боргу, який об’єднує у своєму складі 
бюджетно-правові норми. 

Відносини в галузі страхування регулю-

ються переважно цивільно-правовими нормами. 

До системи фінансового права може бути відне-

сено частину правового інституту державного 

страхування, яка пов’язана із діяльністю держави 

як владного суб’єкта, що стягує частину прибу-

тку страхових організацій у бюджет [5, с.81]. 

Н.А.Шевелева вважає, що під регулювання фі-
нансового права підпадає лише обов’язкове соці-
альне страхування. Використання державою фі-
нансових ресурсів страхових компаній в публіч-

ному інтересі можливе тільки в рамках податко-

вого права [26, с.8-9]. 

В теорії фінансового права, при визначенні 
побудови Особливої частини галузі, серед уче-

них поширеною є позиція, що розділ відноситься 

до структурних підрозділів права, займаючи 

проміжне місце між інститутом і галуззю права. 

Фактично цим терміном вчені замінюють по-

няття  „підгалузь права”. В фінансово-правовій 

літературі наголошується, що найменування 

„підгалузь права” не можна визнати вдалим, хо-

ча б тому, що воно відображає тенденцію до від-

особлення, виділення в самостійну галузь, а 

об’єктивні передумови такого виділення відсутні 
[2, с.33; 25, с.24]. 

Однак, це не одностайна думка вчених-фі-
нансистів. Ю.Ровінський та М.І.Піскотін, почи-

наючи із 70-х років 20 ст., відстоювали право на 

віднесення до системи фінансового права і під-

галузі права. Якщо М.Піскотін обмежився тільки 

однією підгалуззю – бюджетним правом, то 

Ю.Ровінський переносив це поняття і на інші  
підрозділи фінансового права.  

При визначенні системи фінансового права 

вчений підкреслював, що назріла практична не-

обхідність доповнити традиційну тріаду – галузь, 

інститут, норма – введенням підгалузі як сукуп-

ності певних інститутів. Однією із таких підгалу-

зей фінансового права вчений вважав правове 

регулювання державних доходів [16, с.27]. 

До складу підгалузі „Правове регулювання 

державних доходів” Ю.Ровінський відносив такі 
фінансово-правові інститути, як: 1) обов’язкові 
платежі державних підприємств, об’єднань і га-

лузей; 2) податкове право; 3) неподаткові до-

ходи. Ця класифікація на сьогодні є вже дещо 

застарілою і потребує переосмислення. Поняття 

обов’язкових платежів набуло іншого змісту і 
перший із названих інститутів вже втратив свою 

актуальність. Норми, які входили до цього інсти-

туту відійшли частково в інститут податкового 

права, частково в інститут неподаткових доходів 

бюджету. Однак більшість з них втратила чин-

ність. На необхідності структурувати фінансово-

правові норми не тільки по правовим інститутам, 

але і підгалузям, вчені наголошували неоднора-

зово [16, с.27; 8, с.76; 5, с.75-82]. 

У підгалузь фінансового права можуть бу-

ти виділені правові норми, які регулюють окремі 
великі масиви суспільних відносин в сфері фі-
нансової діяльності держави, та характеризують-

ся своєю специфікою і певною родовою відо-

кремленістю. 

Підгалузь фінансового права – це більш 

вузька група норм, які є частиною такої сфери 

відносин, що регулюються нормами всієї галузі 
[8, с.76]. Це угрупування норм права, що регу-

люють однорідні суспільні відносини, об’єднані 
в кілька правових інститутів [20, с.28]. 

Правове регулювання державних доходів є 

сукупністю таких фінансово-правових інститу-

тів, як: 1) інституту податкового права; 2) інсти-

туту неподаткових доходів бюджету; 3) інсти-

туту доходів позабюджетних фондів. Тому логі-
чно було б зробити висновок, що таке об’єднан-

ня інститутів є саме підгалуззю фінансового пра-

ва. Однак будь-яке об’єднання фінансово-

правових інститутів не можна автоматично роз-
глядати в якості підгалузі. Якщо інститути без-
заперечно можна віднести до одного розділу фі-
нансового права, то для об’єднання їх в одну під-

галузь не має достатніх підстав. 

По-перше, норми підгалузі права регулю-

ють відносини, що охоплюють завершений про-

цес, відокремлену сферу відносин в межах галузі 
права. Правове регулювання державних доходів 

не відповідає цій вимозі. Процес акумуляції 
державних доходів лише частково врегульова-

ний нормами, які входять до інститутів податко-

вого права, неподаткових доходів бюджету та 

доходів позабюджетних фондів.  

Відносини, пов’язані із залученням держа-

вних доходів, дуже тісно переплітаються із бю-

джетним правом. Є дві групи відносин, без яких 

процес акумуляції державних доходів не може 

розглядатись як закінчений та повний. Це: 1) від-

носини, які визначають склад, обсяг доходів бю-

джетів; 2) відносини по зарахуванню коштів до 

бюджетів. Вони врегульовані нормами бю-
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джетного права. Відповідні норми містяться в 

Бюджетному кодексі України.  

Відносини по поверненню переплачених 

сум податків та інших платежів до бюджету вре-

гульовані частково нормами податкового, а час-

тково – бюджетного права. Порядок та строки 

звернення платника до органів державної подат-

кової служби, підготовка останніми висновків з 
цих питань, віднесено до сфери регулювання по-

даткового права. Діяльність органів Державного 

казначейства України в цій сфері підпадає під 

бюджетно-правове регулювання. 

По-друге, однією із визначальних рис під-

галузі вчені називають наявність в її складі зага-

льного інституту або асоціації загальних норм [1, 

с.155]. Якщо ми звернемося до правового регу-

лювання державних доходів, то в їх складі зага-

льні норми, які б в однаковій мірі стосувались 

інституту податкового права та неподаткових 

доходів, особливо доходів позабюджетних фон-

дів, – відсутні. 
По-третє, інститути податкового права, не-

податкових доходів бюджету, доходів до поза-

бюджетних фондів об’єднують норми, якими 

регулюються відносини по акумуляції коштів до 

державних фондів. Але при цьому кожен із на-

званих інститутів має свої особливості в пред-

меті регулювання, які не дозволяють говорити 

про об’єднання їх в підгалузь.  

У кожному із фінансово-правових інститу-

тів норми регулюють акумуляцію доходів в різ-
ному обсязі. Крім того, при регулюванні подат-

кових правовідносин, та правовідносин, що ви-

никають при справлянні неподаткових доходів, 

держава застосовує до платників не рівнозначні 
за своєю силою заходи примусу.  

В теорії права, в науці фінансового права 

сукупність правових інститутів пов’язують не 

тільки із підгалуззю права. Інколи об’єднання 

інститутів розглядається вченими як складний 

фінансово-правовий інститут. Правові інститути, 

на думку С.С.Алексєєва, як і нормативні при-

писи, можуть об’єднуватись в крупніші підроз-
діли. Такі об’єднання нерідко теж мають назву 

інститутів [1, с.150]. М.Кучерявенко до складних 

відносить інститут податкового права, розгляда-

ючи його як сукупність інститутів місцевих по-

датків, оподаткування фізичних осіб та оподат-

кування юридичних осіб [13, с.106]. 

С.Д.Ципкін, аналізуючи державні доходи, 

виділяв інститут доходів державного бюджету як 

вид складного правового інституту, що охоплює 

ряд більш мілких інститутів. Правовий інститут 

доходів державного бюджету близький до інших 

підрозділів фінансового права. Його специфікою 

є чітко окреслений предмет регулювання – від-

носини, пов’язані із акумуляцією коштів лише в 

бюджет, та особливості в завданнях регулювання 

[24, с.5]. 

Враховуючи - зміни, які відбулися в фінан-

совій системі України, розвиток податкового 

права, появу позабюджетних централізованих 

фондів - інститути податкового права та непода-

ткових надходжень слід розглядати не лише в 

рамках доходів бюджету, а виходячи зі всієї су-

купності державних доходів, не залежно від того 

до якого державного фонду вони зараховуються. 

Тільки комплексний, системний розгляд усієї 
сукупності норм, що регулюють доходи дер-

жави, дасть змогу визначити їх місце в системі 
фінансового права, назвати основні характерні 
риси та особливості. 

Фінансове право, як галузь права, склада-

ється із фінансово-правових інститутів. Частина 

з них може бути об’єднана в підгалузі чи в скла-

дні фінансово-правові інститути. Але не доці-
льно всі інститути групувати по підгалузям чи 

складних інститутах. Фінансово-правові інсти-

тути взаємопов’язані, вони не існують ізольовано 

один від одного. Відносини, які регулюються їх 

нормами, підпадають під один предмет фінан-

сово-правового регулювання. У зв’язку з цим 

інститути мають багато спільних рис, які можна 

виділити для подальшого об’єднання в крупніші 
утворення.  

На наш погляд, правове регулювання дер-

жавних доходів можна розглядати на сьогодні 
лише як сукупність фінансово-правових інститу-

тів, не об’єднуючи їх ні в підгалузь, ні в склад-

ний правовий інститут. Усі фінансово-правові 
інститути, які задіяні в правовому регулюванні 
державних доходів, мають значні відмінності 
при здійсненні діяльності по акумуляції доходів. 

Це нерівнозначні як за своїм місцем у системі 
фінансового права інститути, так і за значенням 

тих відносин, які врегульовано їх нормами. Без-
заперечно, що провідна роль належить податко-

вому праву, яке має тенденції до виділення в 

майбутньому в підгалузь фінансового права.  

Що ж стосується інституту неподаткових 

доходів, то за останні роки він значно звузився, 

„віддавши” до податкового права частину сфери 

свого регулювання.  

Інститут доходів позабюджетних фондів – 

це нове явище в системі фінансового права. Він 

знаходиться на стадії свого становлення і його 
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подальша доля залежить від напрямків розвитку 

законодавства.  

Висновки. Правове регулювання держав-

них доходів належить розглядати саме як розділ 

фінансового права, що є об’єднуючим елементом 

для кількох самостійних фінансово-правових 

інститутів, норми яких регулюють відносини в 

одній сфері фінансової діяльності – акумуляції 
доходів до державних централізованих фондів. 

Розділ, на відміну від інституту, не передбачає 

регулювання замкненого кола відносин. 

Об’єднання інститутів у розділ здійснюється ви-

ходячи із однорідності відносин, які врегульова-

но їх нормами. Однорідність же пов’язана з єдні-
стю предмета правового регулювання. В системі 
фінансового права кожен із названих інститутів 

доречно розглядати як самостійну складову фі-
нансового права. Об’єднання їх у підгалузь чи в 

складний правовий інститут буде штучним, не 

підкріплений об’єктивними реаліями. 
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THE PLACE OF LEGAL REGULATION OF THE PUBLIC REVENUES IN SYSTEM  

OF THE FINANCIAL LAW 

 

Summary 

 

The legal regulation of the public revenues is considered as plurality of the several independent finan-

cial - legal institution - fiscal law, institute of the not tax incomes of the budget, institute of the incomes off-

budget of funds. In system of the financial right each of termed institutes pertinently to consider as inde-

pendent constituent, not combineing them in composite institute. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ  

НА ДРУГІЙ СТАДІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Невід’ємним атрибутом будь-якої держави 

є її бюджет. Відповідно до Бюджетного кодексу 

України бюджет є планом формування та вико-

ристання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються органами 

державної влади, органами влади Автономної 
Республіки Крим та органами місцевого само-

врядування протягом бюджетного періоду. 

З моменту складання і до моменту поки 

нормативи, що містяться у бюджеті набудуть 

обов’язкового характеру, триває певний час. За 

цей період бюджет проходить визначену Бюдже-

тним кодексом України [1] кількість стадій. Од-

нією із найбільш важливих стадій бюджетного 

процесу є друга стадія – розгляд та прийняття 

закону про Державний бюджет України, рішень 

про місцеві бюджети. На цій стадії, як і на всіх 

інших, здійснюється контроль, від належної ор-

ганізації якого залежить як реальність і обгрун-

тованість нормативів, що містяться в бюджеті 
(бо саме на цій стадії бюджет набуває форми за-

твердженої норми, яку в подальшому будуть ви-

конувати і контролювати), так і виконання дохо-

дної й видаткової частин бюджету і здійснення 

контролю на інших стадіях. 

Дослідженню контролю у його різних ас-

пектах присвячена різноманітна наукова літера-

тура. Вчені по-різному підходять до проблеми 

контролю. Разом з цим необхідно зазначити, що з 
прийняттям Бюджетного кодексу України питання 

організації і здійснення контролю саме у бюджет-

ній сфері, на кожній стадії бюджетного процесу, не 

були предметом дослідження вчених.  

Останнім часом в Україні  проводяться рі-
зноманітні організаційні заходи з метою ство-

рення дієвого механізму протидії правопору-

шенням і зловживанням у бюджетній сфері. Не-

зважаючи на те, що Бюджетний кодекс України є 

основним джерелом бюджетного права, він не 

повною мірою врегульовує питання здійснення 

контролю. В Україні не має нормативного акта, 

який би чітко визначав суб’єктів контролю, їх 

завдання, повноваження у бюджетній сфері. 
Враховуючи це, Кабінет Міністрів України 12 

березня поточного року схвалив законопроект 

“Про державний контроль за дотриманням бю-

джетного законодавства та відповідальність за 

бюджетні правопорушення”, який має стати чер-

говим кроком до розширення  і вдосконалення 

національного  бюджетного законодавства. До 

речі, даний законопроект передбачає здійснення 

контролю за використанням коштів не лише 

Державного бюджету України, а й місцевих бю-

джетів [8; с.1-2].
  

Наявність нерозроблених питань вказує на 

необхідність проведення дослідження. Завдання 

дослідження полягає в тому, щоб на основі ана-

лізу діючого законодавства виявити особливості 
здійснення контролю на стадії розгляду та при-

йняття закону про Державний бюджет України, 

рішень про місцеві бюджети, визначити суб’єктів 

контролю, їх повноваження, виявити недоліки нор-

мативно-правових актів, у тому числі Бюджетного 

кодексу України та розробити пропозиції і рекоме-

ндації щодо їх вдосконалення. 

Контроль, що здійснюється на другій ста-

дії бюджетного процесу, має свою мету, специ-

фічні завдання та коло суб’єктів, своєрідні фор-

ми і методи. Метою контролю  є забезпечення 

збалансованості бюджету. Під час його  прове-

дення   виявляються відхилення від запланова-

них нормативів і застосовуються відповідні за-

ходи з метою корегування нормативів, попере-

дження їх порушень у майбутньому, виявляють-

ся порушення діючого законодавства та недоліки 

контролю, що здійснювався на першій стадії бю-

джетного процесу – при складанні проектів бю-

джетів. Фактично цей контроль спрямований на 

майбутнє виконання показників бюджетів. Оскі-
льки сам бюджет після затвердження стає ін-

струментом контролю, він повинен бути точним, 

реальним, а отже, і  контроль на другій стадії 
бюджетного процесу повинен бути дієвим, ефек-

тивним. Під час розгляду і прийняття закону про 

Державний бюджет України, рішень про місцеві 
бюджети контролю підлягають: нормативи, що 

містяться в проектах (правильність обчислення 

доходів і видатків); організація всього процесу 

розгляду і прийняття закону та рішення; проекти 

(на відповідність вимогам Бюджетного кодексу 

України й іншим нормативним актам). 
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Другу стадію бюджетного процесу умовно 

можна поділити на дві частини – це розгляд про-

екту закону про Державний  бюджет і рішень 

про місцеві бюджети та прийняття їх. А кожна 

частина складається з певних етапів, на яких по-

вноваження здійснюють відповідні  суб’єкти. 

Проведення контролю на зазначеній стадії є 

своєрідною функцією парламенту, який здійснює 

контроль самостійно на пленарних засіданнях, а 

також через постійні комітети.  

Друга стадія починається з подання Кабі-
нетом Міністрів України проекту закону про 

Державний бюджет України до Верховної Ради 

України, на пленарному засіданні якої цей про-

ект представляє Міністр фінансів України. Під 

час подання проекту Закону про Державний бю-

джет України у Верховній Раді України також 

виступає Голова Комітету Верховної Ради Укра-

їни з питань бюджету з  доповіддю про відповід-

ність проекту вимогам Бюджетного кодексу 

України та іншими нормативним актам. Тобто у 

даному випадку суб’єктом контролю за відпові-
дністю проекту бюджетному законодавству ви-

ступає бюджетний комітет, який готує висновки. 

Після прийняття до розгляду представле-

ного проекту Закону про Державний бюджет 

України, він розглядається народними депута-

тами, в комітетах, депутатських фракціях та гру-

пах Верховної Ради України, які формують свої 
пропозиції до нього і передають їх комітету з 
питань бюджету. Отже, приблизно  протягом 15 

днів ( бо не пізніше 15 вересня Кабінет Міністрів  

подає проект до Верховної Ради України і після 

1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був 

прийнятий до розгляду після повторного подання 

Кабінетом Міністрів України) прийняття пропози-

цій комітетом з питань бюджету припиняється) всі 
народні депутати є суб’єктами контролю. На дано-

му етапі суб’єктами контролю виступають не 

лише народні депутати, а і  Міністерство фінан-

сів України та Рахункова палата, так як внесення 

пропозицій щодо змін до прогнозу податкових над-

ходжень допускається лише у випадку, коли  ви-

сновок щодо такої можливості нададуть саме Міні-
стерство фінансів України, Рахункова палата і ко-

мітет Верховної Ради України з питань бюджету 

(пункт 2 ст. 40 Бюджетного кодексу України).  

Наступний етап другої стадії бюджетного 

процесу – розгляд проекту закону про Держав-

ний бюджет у першому читанні, починається з 
доповіді Голови Комітету з питань бюджету що-

до Висновків та пропозицій до проекту. В обго-

воренні цього питання, а також у підготовці про-

екту до першого читання, його розгляді, а отже, і 
в здійсненні контролю, приймають участь і 
представники різних комітетів Верховної Ради 

України, депутатських фракцій  та груп, народні 
депутати  України, представники Кабінету Міні-
стрів України та Рахункової палати. 

До повноважень комітету Верховної Ради 

України з питань бюджету по контролю за до-

триманням бюджетного законодавства належить 

і підготовка відповідних висновків, які набува-

ють статусу Бюджетних висновків Верховної 
Ради України. На цей комітет покладена функція 

доопрацювання проекту закону про Державний 

бюджет України. Він зобов’язаний якісно, відпо-

відно до вимог діючого законодавства готувати 

законопроекти для розгляду на пленарних засі-
даннях Верховної Ради України, здійснювати 

попередній їх розгляд, редагування. Все це вка-

зує на його основну роль у здійсненні контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства на 

другій стадії бюджетного процесу. 

На жаль, щодо бюджету 2003 бюджетний 

комітет не повною мірою здійснив свої контро-

льні повноваження, що призвело до розходження 

між бюджетом прийнятим парламентом і підпи-

саним Президентом. За словами Г.Васильєва, 

“сталося прикре непорозуміння, яке не робить 

честі депутатам і не працює на авторитет парла-

менту”, глави парламентських комітетів повинні 
відповідальніше підходити до своїх службових 

обов’язків [7; с.2 ]. Звичайно,  говорити про те, 

хто в даному випадку допустив порушення, дуже 

важко. Але навіть якщо  визначать винних осіб,  

вид відповідальності, яку вони будуть нести, бу-

де тяжко встановити. Маємо надію, що законо-

проект “Про державний контроль за дотриман-

ням бюджетного законодавства та відповідаль-

ність за бюджетні правопорушення” встановить 

відповідальність посадових осіб, які приймають 

участь у розгляді та прийнятті проекту закону 

про Державний бюджет, а також посадових осіб 

та органів, які здійснюють контроль на даній 

стадії бюджетного процесу. 

Наступний етап – підготовка проекту за-

кону про Державний бюджет України на друге 

читання та розгляд його у цьому читанні. Конт-

рольними повноваженнями тут наділені Кабінет 

Міністрів України, який доопрацьовує проект для 

подання його на друге читання , комітет Верховної 
Ради України з питань бюджету, що готує висновки 

щодо розгляду проекту закону про Державний бю-

джет у другому читанні, Верховна Рада України, 

яка розглядає проект на цьому читанні. 
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Розгляд проекту закону про Державний 

бюджет України у третьому читанні є четвертим 

етапом другої стадії бюджетного процесу. Третє 

читання починається з доповіді голови Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету та 

співдоповіді Міністра фінансів України. Після 

прийняття Закону про Державний бюджет, він над-

ходить на підпис Президенту України, повнова-

ження якого полягають у  здійсненні   контролю. 

Певні повноваження по здійсненню конт-

ролю за дотриманням бюджетного законодав-

ства, як зазначалося вище, має Рахункова палата 

України, хоча вони не зовсім чітко визначені 
Бюджетним кодексом України, бо в ньому (стат-

тя 110) йдеться лише про контроль на третій ста-

дії бюджетного процесу і тільки  дещо про неї 
згадується у статтях 40 та 41 даного норматив-

ного акту. Закон України “Про Рахункову палату 

“ [2] наділяє Рахункову палату правом здійсню-

вати аналіз і експертизу Закону України про 

Державний бюджет на відповідний рік. У той же 

час в статті 38 Бюджетного кодексу України, яка 

містить перелік документів, що подаються разом 

з проектом до Верховної Ради України нічого не 

говориться про експертний висновок Рахункової 
палати. З точки зору автора, такий недолік Коде-

ксу повинен бути усунений, оскільки висновки, 

що робить Рахункова палата, та ті пропозиції, що 

подаються нею, мають важливе значення. 

Так, аналізуючи проект Закону України 

“Про державний бюджет України на 2000 рік” 

(поданого Кабінетом Міністрів України для 

представлення Верховній Раді України) Рахун-

ковою палатою зроблено висновок про те, що 

проект закону розроблено без належного враху-

вання вимог діючого законодавства України і з 
правової  точки зору він є недосконалим, а отже, 

має бути ретельно доопрацьований [4; с.50].
  

На підставі аналізу Закону України “Про 

Державний бюджет на 2001 рік” Рахунковою 

палатою підготовлено понад 30 пропозицій до 

законопроекту [6]. Аналізуючи запропонований 

Урядом проект Державного бюджету України на 

2003 рік Рахунковою палатою зроблено висно-

вок, що в цілому він є бюджетом стагнації, від-

ходу від обраної інноваційної моделі розвитку і 
фактично передбачає суттєве уповільнення еко-

номічного зростання, загострення платіжної кри-

зи,  зменшення доходів держави і нарощування 

податкового боргу, посилення інфляції, зростан-

ня безробіття та подано понад 50 пропозицій [5].
 
 

Розробка процедури контролю при роз-
гляді та затвердженні бюджету потребує нового 

підходу, зважаючи на  непорозуміння, що вини-

кли з бюджетом 2003. Отже,  враховуючи те, що 

контрольні дії, які здійснюються Рахунковою 

палатою України є дієвими і ефективними, по-

трібно її наділити більшими повноваженнями са-

ме на стадії розгляду та прийняття законопроекту. 

Доцільно, щоб перед тим як законопроект подаєть-

ся на третє читання, свій висновок щодо нього Вер-

ховній Раді України давала Рахункова палата. 

Якщо на стадії, що розглядається, питання 

контролю, який здійснюється відносно Держав-

ного бюджету України, ще більш-менш врегу-

льовані Бюджетним кодексом України, то щодо 

місцевих бюджетів із зазначеного нормативного 

акта фактично не можна зрозуміти, які суб’єкти 

здійснюють контроль на цій стадії. 
У статті 111 Бюджетного кодексу України 

йдеться про те, що Міністерство фінансів Укра-

їни здійснює контроль за дотриманням бюджет-

ного законодавства на кожній стадії бюджетного 

процесу відносно і місцевих бюджетів. Деякі по-

вноваження по контролю за дотриманням бю-

джетного законодавства мають державна конт-

рольно – ревізійна служба України (здійснює 

контроль після затвердження бюджету), Держа-

вне казначейство України (контролює виконання 

бюджету), Рада Міністрів Автономної Респуб-

ліки Крим, місцеві державні адміністрації і ви-

конавчі органи відповідних місцевих рад (конт-

роль за виконанням бюджету). 

Суб’єкта, який повинен здійснювати конт-

роль на другій стадії бюджетного процесу відно-

сно місцевих бюджетів, наш законодавець у Бю-

джетному кодексі України чітко не визначає. 

Отже, виходить, що самі органи місцевого само-

врядування складають проекти бюджетів і здійс-

нюють контроль під час їх розгляду і затвер-

дження. На думку автора, з метою розвитку ко-

мунального фінансового контролю в Україні не-

обхідно чітко визначити його суб’єкти: контро-

льні (ревізійні)  комісії відповідних місцевих 

рад, або інші органи, які б спеціально створюва-

лися б для здійснення контролю з питань бю-

джету; регіональні контрольно – рахункові орга-

ни, що будуть створюватися на місцях (які б 

проводили попередню експертизу проектів міс-

цевих бюджетів). 

Зазначений вище законопроект “Про дер-

жавний контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства  та відповідальність за бюджетні 
правопорушення” містить статтю 12,  в якій ви-

значаються види бюджетних правопорушень. 

Так, залежно від стадії бюджетного процесу бю-
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джетні правопорушення на стадії розгляду та 

прийняття проекту закону про Державний бю-

джет України на відповідний рік, рішення про 

місцевий бюджет поділяються на: порушення 

встановленого порядку і термінів розгляду та 

прийняття рішення про місцевий бюджет; при-

йняття відповідною радою рішення про місцевий 

бюджет, що не відповідає положенням та показ-
никам закону про Державний бюджет України; 

прийняття відповідною радою рішення про ство-

рення спеціального фонду в складі місцевого 

бюджету у разі, коли таке створення не передба-

чено законом про Державний бюджет України; 

прийняття рішення про визнання головними роз-
порядниками бюджетних коштів установ та ор-

ганізацій, статус яких не відповідає статті 22 

Бюджетного кодексу України;  планування вида-

тків місцевих бюджетів, не віднесених до таких 

Бюджетним кодексом України та законом про 

Державний бюджет України; прийняття відпові-
дною радою рішення про зарахування до доходів 

місцевих бюджетів податків, зборів (обов’яз-
кових платежів), що суперечить Бюджетному 

кодексу України та закону про Державний бю-

джет; прийняття рішення про місцевий бюджет з 
порушенням вимог Бюджетного кодексу України 

та закону про Державний бюджет щодо форму-

вання бюджету в частині делегованих державних 

повноважень [3]. 

Як видно із тексту даної статті, порушення 

стосуються  лише місцевих бюджетів. Розробни-

кам законопроекту необхідно звернути увагу і на 

бюджетні правопорушення, що вчиняються на 

даній стадії і щодо Державного бюджету, та чіт-

ко визначити їх. Повинна бути встановлена від-

повідальність як за порушення термінів розгляду 

та прийняття Закону  про Державний бюджет 

України та рішення про місцеві бюджети, так і за 

неналежне планування доходів і видатків. Яс-

ність і конкретність відповідальності приведе у 

свою чергу до ефективності контрольних захо-

дів. Контроль – це складний процес, під час яко-

го виявляються помилки, слабкі місця. Точність, 

чіткість, реальність бюджету як фінансового плану 

при його затвердженні призведе до повного вико-

нання як доходної,  так і видаткової його частин. А 

це залежить від законодавчого визначення контро-

люючих суб’єктів та їх повноважень.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЯ РОЗПОРЯДНИКІВ  

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ 
 

“Где нет сметы или годового финансового за-

кона или где закон сей не исполняется, там мо-

жет быть казначейский счет (касса) приходов и 

расходов, но быть не может истинного управ-

ления финансов” [16, с. 92 п. 201]. 

М.М.Сперанский  

 

Постановка проблеми. Розпорядники бю-

джетних коштів виступають безпосередніми уча-

сниками бюджетного процесу, однак їх правове 

становище в даному процесі зумовлене не лише 

характером норм фінансового права, що регу-

люють їх поведінку, і методом його регулю-

вання, але й тим, що в даних відносинах розпо-

рядники бюджетних коштів перебувають у скла-

дних відносинах керівництва та підпорядкування 

між собою та по відношенню до органів управ-

ління державними фінансами.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Дане питання в деякій мірі порушувалося у пра-

цях таких учених з фінансового права, як, зокре-

ма, Воронової Л.К., Грачової Е.Ю., Еріашвілі 
Н.Д., Карасьової М.В., Крохіної Ю.О., Пацурків-

ського П.С., Рябченко О.П., Худякова А.І., Соко-

лової Е.Д. та інших. Однак, досліджуючи управ-

лінський характер фінансової діяльності держа-

ви, вони не акцентували увагу на тих, по відно-

шенню до кого переважно й здійснюється згада-

ний управлінський вплив. Невирішеним зали-

шаються також питання тлумачення понять “си-

стема управління державними фінансами” та 

“управління державними фінансами”, а також 

місце розпорядників бюджетних коштів в даних 

відносинах, їх статус і правомочність, як і пов-

новаження і статус суб’єктів фінансової діяльно-

сті держави по відношенню до них. 

У фінансово-правовій науці давно точиться 

спір про можливість застосування та зміст по-

няття “управління державними фінансами”. Ряд 

учених у галузі фінансового права ставить під 

сумнів доречність застосування даного терміну. 

Інші ж відмічають, що категорії “фінансова дія-

льність держави” та “управління фінансами” не 

взаємозамінні, а співвідносяться як ціле і час-

тина, що мають власні засоби, методи, об’єкти та 

суб’єкти [10, с.90; 8, с.21; 21, с.63], причому час-

тина з них вважають цілісним явищем власне 

фінансову діяльність держави, а управління фі-
нансами розглядають як її елемент, складову ча-

стину [11, с.43], інші ж навпаки, фінансову дія-

льність держави розглядають як елемент, форму 

реалізації цілеспрямованого впливу, яким висту-

пає управління фінансами [21, с.63]. Треті ж не 

сприймають саму категорію “фінансова діяль-

ність держави”, а пропонують її замінити на ка-

тегорію “управління державними фінансами”, 

обґрунтовуючи це нелегітимністю “фінансової 
діяльності” в правовій державі [5, с.28]. 

Мета статті. Отже, хоч усі точки зору бли-

зькі до змісту даного поняття, єдиного підходу 

до тлумачення категорії “управління держав-

ними фінансами” не існує. Термінологічно дане 

поняття складається з елементів: “управління” та 

“державні фінанси”. Основоположним елемен-

том, який у першу чергу розкриває зміст даної 
категорії, є поняття “державні фінанси”. Саме 

шляхом аналізу даного поняття автор ставить 

перед собою мету визначити теоретико-методо-

логічні засади такої правової категорії, як “сис-

тема управління державними фінансами” та ви-

значити основні питаня місця розпорядників бю-

джетних коштів у даній системі. 
Виклад основного матеріалу. Загалом 

фінанси як економічна категорія виступають си-

стемою відносин щодо розподілу грошових кош-

тів, які виникають у процесі формування і вико-

ристання фондів грошових коштів у суб’єктів, 

що беруть участь у створенні сукупного су-

спільного продукту [19, с.10]. 

Державні фінанси – це економічні відно-

сини, пов’язані з формуванням, розподілом і ви-

користанням централізованих і децентралізова-

них фондів грошових коштів з метою виконання 

функцій і завдань держави. В сферу безпосеред-

ньо державного управління входять лише держа-
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вні (публічні) фінанси. Це відносини по форму-

ванню лише тієї частини фінансових ресурсів, 

яка мобілізується державою в державні і місцеві 
бюджети, спеціальні цільові державні фонди і 
державні підприємства [20, с.28]. Вони і склада-

ють безпосередньо об’єкт фінансової діяльності 
держави.  

До складу цього об’єкта входять відносини 

з проводу [11, с.39]: 1) надходження податків і 
неподаткових платежів держави; 2) надходження 

державі сум коштів за державними позиками; 3) 

формування грошових фондів державних під-

приємств, міністерств та відомств; 4) розподілу 

та перерозподілу фінансових ресурсів через дер-

жавні грошові фонди; 5) витрачання коштів з 
державних грошових фондів у формах фінансу-

вання, кредитування, дотацій, субвенцій і т.д., а 

також ряд інших відносин.  

Тобто державні фінанси – це коло відно-

син, що виникають в безпосередньому процесі 
мобілізації, розподілу і витрачання фінансових 

ресурсів – грошових коштів держави. 

Однак правильне також твердження, що до 

фінансової діяльності держави слід відносити і 
діяльність по організації власне державних фі-
нансів [6, с.23], а також, діяльність по встанов-

ленню правових засад вказаних правовідносин та 

організації їх здійснення. У процесі здійснення 

фінансової діяльності держави по організації 
державних фінансів не відбувається рух грошо-

вих коштів. Зокрема, до кола даних відносин 

входять також відносини, пов’язані з: встанов-

ленням грошових фондів коштів держави та фі-
нансової системи України; визначенням струк-

тури доходів та видатків системи грошових фон-

дів коштів держави та розподіл їх між бюдже-

тами різних рівнів; визначенням правових основ 

державних позик; розмежуванням бюджетної 
компетенції між державними органами, орга-

нами місцевого самоврядування; визначенням 

фінансових повноважень учасників фінансово-

процесуальних, у тому числі і бюджетно-проце-

суальних правовідносин; організацією бюджет-

ного процесу, тобто установленням порядку 

складання, розгляду, затвердження та виконання 

бюджетів, а також складання, розгляд та затвер-

дження звітів про виконання відповідних бю-

джетів, інших грошових фондів коштів держави; 

організацією фінансового контролю; організа-

цією грошової системи держави. 

При цьому зазначимо, що всі вони вза-

ємопов’язані, а загальне коло даних відносин є 

власне предметом самого фінансового права.  

Отже, об’єкти фінансової діяльності дер-

жави за якісними ознаками групують у дві групи 

відносин: перша група об’єднує відносини вла-

сне фінансові, в рамках яких відбувається рух 

грошових коштів від різних суб’єктів до дер-

жави, між різними державними фондами грошо-

вих коштів та від держави знову ж таки до різних 

суб’єктів, учасників фінансових відносин. Друга 

група цих відносин – це відносини щодо управ-

ління фінансами. В їх рамках рух грошових кош-

тів не відбувається [11, с.44].  

Спільним для усіх фінансово-правових 

відносин, в яких проявляється фінансова діяль-

ність держави, є те, що вони: 1) мають публічний 

характер, оскільки безпосереднє державне управ-

ління фінансами здійснюється лише по відно-

шенню до державних фінансів, регулюється фі-
нансовим законодавством, держава в особі ком-

петентного органу завжди виступає стороною 

даних відносин, алгоритм дій якого чітко визна-

чений в законодавстві; 2) є відносинами, що ви-

никають на підставі правових норм, оскільки 

відносини не можуть бути реалізовані без визна-

чення компетенції державних органів по встано-

вленню фінансової системи та структури доходів 

і видатків державних фондів грошових коштів, а 

їх сторони перебувають під правовим захистом, 

зокрема, права всіх учасників фінансово-право-

вих відносин знаходяться під захистом держави, 

реалізація їх забезпечується її примусовою си-

лою [6, с.25]; 3) є різновидом майнових відносин, 

що виникають в процесі створення, розподілу та 

використання (витрачання) централізованих дер-

жавних фондів грошових коштів, навіть в організа-

ційного типу фінансово-правових відносинах, 

предмет даних відносин має майновий характер. 

Отже, фінансовою визначається лише дія-

льність системи державних органів та посадових 

осіб по організації фінансово-правових інститу-

тів, фінансово-правових відносин та їх реалізації. 
Але фінансовою, на нашу думку, є лише діяль-

ність тих суб’єктів фінансово-правових відносин, 

які наділені в даних відносинах владними фінан-

сово-правовими повноваженнями впорядковую-

чого характеру.  

Широке коло даних органів та посадових 

осіб визначається як система суб’єктів фінансо-

вої діяльності держави – різновид соціальних си-

стем, де основою є людина, її діяльність. Зазна-

чають, що фінансова діяльність – це вид людсь-

кої діяльності обумовлений наявністю товарно-

грошових відносин в суспільстві та необхідністю 

створення визначених фондів державних коштів, 
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що використовуються для задоволення відповід-

них потреб [7, с.9], основним завданням якої є 

максимальне забезпечення виконання завдань, 

що стоять перед державою на певних етапах її 
розвитку. Та хоч це і людська (соціальна) діяль-

ність, суб’єкти фінансової діяльності держави 

здійснюють її від імені держави, яка і наділяє їх 

фінансовими правомочностями. Але фінансови-

ми правомочностями вони наділені у зв’язку з 
тим, що виступають елементами державного 

апарату, елементами державного механізму впо-

рядкування як самого державного інституту, так 

і його цілеспрямованого впливу на суспільство, 

яке визначається як державне управління. Тобто 

поняття “управління державними фінансами” до-

зволяє не лише характеризувати керівне, регуляти-

вне положення суб’єкта фінансової діяльності дер-

жави, а й дає можливість розглядати його в якості 
суб’єкта управління державними фінансами. 

Існують різні визначення терміна “управ-

ління”. В найбільш загальному вигляді управ-

ління являє собою цілеспрямоване формування 

процесу будь-якої діяльності чи цілеспрямова-

ний вплив суб’єкта на об’єкт управління [19, 

с.36]. Загальноприйнятим є розуміння держав-

ного управління як “цілеспрямованого впливу 

органів держави, його установ та службовців на 

різні галузі життя суспільства, поведінку індиві-
дів та їх колективів (в тому числі у самих держа-

вних організаціях)” [22, с.12]. Тому варто пого-

дитись з Пацурківським П.С., який зазначає, що 

в реальному житті фінансова діяльність держави 

поза фактичним управлінням фінансами, тобто 

поза цілеспрямованим впливом держави на рух 

грошових коштів в її фонди (в межах даних фон-

дів), між ними та вихід коштів за межі цих фондів, 

втрачає будь-який сенс, перестає взагалі бути ви-

дом державної управлінської діяльності [11, с.44].  

Міжгалузевий характер фінансової діяль-

ності держави підкреслюється вченими різних 

галузей юридичної науки. Зокрема, представ-

ники фінансового права зазначають, що це зумо-

влено об’єктивно міжгалузевою суттю фінансів 

взагалі, в тому числі й державних фінансів та 

тим, що в процесі фінансової діяльності держава 

контролює роботу всіх органів влади і правління, 

а також підприємств, організацій, установ по ре-

алізації їх завдань [11, с.81]. Адміністративісти ж 

зазначають, що особливий міжвідомчий характер 

управління державними фінансами визначається 

тим, що воно здійснюється стосовно організа-

ційно непідлеглих об'єктів управління та безпо-

середньо не стосується їхньої компетенції щодо 

самостійного здійснення управління відповідною 

галуззю, і тим, що органи виконавчої влади, які 
здійснюють міжгалузеве управління, займають 

надвідомче положення і наділяються, на відміну 

від порядку звичайного державного управління, 

відповідними повноваженнями не за принципом 

субординації (прямого підпорядкування), а ко-

ординації – тобто правотворчого, координацій-

ного, методичного, контрольно-наглядового і 
ліцензійного (дозвільного) характеру [3, с. 3].  

Через те, що міжвідомче управління не 

здійснюється з використанням прямого (безпо-

середнього) впливу вищестоящого керівника на 

нижчестоящого, а відбувається (чиниться) щодо 

безпосередньо непідпорядкованих суб’єктів, 

управління державними фінансами носить здебі-
льшого координаційний характер, тобто реалізу-

ється у відносинах координації (узгодження). Як 

відзначає Ю.А.Тихомиров, державне управління 

в економічній сфері стало більш вузьким за об-

сягом, але ширше доповнюється державним ре-

гулюванням – тобто затвердженням загальних 

правил поведінки суб'єктів господарювання, 

установленням правових режимів для груп су-

б'єктів [17, с.45]. Організація та управління фі-
нансами здійснюються через спеціалізовані дер-

жавні органи виконавчої влади, насамперед че-

рез її фінансовий апарат [3, с.30], в якому єдину 

фінансову політику у всіх галузях визначає пар-

ламент, проводить уряд, а регулюванням конкре-

тних відносин займаються різні державні органи 

– Міністерство фінансів, НБУ, податкові служби, 

Держане казначейство, Рахункова палата, митні 
та багато інших органів. З усіх цих органів фі-
нансово-кредитні органи виступають спеціалізо-

ваними органами управління фінансами дер-

жави, для яких фінансова діяльність держави є 

основною, тобто такою, що визначає зміст їх 

компетенції. Вони володіють повноваженнями 

надвідомчого характеру [23, с.29].  

Висновок перший. Управління фінансами 

завжди централізоване [22, с.152]. Тому слід ви-

знати, що оскільки фінансова діяльність держави 

є діяльністю її органів та посадових осіб по реа-

лізації функції управління державними фінан-

сами, остільки поняття “фінансова діяльність 

держави” не тотожне поняттю “управління дер-

жавними фінансами”. Дане положення не дозво-

ляє в свою чергу стверджувати, що “управління 

фінансами в дійсності входить в структуру фі-
нансової діяльності держави” [11, с.43]. 

Навпаки, сама управлінська діяльність, рі-
зновидом якої виступає фінансова діяльність 
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держави, розкриває лише динамічний аспект по-

няття “управління”. Однак існує і статичний, 

структурний аспект даного поняття, виходячи з 
того, що “управління як цілеспрямована взаємо-

дія між суб’єктом і об’єктом управління є елеме-

нтом організації процесу задля досягнення мети” 

[7, с.64]. Керована та керуюча система у взаємодії 
створюють систему управління, а в нашому випад-

ку систему управління державними фінансами.  

Однак, постає питання: на що ж безпосе-

редньо спрямовується даний впорядковуючий 

вплив в ході управління державними фінансами, 

що саме виступає об’єктом даного впливу та ке-

рованою підсистемою? Дане питання на сьогодні 
постає наріжним каменем невідповідності, не-

узгодженості положень різних наук: фінансів, 

фінансового та адміністративного права. 

Вчені з питань фінансів визначають, що 

об’єктом управління державними фінансами ви-

ступають “різновиди фінансових відносин” [19, 

с.36], а об’єктом фінансового контролю “розпо-

дільні процеси при формуванні та використанні 
фінансових ресурсів” [19, с.47]. Однак, оскільки 

управління – це функція, напрям цілеспрямова-

ного впливу керуючого на керований об’єкт, в 

результаті чого відбувається їх взаємодія, пря-

мий та зворотній вплив, розподільчі ж процеси 

та фінансові відносини лише піддаються впливу, 

мають управлінський характер, але не наділені 
здатністю впливати на поведінку керуючого, 

тобто фінансові відносини виступають, не 

об’єктом управління державними фінансами, а 

об’єктом фінансової діяльності держави, його 

змістом, що доведено в науковій юридичній лі-
тературі досить обґрунтовано [11, с.44].  

Вчені в галузі фінансового права визнача-

ють об’єктом управління державними фінансами 

“розподіл державних фондів коштів” [5, с.28], 

“рух грошових коштів до державних фондів, 

всередині між ними та вихід коштів за рамки цих 

фондів” [11, с.44]. Однак врегулювання руху 

грошових коштів держави здійснюється суб’єк-

тами фінансової діяльності держави в порядку 

реалізації права власності на фінансові ресурси, 

в порядку реалізації якого відбувається не безпо-

середнє управління державними фінансами, а 

“оперативне управління” ними, оскільки вони 

виступають різновидом майна, “що є державною 

власністю і закріплене у володіння за державною 

установою (організацією), яка перебуває на дер-

жавному бюджеті, належить їй на праві операти-

вного управління” [2, ст.39 п.1, ст.48]. При опе-

ративному управлінні реалізується не владний 

вплив, а “операції”, набір яких утворює процесу-

альний порядок руху грошових кошів держави, а 

не власне взаємовідносини між учасниками фі-
нансової діяльності держави.  

Думки вчених, що ведуть дослідження у 

галузі адміністративного права, з даного пред-

мета розділились. Одні об’єктом управління 

державними фінансами визнають винятково лю-

дину та об’єднання людей [13, с.5], тобто відзна-

чають соціальний аспект керованої підсистеми 

державного управління, виходячи з того, що 

державне управління має соціальний характер, а 

управління в системах соціального характеру 

проявляється в свідомо-вольових зв’язках людей 

[4, с.36]. Другі об’єктом управління державними 

фінансами визначають природні процеси та 

явища, зокрема фінансові ресурси держави [13, 

с.39], виходячи з того, що держава управляє не 

тільки людьми, а й речовими елементами вироб-

ничого і духовного життя людини – природними, 

матеріальними і фінансовими ресурсами, тери-

торіями, матеріальними об’єктами культури, 

тобто усіма тими “речами”, що знаходяться в її 
розпорядженні [13, с.288]. Треті додержуються 

обох точок зору і впевнені, що вони не виклю-

чають одна одну, тобто об’єктом управління фі-
нансовою діяльністю держави визначають “сис-

тему природних процесів та елементів суспільс-

тва, які скеровує суб’єкт управління” [14], ви-

значаючи при цьому, що управління як вид соці-
альної діяльності розглядається в першу чергу 

через управління людьми. Одна з принципових 

особливостей держави, писав М.І. Піскотін, по-

лягає в тому, що будучи власником основних 

засобів виробництва, вона управляє “речами” 

[12, с.31]. Та варто згадати, що управління в безпо-

середніх управлінських відносинах представлене 

управлінською працею керівника, який в межах 

власної компетенції приписує підпорядкованому 

працівнику через управлінське рішення як і в яких 

межах здійснюватиметься їх взаємодія та як йому 

оперувати фінансовими ресурсами.  

Отже, впливаючи на поведінку працівни-

ків, орієнтуючи їх на раціональне використання 

майнових ресурсів, керуючий управляє, перш за 

все людьми, які в процесі виробництва взаємо-

діють з майном (речами, предметами матеріаль-

ного світу, фінансовими ресурсами). Будучи вре-

гульованими нормами права, управлінські відно-

сини набувають ознак правовідносин [13, с.289]. 

Якщо ж між керівником і предметом оперування 

відсутня опосередкована ланка, тобто людина, 

діяльність, поведінку якої треба було впорядко-
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вувати, праця керівника втрачає характер управ-

лінської і перетворюється на виробничу працю 

по “оперативному управлінню”. 

Висновок другий. Отже, основний недо-

лік сучасних тлумачень понять фінансової діяль-

ності держави та управління державними фінан-

сами полягає в тому, що дослідники, як правило, 

не проглядають сферу правомочності того учас-

ника фінансових відносин, на якого спрямову-

ється даний впорядковуючий вплив, тобто не 

беруть до уваги правомочності керованої сто-

рони, а наголошують на владному становищі 
лише суб’єктів фінансової діяльності держави, 

які одночасно виступають і відповідними суб’єк-

тами управління державними фінансами. 

Учасники фінансово-правових відносин 

об’єднані тим, що такими вони виступають у хо-

ді реального здійснення фінансової діяльності 
держави і об’єднані участю у ній в своєрідну со-

ціальну систему. Будь-яка цілісна система воло-

діє визначеною рисою, а саме самокерованістю, 

що є визнанням того, що в даній системі здійс-

нюється процес управління [11, с.31]. З огляду на 

це під соціальною системою розуміють не лише 

сукупність складових її елементів, а і їхнє місце 

розташування в структурі та співвідношення між 

собою, їхні організаційні зв’язки та управлінські 
відносини [24, с.95]. Система ж управління скла-

дається з інтегрованих в єдине ціле підсистем – 

керуючої та керованої. Причому на різних рівнях 

даної системи організаційні відносини управлін-

ня можуть набувати структурного характеру – як 

на рівні суб’єкта управління, так і на рівні 
об’єкта управління, а також на рівні взаємодії 
між ними [13, с.59]. 

Висновок третій. Отже єдність суб’єктів 

фінансової діяльності держави та інших учасни-

ків фінансово-правових відносин, що вступають 

в дані відносини в процесі здійснення фінансової 
діяльності держави, можна визначити, як сис-

тему управління державними фінансами в єдно-

сті її керуючої підсистеми – суб’єктів фінансової 
діяльності держави, які функціонують переважно 

як безпосередньо не підпорядковані державні 
органи та керованої, якою виступають, залежно 

від груп фінансово-правових відносин, в межах 

яких провадиться фінансова діяльність держави, 

ціла група учасників фінансово-правових відно-

син, наприклад, такі як розпорядники бюджет-

них коштів та інші.  
Висновок четвертий. Виходячи з вище-

сказаного, системну єдність учасників бюджет-

них правовідносин можна характеризувати як 

елемент загальної системи управління держав-

ними фінансами в єдності її керуючої підсистеми 

– суб’єктів фінансової діяльності держави, які 
функціонують переважно як безпосередньо не 

підпорядковані державні органи, що наділяються 

Законом про Державний бюджет владного 

(управлінського) характеру повноваженнями в 

бюджетному процесі щодо здійснення виконання 

Державного бюджету України протягом бюдже-

тного періоду [1, ст.2 п.20], зокрема, контроль-

ного характеру [1, р.5], та керованої підсистеми 

– чітко ієрархічно побудованої системи розпоря-

дників (головних розпорядників бюджетних ко-

штів, розпорядників нижчого рівня) та одержу-

вачів коштів бюджетів, які одержують бюджетні 
повноваження на основі затверджених коштори-

сів [1; ст.51 п.2], кожен рівень яких виступає од-

ночасно керуючим по відношенню до нижчесто-

ящого. Зокрема, головні розпорядники отриму-

ють шляхом встановлення бюджетних призна-

чень [1, ст.2 п.15] такі повноваження, як бюдже-

тне асигнування – повноваження, надане розпо-

ряднику бюджетних коштів відповідно до бю-

джетного призначення на взяття бюджетного зо-

бов'язання та здійснення платежів з конкретною 

метою в процесі виконання бюджету [1, ст.2 п.7], 

бюджетне призначення – повноваження, надане 

головному розпоряднику бюджетних коштів Бю-

джетним Кодексом, законом про Державний бю-

джет України або рішенням про місцевий бю-

джет, що має кількісні та часові обмеження та 

дозволяє надавати бюджетні асигнування [1, ст.2 

п.9], та, зокрема органи місцевого самовряду-

вання та Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, повноваження щодо надання гарантій, що 

закріплюються в рішенні про бюджет; тоді, як 

розпорядники отримують лише такі повнова-

ження, як бюджетні асигнування. Тобто управ-

лінського характеру бюджетними повноважен-

нями в бюджетному процесі не наділені лише 

розпорядники нижчого рівня та одержувачі бю-

джетних коштів.  

Отже, й управління діяльністю розпоряд-

ників бюджетних коштів є проявом державного 

управління фінансами як міжгалузевої функції 
державного управління та процесом організації й 

погодження їх дій, а вони в даному процесі ви-

ступають об’єктами управління державними фі-
нансами, тобто керованою підсистемою системи 

управління державними фінансами.   

Подальші ж дослідження місяця розпоряд-

ників бюджетних коштів доцільно, на нашу дум-

ку, спрямовувати в першу чергу на аналіз право-
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вих питань їх статусу, характеру їх взаємовідно-

син між собою та аналіз повноважень даних уча-

сників бюджетного процесу. 
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РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Постановка проблеми. Розвиток поня-

тійно-категоріального апарату бюджетного права 

в ХХI столітті в тій чи іншій мірі відображає 

особливості сучасного етапу наукового прогресу, 

а відповідно, характерні риси ринкової еконо-

міки. Саме тому дослідження системи категорій 

та понять сучасної науки, аналіз їх змін явля-

ються актуальними і цікавими.  В першу чергу 

це пов’язано з переходом від командно-адмініст-

ративних, досить однотипних і лінійних методів 

керування до методів гнучких, нелінійних, за-

снованих на використанні ринкових закономір-

ностей, динамічних і мінливих, таких, які по-

стійно розвиваються й удосконалюються разом 

із розвитком самої економіки. Подібна трансфо-

рмація методології фінансово-правового управ-

ління вимагає надзвичайного напруження всіх 

інтелектуальних сил країни, максимального ви-

користання її пізнавального потенціалу [4, с.73-

79; 5, с. 27-32]. Проблема виходу з економічної 
кризи і стагнації виробництва, необхідність ви-

конання комплексу завдань, пов’язаних з бю-

джетною політикою, та ряд інших фінансових 

проблем, що потребують прийняття невідклад-

них рішень, об’єктивно виводять на перший план 

і проблему виявлення особливостей і закономір-

ностей самого процесу пізнання фінансово-пра-

вових (а отже і бюджетно-правових) явищ. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Дослідженю означеної проблеми присвячено 

праці багатьох українських та російських вче-

них, наприклад, А.М. Васильєва, В.С. Готта, 

Є.М. Семенюка, А.Д. Урсула, М.М. Розенталя, 

А.П. Шептуліна, М.І. Конкіна, В.І.Чернова, Н.В. 

Сидорової, Ю.А. Крохіної та ін. Проте об’єктом 

спеціального дослідження вона ще не виступала 

жодного разу, особливо в умовах якісного рефо-

рмування суспільних відносин, переходу до рин-

кової економіки та правової держави.  Дослі-
дження вчених у цій галузі носять вузькотемати-

чний або навпаки безмежно широкий характер. 

Так,  видатний теоретик права А.М. Васильєв у 

своїй праці “Категорії теорії права” зосереджує 

основну увагу на розвитку правових категорій  

не звертаючись до основних галузей права та їх 

понятійного арсеналу [2]. Інші дослідники виді-

ляють лише філософський зміст понятійно-кате-

горіального апарату ігноруючи тим самим сферу 

права [6; 8; 16; 17; 20; 21]. Н.В. Сидорова, на-

приклад, у своїй монографії всестороннє розкри-

ває теоретичні підвалини бюджетного права, 

проте не акцентує увагу на його понятійно-кате-

горіальному апараті, обмежуючись лише декіль-

кома реченями [18]. Відома російська вчена-фі-
нансист Ю.А. Крохіна дещо поверхнево торкну-

лася цього питання у своїй праці “Бюджетне 

право і російський федералізм” [10] та більш де-

тальніше висвітлила дану проблему у статті “Ба-

зисні категорії бюджетного права: доктрина і 
реальність” [9], що є вже значним поштовхом у 

сфері бюджетного права тому, що саме в цей пе-

ріод у змісті та правовій природі понятійно-кате-

горійного апарату бюджетного права відбува-

ються глибокі якісні зміни, зумовлені трансфор-

мацією права та суспільства в цілому. Сказане 

дозволяє зробити висновок про те, що серед чис-

ленних аспектів, пов’язаних з вказаною пробле-

мою, увага якій дещо приділялася у працях вче-

них, вона була і залишається не досить дослі-
дженою, особливо в сучасний період. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, охарактеризувати особливості 
розвитку понятійно-категорійного апарату бю-

джетного права на сучасному етапі та окреслити 

його найактуальніші проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У будь-який перехідний період відки-

даються або змінюються правові форми і уяв-

лення, формуються нові орієнтири, набувають 

нового змісту, переглядаючись, ті, що були, оці-
нки та принципи. Все це прямо можна застосу-

вати до такої науки, як наука бюджетного права, 

оскільки саме вона дає базу для розробки і удо-

сконалення бюджетного законодавства, шляхом 

вироблення відповідних рекомендацій.  

Для сучасного розвитку науки бюджетного 

права, як одного з найважливіших, основних ін-

ститутів фінансового права характерним є те, що 

вона все більше відчуває на собі вплив зростаю-

чого потоку наукової інформації, стикається з 
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постійним збільшенням об’єму знань і поглиб-

ленням їх змісту. 

Бюджетно-правова наука постійно відчуває 

внутрішню, іманентну потребу в методологіч-

ному осмисленні власних досягнень, задач, про-

блем, трудностей, форм і засобів пізнання, в ус-

відомленні якісної специфіки різних видів і рів-

нів наукової діяльності [6, с.5]. На нашу думку 

надійним теоретичним фундаментом самопі-
знання науки, як переконливо підтверджує прак-

тика, може бути лише дослідження її понятійно-

категоріального апарату. 

Розроблення чіткого категорійного апа-

рату – важлива проблема правознавства. Але на 

сьогоднішній день можна з упевненістю сказати, 

що наука бюджетного права вже пройшла най-

складніші перепони, які поставали на шляху її 
розвитку. Тернистий шлях подолали науковці, 
щоб залишити нам, нащадкам, міцне підґрунтя 

для наступного розвитку і оновлення такого ва-

жливого для усіх інституту фінансового права, 

як бюджетне право. На сучасному етапі розви-

тку нашої незалежної держави потреба у пода-

льшому нагромадженні теоретичних наукових 

знань з бюджетного права не зменшується, а на-

впаки, набуває ще більшого значення, оскільки 

теоретичне осмислення явищ суспільного життя, 

його основних тенденцій розвитку дозволяє пе-

редбачити хід суспільних процесів і, на основі їх 

осмислення виробити вірний шлях до вирішення 

нагальних проблем з уникненням помилок і 
суб’єктивних рішень. 

Політичні зміни у державі не вносять зна-

чних коректив у науки таких дисциплін як мате-

матика, фізика, хімія, але вони обов’язково, а в 

деяких випадках навіть докорінно, змінюють по-

дальший хід науки правових дисциплін. Усі на-

робки, теорії, проаналізовані роками праці інвен-

таризуються, переглядаються, переосмислю-

ються, відкидаються чи підганяються під вимоги 

змін сьогодення [13,с.3; 14,с.3; 15,с.35].  

Не можна не погодитись із твердженням, 

що сьогодні гостро стоїть проблема аналізу та 

узагальнення великої кількості теоретичних роз-
робок, які були напрацьовані за часів бувшого 

Союзу [3, с.45]. У радянський період краще від 

інших проблем були розроблені чимало питань 

бюджетного права, пов’язаних із змістом бю-

джету, бюджетним регулюванням, бюджетним 

процесом. Безсумнівну цінність складають здій-

снені в цей період розробки проблем бюджетної 
компетенції, бюджетних повноважень, бюдже-

тно-правового статусу адміністративно-територі-

альних одиниць. Найбільший внесок у цю справу 

зробили відомі вчені-юристи Л.К.Воронова, 

В.В.Безчеревних, М.І.Піскотін, Н.І.Хімічева, 

С.Д.Ципкін. Водночас необхідно відзначити, що 

розробка категорій у статтях, підручниках і ди-

сертаціях здійснювалась у той період в умовах 

виключного панування публічних фінансів, фун-

кціонування жорстких централізованих фінансо-

вих структур, виключних державних повнова-

жень центру, бюджетної системи, що базувалась 

на Законі про бюджетні права СРСР і союзних 

республік від 30 жовтня 1959 року [22, с.66]. 

В сучасних умовах, які докорінно зміни-

лись і для бюджету, з’явилась необхідність свого 

роду інвентаризації бюджетно-правових катего-

рій і понять, їх нового прочитання, дослідження 

ряду принципово нових аспектів бюджетного 

права, народжених новими реаліями [22, с.67]. 

Перехід до ринкової економіки по суті поставив 

проблему переглянути всю систему науки бю-

джетного права, що дісталась нам у спадок від 

соціалістичного суспільства. В цьому випадку ми 

цілком підтримуємо думку П.С.Пацурківського, що 

переглядати всю систему науки потрібно “почи-

наючи від її предмета і методів та закінчуючи 

окремими категоріями і поняттями” [13, с.8]. 

Кожна наука існує настільки, наскільки ре-

алізується пізнання певних закономірностей 

об’єктивного характеру (виділене мною – П.Т.) 

і сформувався той понятійний апарат, в якому 

містяться основні знання про ці закономірності 
[8, с.54]. Так С.С.Алєксєєв стверджує, що “тіль-

ки при визнанні того,  що предметом юридичних 

знань являються не самі по собі акти влади, не 

потреби тієї чи іншої ідеології,  не якісь інші фа-

нтоми, а тверда об’єктивна реальність... – тільки 

при визнанні цього можлива дійсна, істинна нау-

ка, що  має справу з реальними фактами оточую-

чої нас дійсності” [1, с.3].  

Без понять “громадянство”, “біпатриди”, 

“апатриди” і т. п. не могло б бути конституцій-

ного права, а без понять “управління”, “службо-

вець” – адміністративного. У свою чергу без по-

нять “фінанси”, “фінансова діяльність держави” 

не могла б сформуватися наука фінансового пра-

ва, як і не було б науки бюджетного права доки 

Десницький не ввів термін “бюджет” [19, с.10] в 

науковий обіг.  Такі основні поняття та категорії 
науки, виникнувши, постійно “насичуються” но-

вим змістом, в якому відображається глибина 

пізнання об’єкту через розкриття нових власти-

востей, зв’язків та відносин, в той же час процес 

“насичення” цього змісту завжди залишається 
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відкритим, незакінченим (в протилежному випа-

дку була б досягнута абсолютна істина). Точно 

так залишається відкритим і процес виникнення 

в кожній науці нових категорій, однак він проті-
кає значно повільніше, ніж проходить накопи-

чення нових знань  [8, с.201-202]. Проте, якщо б 

обидва процеси протікали  в однаковому темпі, 
то в пізнанні безперечно господарював би прин-

цип релятивізму. 

Справді, якщо зміст знань постійно зміню-

ється, одним словом, безперервно прогресує, то 

чи може при цьому залишатися незмінною його 

форма? Звичайно, що ні. А ця форма неминуче 

базується саме на поняттях і категоріях, як най-

важливіших одиницях пізнання та мислення. В 

свою чергу, вони не можуть бути в стані статики, 

що раз і назавжди склалися, бути незмінними 

[17, с.6]. Понятійно-категорійний апарат бюдже-

тної науки може бути достатньо адекватним за-

собом все більш глибокого відображення вічно 

мінливої об’єктивної дійсності лише при умові, 
що сам він теж постійно розвивається, внутрі-
шньо  удосконалюється. З цього приводу 

Д.А.Керімов відмічає, що “лише в тому випадку, 

якщо юридичні поняття будуть носити діалекти-

чний характер, будуть відповідати відображеній 

правовій дійсності, вони стануть конкретними 

поняттями, виконають роль інструменту пі-
знання цієї дійсності” [7, с.64]. “Право виникає з 
процесів, які регулює: але воно не являється за-

костенілим, його матеріал не перманентний”, - 

стверджує зарубіжний дослідник Б.Маліновсь-

кий [23, с.122-123]. Тому конкретизація цього 

загального методологічного принципу в сучас-

них умовах приводить до думки, що серйозні 
зміни у самому характері науки останніх десяти-

літь об’єктивно повинні задіти і сферу її мови, 

вони неминуче повинні супроводжуватися  кар-

динальними змінами в галузі понятійно-катего-

рійного апарату наукового пізнання. 

Мова науки – це та своєрідна оболонка, в 

яку втілюється зміст наукового знання, це його 

іманентна форма [17, с.5]. Основу ж мови науки 

на всіх її рівнях складає саме понятійно-катего-

рійний апарат. За словами В.І.Леніна, саме в по-

няттях концентруються підсумки, результати 

багатовікового розвитку науки. Найважливіші, 
фундаментальні поняття – категорії він назвав 

східцями в пізнанні світу людиною, вузловими 

пунктами в сітці пізнання і заволодіння приро-

дою [11, с.85, 236].  

Дійсно, без глибокого вивчення цього ас-

пекту пізнавальної діяльності, тієї її сторони, ко-

тра пов’язана з матеріальною оболонкою самої 
думки, дослідження гносеологічних механізмів 

наукового пізнання в сучасний період було б 

суттєво неповним. У свій час А.М.Васильєв пи-

сав: “Мислення взагалі, а науково-теоретичне 

мислення тим більше, має понятійний характер” 

[2, с.11]. Саме понятійний характер мислення 

підіймає пізнання на вищу абстрактно-теорети-

чну сходинку над емпіричним пізнанням. Наука 

відображає свій об’єкт ідеально, абстрактно в 

поняттях і категоріях. Без них неможлива розро-

бка теорії. Рівень же розвитку правової теорії, 
багатство знань, що нею виражаються, проявля-

ється як багатство її понятійного арсеналу, роз-
винутість категоріального апарату. 

Підводячи підсумок проведеного вище 

дослідження, можна зробити наступні висно-

вки:  сучасна система бюджетно-правових кате-

горій і понять перебуває у розвитку й динаміці, 
потребує постійного оновнення, має відгукува-

тися на змінні реалії поточної практики і як ре-

зультат ми маємо досягти розумного співвідно-

шення між запозиченими і власними термінами, 

вдосконалити бюджетну термінологію на украї-
номовній основі, впровадити нові відповідники 

[12, с.89]. Отож на порядок денний поставлено 

завдання уточнення і поглиблення існуючих ка-

тегорій і понять бюджетного права, виключення 

з їх числа застарілих, формування нових, реабі-
літації старих, від яких вчені правознавці зму-

шені були відмовитись на рубежі 20-30 років 

минулого століття. 

Разом з тим дана стаття не ставила за мету 

висвітлити усі аспекти понятійно-категорійного 

апарату бюджетного права. В ній зроблена спро-

ба дослідити його сучасний розвиток та пер-

спективи. Поза увагою залишились питання фу-

нкцій понятійно-категорійного апарату бюджет-

ного права, необхідність його модифікації, пра-

вова природа останнього. Однак, переконана, що 

саме ці питання стануть перспективами подаль-

ших розвідок у даному напрямку. 
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THE DEVELOPMENT OF CONCEPT-CATEGORY APPARATUS THE BUDGET DUTY IN 

MODERN CONDITIONS 

 

Summary 

 

Modern stage of economic development in Ukraine has special intensive duty basis. Finance – duty 

management needs tense by all intellectual force of the country and maximum using its perceptional poten-

tial. In the near future we must decide important problem the way out from economic crisis and transition to 

stabilization of production. 
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БАНКИ ЯК ЄДИНІ ПЛАТНИКИ ЗБОРУ ДО ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ  

ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 

Постановка проблеми. В Україні, як і бі-
льшості країн світу, банки є найважливішими 

фінансовими установами у сфері проведення 

грошово-кредитної політики, надання платіжно-

розрахункових послуг. Питання повернення де-

позитних вкладів та ступеню свободи діяльності 
кредитних установ завжди було актуальним для 

забезпечення нормального функціонування бан-

ківської системи країни, оскільки розвиток та 

стабільність такої системи безпосередньо зале-

жить від довіри вкладників. Як зазначає І.Б.Заве-

руха, у контексті визначення публічних і приват-

них інтересів у відносинах, що виникають при 

веденні банківського рахунку, цілком закономір-

но виникає проблема гарантування вкладів насе-

лення у банках. Довіра населення до банківської 
системи є проблемою не лише банків, але й дер-

жави в цілому [5, с. 75]. 

Ступінь наукової розробки теми. Основу 

даної статті складають роботи відомих вчених в 

сфері фінансового та податкового права, таких 

як Л.К.Воронової [13], Н.П.Кучерявенка [14], 

І.Б.Заверухи [5]. Окремі аспекти участі банків у 

правовідносинах, пов’язаних із створенням сис-

теми захисту вкладів фізичних осіб, висвітлені в 

роботах вітчизняних та російських науковців, 

зокрема, М.І.Пугачова та К.М.Пугачової [8], 

В.Огієнко та Т.Раєвської [7], А.Г.Братко [1], 

З.Фаткудінова та В.Новицкої [6] та ін.  

Завдання, які ставить перед собою автор 

при написанні даної статті: 1. Порівняти євро-

пейське законодавство в сфері гарантування 

вкладів з українським, висвітлити їх спільні та 

відмінні риси. 2. Дослідити збір до Фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб, як один із загаль-

нодержавних обов’язкових платежів єдиним 

платником якого є банки. 3. Вивчити роль бан-

ківських установ у правовідносинах, які склада-

ються в процесі мобілізації та використання ко-

штів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Актуальність даних питань, в першу чергу, 

зумовлена основними напрямками державної 
політики України, одним з пріоритетних завдань 

якої на сьогодні є зміцнення банківської системи 

та підвищення її ролі у процесах економічних 

перетворень. Дані напрямки внутрішньої полі-

тики нерозривно пов’язані із впровадженням си-

стеми заходів для посилення довіри населення до 

вітчизняної банківської системи шляхом гаран-

тування збереження коштів вкладників та забез-
печення стимулювання зростання обсягів грошо-

вих вкладів в банківських установах [10; 12]. 

У країнах Європейського союзу проблема 

гарантування повернення вкладів вважається на-

стільки важливою, що спеціально виокремлю-

ється з масиву відносин у банківській сфері у 

окремий інститут. З цього питання прийнято 

окрему Директиву Європейського парламенту та 

Ради 94/19/ЄС від 30 травня 1994 року щодо 

схем гарантування депозитних вкладів [16]. Як 

зазначають В.Огієнко та Т.Раєвська, нині обо-

в’язкові системи страхування депозитів (ССД) 

створені у 68 країнах світу, 32 з них – єв-

ропейські [7, с. 39]. 

В цілому ці системи гарантування вкладів 

зводяться до двох типів. Перший, що спирається 

на досвід США, передбачає створення особли-

вого державного чи підконтрольного державі 
органу. При цьому всі банки зобов’язані брати 

участь у системі гарантування внесків, що існує 

за рахунок спільного фінансування з боку банків 

і держави. Подібна модель застосовується в Ка-

наді, Великобританії, Японії. Також її часто ви-

користовують країни, що розвиваються, які впе-

рше вводять страхування вкладів. Другий варіант 

розповсюджений у Західній Європі і спирається 

на німецький досвід. У цьому випадку системою 

гарантування внесків керують асоціації банків. 

Відповідно, участь банків у такій системі є доб-

ровільною, а державне фінансування відсутнє. 

Так захищають вкладників у Франції, Швейцарії, 
Нідерландах і ряді інших країн Європи. Прихи-

льники таких фондів обґрунтовують їх корис-

ність сприянням розвитку конкуренції.  
Україна для себе вибрала перший шлях. На 

початку 90-их років питання надійності комер-

ційних банків, що залучають кошти фізичних 

осіб, було одним із найболючіших для банківсь-

кої системи України. Всі спроби Національного 

банку України захистити громадян, які довірили 

свої заощадження комерційним банкам від мож-

ливої їх втрати у разі банкрутства - підвищені 
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економічні нормативи, особливі вимоги до бан-

ків при одержанні банківської ліцензії на право 

розміщувати депозити фізичних осіб - не давали 

очікуваного результату. 

В 1998 році Національний банк України 

виступив ініціатором створення спеціального 

позабюджетного Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, метою якого стало забезпечення 

захисту інтересів фізичних осіб – вкладників ко-

мерційних банків, створення фінансових можли-

востей для відшкодування їм коштів у разі не-

можливості виконання банками вимог вкладни-

ків щодо повернення коштів. Було визначено ос-

новний принцип захисту прав вкладників - голо-

вна відповідальність за результати діяльності 
комерційних банків, включаючи виконання зо-

бов’язань перед вкладниками - громадянами 

України, несе не держава, а саме комерційні ба-

нки. Держава здійснює лише регулюючі функції, 
створює “плацдарм” для взаємин між вкладни-

ком і банком. 

Перший внесок в розмірі 20 млн. грн. до 

Фонду вніс сам ініціатор його створення – Наці-
ональний банк України. Незрозуміло чому зако-

нодавець вирішив формувати Фонд за рахунок 

саме коштів Національного банку України, а не 

передбачив таку витрату у Законі про Державний 

бюджет на відповідний рік. В даному випадку, 

разовий внесок Національного банку України до 

Фонду є нічим іншим, як додатковим фінансу-

ванням державних програм, які повинні здійс-

нюватися із Державного бюджету України. 

З іншого боку, виконання Національним 

банком України таких завдань, покладених на 

нього законом, дозволить в повній мірі говорити 

про нього, як про “банк банків”, однією з класи-

чних функцій якого, на думку Л.К.Воронової, є 

підтримка державних економічних програм та 

здійснення кредитування дефіциту державного 

бюджету [13, с. 407]. Наприклад, в Іспанії 50 % 

спеціального фонду гарантування вкладів скла-

дають кошти центрального банку [12, с. 42].
 

Не дивлячись на певну схожість між со-

бою, правовідносини з приводу гарантування 

вкладів фізичних осіб суттєво відрізняється від 

правовідносин в сфері класичного страхування. 

По-перше, внески до фонду гарантування вкла-

дів володіють ознаками такого обов’язкового 

платежу податкового характеру, як збір, а саме, 

встановлення актом органу державної влади, ін-

дивідуальна безвідплатність, безповоротність, 

обов’язковий характер та грошова форма, що не 

характерно для страхового платежу. Вищезазна-

чені ознаки збору як податкового платежу були 

сформульовані та описані українським вченим 

Н.П.Кучерявенком [14, c. 130-145]. По-друге, у від-

носинах класичного страхування беруть участь дві 
сторони, а у випадку гарантування вкладів – три: 

відповідний страховий фонд, банк і вкладник. 

За українським законодавством участь ба-

нків у схемах гарантування є обов’язковою умо-

вою їх діяльності. Єдине виключення для банків 

щодо участі у Фонді встановлено пунктом 3 

Прикінцевих положень Закону про гарантування 

вкладів, відповідно до якого його дія не поши-

рюється на відкрите акціонерне товариство 

“Державний ощадний банк України” (до прийн-

яття відповідного закону). Це пов’язано з тим, 

що згідно із статтею 57 Закону України “Про ба-

нки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 

року № 2121-ІІІ вклади фізичних осіб комерцій-

них банків гарантуються в порядку, передбаче-

ному законодавством України, а вклади фізич-

них осіб Державного ощадного банку України 

гарантуються державою.  

На початку 2003 року Національний банк 

України виступив із заявою про наміри обме-

жити право Ощадбанку користуватися держав-

ними гарантіями для забезпечення збереження 

грошей вкладників у випадку банкрутства. Щоб 

знизити ризик для держави та створити рівні 
конкурентні умови для всіх банківських установ, 

централь-ний банк пропонує визначити в бюдже-

ті суму, яка може бути виплачена вкладникам у 

випадку неплатоспроможності Ощадбанку, або, як 

альтер-натива, передбачити членство Ощадбанку у 

Фонді гарантування вкладів фізичних осіб [4]. 

На нашу думку, в Україні доцільно було б 

на законодавчому рівні закріпити обов’язковість 

членства відкритого акціонерного товариства 

“Державний ощадний банк України” у Фонді 
гарантування вкладів фізичних осіб, але при 

цьому необхідно розробити механізм, при якому 

його внески не будуть змішуватися із внесками 

інших банків і не зможуть бути використані для 

виплати компенсацій вкладникам інших банків. 

Аналіз законодавства України, що регулює 

порядок нарахування та сплати збору до Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб, дозволяє 

говорити про певні його недоліки. На даний час в 

законодавстві чітко не визначено контролюючий 

орган стосовно сплати зборів до Фонду гаранту-

вання вкладів. Цими органами можуть себе вважа-

ти Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Наці-
ональний банк України та податкові органи. 
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Відповідно до частини першої статті 26 За-

кону про гарантування вкладів Фонд має право 

здійснювати перевірку розрахунків та повноти і 
своєчасності перерахування збору кожним бан-

ком – учасником (тимчасовим учасником) Фо-

нду. Частина перша статті 27 даного Закону зо-

бов’язує Фонд порушити перед Національним 

банком України питання про застосування до 

банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду 

заходів впливу, у разі порушення ним норм цьо-

го Закону. Національний банк України зо-

бов’язаний розглянути звернення Фонду протя-

гом 10 днів із дня його одержання та застосувати 

до банків-порушників відповідні заходи впливу.  

Крім вищезазначених двох органів конт-

ролю, Закон України “Про порядок погашення 

зобов’язань платників податків перед бюдже-

тами та державними цільовими фондами” від 

21.01.2000 року № 2181-ІІІ, наділяє такими пов-

новаженнями податкові органи. Відповідно до 

пункту 2.1.4. статті 2 вищезазначеного Закону кон-

тролюючими органами стосовно податків і зборів 

(обов’язкових платежів), які справляються до бю-

джетів та державних цільових фондів, крім внесків 

до Пенсійного фонду України та Фонду соціально-

го страхування України, є податкові органи. 

На нашу думку, пункт 2.1.4. статті 2 Закон 

України “Про порядок погашення зобов’язань 

платників податків перед бюджетами та держав-

ними цільовими фондами” потребує внесення 

змін: в перелік позабюджетних державних цільо-

вих фондів, на які не поширюється контроль по-

даткових органів, потрібно включити Фонд га-

рантування вкладів фізичних осіб. В такій редак-

ції Закон буде відповідати частині третій статті 2 

Закону України “Про систему оподаткування”, 

згідно з якою, державні цільові фонди включа-

ються до Державного бюджету України, крім 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та 

Пенсійного фонду України. Таким чином, юри-

дично правильним буде покладення контрольних 

функцій по сплаті внесків до Фонду гарантуван-

ня вкладів фізичних осіб, виключно, на Націона-

льний банк України та Фонд гарантування вкла-

дів фізичних осіб. 

На сьогоднішній день занадто малим є 

розмір відшкодування вкладникам збанкрутілого 

банку суми депозиту та нарахованих відсотків, 

який становить 1500 грн. (такий розмір відшко-

дування встановлений рішенням Адміністратив-

ної ради Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб № 15 від 14.11.2002 року). Як відмічає 

Л.Черновіцкий, він не забезпечує фізичним осо-

бам повноцінного збереження всіх заощаджень і 
не стимулює вкладників до зберігання грошей на 

депозитах у банках [15, с. 14]. 

Наприклад, в Білорусії аналогічний фонд 

гарантує вкладникам, у випадку банкрутства ба-

нку, виплати у розмірі 2 тис. доларів США [3, с. 

96]. В країнах Європейського союзу мінімальний 

розмір виплати вкладникам дорівнює 20 тис. єв-

ро [7, с. 40]. 

Доцільно було б включити до керівних ор-

ганів Фонду представників комерційних банків. 

Це б дало змогу впливати банкам на порядок 

розпорядження своїми ж коштами та їх ефектив-

ного використання з метою одержання Фондом 

прибутку. Ми погоджуємося із думкою, викла-

деною в статті В.Крапивиної про те, що оскільки 

Фонд створюється, в основному, не з бюджетних 

коштів, а банками, в ньому обов’язково повинні 
бути представлені банківські структури або асо-

ціації [6, с. 42]. 

Однією з найбільш гострих на сьогодніш-

ній день залишається проблема оподаткування 

коштів, які банки сплачують у вигляді зборів до 

Фонду гарантування вкладу фізичних осіб. Не 

дивлячись на те, що збір до Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб став обов’язковим плате-

жем у розумінні Закону України “Про систему 

оподаткування” тільки 24 жовтня 2001 року, піс-

ля внесення відповідних зміни до статті 14 даного 

Закону, сам Фонд створений і реально працює вже 

з 1998 року, з моменту підписання Президентом 

України Указу “Про заходи щодо захисту прав фі-
зичних осіб – вкладників комерційних банків Укра-

їни” від 10 вересня 1998 року № 996/98. 

Відповідно до пункту 5.2.5 статті 5 Закону 

України “Про оподаткування прибутку підпри-

ємств” від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР до 

складу валових витрат включаються суми внесе-

них (нарахованих) податків, зборів (обов’яз-
кових платежів), установлених Законом України 

“Про систему оподаткування”. З моменту ство-

рення Фонду (10.09.1998 року) до прийняття від-

повідних змін до Закону України “Про систему 

оподаткування” (24.10.2001 року) збори до Фон-

ду, сплачені банками, не володіли статусом зага-

льнодержавного збору (обов’язкового платежу), 

а тому банки не мали права включати їх до вало-

вих витрат. Таким чином, до 24.10.2001 року су-

ми збору до Фонду підлягали оподаткування на 

загальних підставах. 

Відповідно до пункту 4 Указу Президента 

України “Про заходи щодо захисту прав фізич-

них осіб – вкладників комерційних банків Укра-
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їни” суми зборів, внесені комерційними банками 

до Фонду гарантування вкладу фізичних осіб, 

включаються до складу валових витрат цих бан-

ків. Не дивлячись на те, що дана норма супере-

чила цілому ряду законодавчих актів України 

(Закону України “Про систему оподаткування”, 

Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, Закону України “Про порядок 

встановлення ставок податків і зборів (обов’яз-
кових платежів), інших елементів податкових 

баз, а також пільг щодо оподаткування” від 14 

жовтня 1998 року № 171-ХІV, Постанові Верхо-

вної Ради України “Про застосування нор-

мативно-правових актів з питань оподаткування 

в Україні” від 24 грудня 1998 року № 363-ХІV) 

податкові органи дотримуються її при здійсненні 
фінансових перевірок банків. 

В середині 1999 року Державною податко-

вою адміністрацією було надано наступне 

роз’яснення з даного питання: “залучення коштів 

населення на депозитні вклади відноситься до 

пасивних операцій банку. Таким чином, Закон 

України “Про оподаткування прибутку підпри-

ємств” не передбачає можливості віднесення да-

ного збору до складу валових витрат банку. Але, 

у відповідності до пункту 4 Указу Президента 

України “Про заходи щодо захисту прав фізич-

них осіб – вкладників комерційних банків Укра-

їни” сума збору, внесеного у Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб, включається в склад вало-

вих витрат банк” [2]. Своїм листом № 2914/5/22 

від 16.04.1999 року Державна податкова адмініс-

трація України підтвердила безподатковий ста-

тус даного збору. 

На нашу думку, питання оподаткування 

коштів, внесених банками до Фонду гаранту-

вання вкладів фізичних осіб до визнання даного 

збору загальнодержавним, потребує вирішення 

на законодавчому рівні, оскільки відповідно до 

Рішення Конституційного суду від 30 травня 

2001 року № 7-рп/2001 (справа про відповідаль-

ність юридичних осіб) строк притягнення до від-

повідальності за порушення податкового законо-

давства (публічно-правова відповідальність) не 

обмежений ніяким терміном. 

Позиція юриста, який буде захищати інте-

реси банку перед податковими органами в суді 
або під час адміністративного оскарження, у ви-

падку виникнення питання неправомірності від-

несення банками платежів до Фонду до валових 

витрат, повинна полягати в наступному. 

Відповідно до Указу Президента України 

“Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб – 

вкладників комерційних банків України” суми 

зборів, внесених комерційними банками до Фо-

нду гарантування вкладів фізичних осіб, вклю-

чаються до складу валових витрат цих банків. 

Пункт другий статті 16 Закону України “Про си-

стему оподаткування” встановлює, що державні 
та інші цільові фонди, які не передбачені цим 

Законом, мають своїм джерелом виключно при-

буток підприємства, який залишається після 

сплати всіх податків і зборів (обов’язкових пла-

тежів). Відрахування до цих фондів здійснюється 

на добровільних засадах.  

Неважко помітити, що при буквальному 

розумінні норм Закону України “Про систему 

оподаткування” і Указу Президента, які конку-

рують, можна дійти висновку, що суперечності 
між їх нормами немає, оскільки формально вони 

регулюють різні аспекти сплати збору. Зокрема, 

пункт другий статті 16 Закону визначає джерела 

формування фондів та оперує обліковою катего-

рією прибутку як джерелом відшкодування ви-

трат. Це пояснюється тим, що чинну редакцію 

пункту другого статті 16 Закону було прийнято 

ще в період, коли “бухгалтерський” прибуток 

формував об’єкт оподаткування (тобто до роз-
межування Законом України “Про оподаткування 

прибутку підприємств” бухгалтерського та подат-

кового обліку). А норма Указу регламентує лише 

податковий аспект сплати збору та оперує абсолю-

тно іншою категорією - валовими витратами.  

Необхідно також зазначити, що розгляду-

вані правовідносини регулюються ще одним 

спеціальним законом — Законом України “Про 

оподаткування прибутку підприємств”, що без-
посередньо встановлює правила відображення 

валових витрат платника податку.  Так, підпункт 

5.2.1 статті 5 спеціального Закону про прибуток 

передбачає включення до складу валових витрат 

“сум будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) 

протягом звітного періоду у зв’язку з підготов-

кою, організацією, веденням виробництва, про-

дажем продукції (робіт, послуг) і охороною пра-

ці”. Оскільки сплата зборів є обов’язковою і без-
посередньо пов’язаною із здійсненням бан-

ківських операцій, то нарахування та сплата за-

значеного збору підпадає під дію загальної но-

рми підпункту 5.2.1 статті 5 Закону України 

“Про оподаткування прибутку підприємств”.  

Отже, поряд з тим, що віднесення зборів до 

валових витрат згідно з Указом не суперечить 

вимогам пункту другого статті 16 Закону Укра-

їни “Про систему оподаткування”, включення 

зборів до валових витрат цілком відповідає під-
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пункту 5.2.1 статті 5 Закону про прибуток як 

спеціального нормативного акта та не обмежу-

ється іншими нормами цього Закону. Відповідно 

до підпункту 4.4.1 статті 4 Закону України “Про 

порядок погашення зобов’язань платників пода-

тків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами” у разі коли, норма закону чи іншого 

нормативно-правового акта, виданого на підставі 
закону, або коли норми різних законів  чи різних 

нормативно-правових актів припускають неод-

нозначне (множинне) трактування прав та обо-

в’язків платників податків або контролюючих 

органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і 
контролюючого органу, рішення приймається на 

користь платника податків. 

Висновки. 1. Створення Фонду гаранту-

вання вкладів фізичних осіб стало прогресивним 

кроком України на шляху до інтеграції в Євро-

пейське співтовариство. Більшість країн світу, 

крім системи банківського нагляду та регулю-

вання, створюють ще й систему страхування 

вкладів, якими передбачено застосування меха-

нізмів захисту депозитів та кредитора останньої 
інстанції. Гарантування вкладів має подвійне 

призначення: на мікрорівні воно покликане за-

хищати вкладників, на макрорівні – мінімізувати 

негативний вплив банківської кризи та сприяти 

зміцненню довіри до банківської системи. 

2.  В цілому системи гарантування вкладів 

зводяться до двох типів: перший, передбачає 

створення особливого державного чи підконтро-

льного державі органу та обов’язкову участь у 

ньому всіх банків, при другому варіанті, систе-

мою гарантування внесків керують асоціації ба-

нків, в ньому відсутнє державне фінансування, а 

участь банків у такій системі є добровільною.  

3. Закріплення за банками статусу єдиного 

платника загальнодержавного збору до фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб тягне за со-

бою цілий ряд додаткових прав та обов’язків в 

сфері дії податкового законодавства, що дозво-

ляє говорити про особливий статус банків як 

суб’єктів податкових правовідносин. 

4. Сплата Національним банком України 

разового внеску до Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб є проявом виконання ним однієї з 
класичних функцій центральних банків – під-

тримки державних економічних програм. 

5. В Україні необхідно на законодавчому 

рівні закріпити обов’язковість членства відкри-

того акціонерного товариства “Державний оща-

дний банк України” у Фонді гарантування вкла-

дів фізичних осіб, але разом з тим, необхідно 

розробити механізм, при якому його внески не 

будуть змішуватися із внесками інших банків і 
не зможуть бути використані для виплати ком-

пенсацій вкладникам інших банків. 

6. Пункт 2.1.4. статті 2 Закон України “Про 

порядок погашення зобов’язань платників пода-

тків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами” потребує внесення змін: в перелік по-

забюджетних державних цільових фондів, на які 
не поширюється контроль податкових органів, 

потрібно включити Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб. 

7. Питання оподаткування коштів, внесе-

них банками до Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб до визнання даного збору загально-

державним потребує вирішення на законодав-

чому рівні. Суми коштів сплачені банками до 

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у ви-

гляді початкового, регулярних чи спеціальних 

зборів, незалежно від дати їх внесення повинні 
бути звільненні від оподаткування податком на 

прибуток. 
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BANKS AS THE UNIFORM PAYERS OF THE COLLECTING IN FUND OF WARRANTING OF 

THE CONTRIBUTIONS OF THE NATURAL PERSONS 

 

Summary 

 

The Physical Persons Guarantee Fund was formed in order to secure the interest of physical persons, 

who are the depositors of commercial banks. In case a bank fails to meet the requirements of depositors to 

return assets the Fund will provide the financial opportunity for compensation of those assets. Members of 

the Fund are banks - holders of banks license to conduct banking activity and legal entities, which are 

registered in a State Banks Register, held by The Federal Bank of Ukraine. For the specified banks the 

participation in Fund is obligatory. This Fund guaranties each depositor of bank-member (temporary 

member) the compensation of assets on deposits, including interests, in amount that is equal to the measure 

of a deposit at the date of its inaccessibility, but no more than 1500 hryvna for deposits in each of above 

banks. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  

 

Постановка проблеми. Служба в органах 

прокуратури, в силу особливостей правового 

становища інституту прокуратури України, пов-

новажень даного органу та його місця в системі 
державних органів, відзначається особливим ха-

рактером. Актуальність же дослідження даної 
тематики підкреслюється не лише специфікою 

служби в органах прокуратури, але й тим, що 

відповідно до адміністративної реформи, що 

провадиться в державі, трансформації та приве-

денню у відповідність до демократичних прин-

ципів підлягає як загальний інститут державної 
служби, так і окремі його різновиди, одним з 
яких виступає інститут служби в органах проку-

ратури України.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Дослідженню даного правового інституту при-

святили свою увагу такі українські вчені, як Су-

хонос В.В., Марочкін І.Є., Богуцький В.В., Битяк 

Ю.П., Коліушко І.Б., Петришин О.В. та інші. В 

своїх дослідженнях вони підсумували, що спе-

цифіка служби в органах прокуратури зумовлена 

в першу чергу особливістю призначення, прохо-

дження служби прокурорсько-слідчими праців-

никами та її припинення, а також особливістю 

системи правових джерел, що дану службу вре-

гульовують.  

Мета статті. Не зважаючи на те, що в нау-

кових колах з даного питання досягнуто одно-

стайність, у чинному законодавстві спостеріга-

ється певна неузгодженість з питання правового 

регулювання інституту служби в органах проку-

ратури України. Вияв основних питань такої не-

узгодженості та вироблення шляхів їх подолання 

є безпосереднім завданням даної праці.  
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Служба в органах прокуратури – вид держа-

вної служби, а прокурорські працівники є держа-

вними службовцями державної служби України, 

що виконують обов’язки за державною посадою. 

Державна служба в Україні – це професійна дія-

льність осіб, які займають посади в державних 

органах та їх апараті щодо практичного вико-

нання завдань і функцій держави та одержують 

заробітну плату за рахунок державних коштів. Ці 
особи є державними службовцями і мають від-

повідні службові повноваження [5, ст. 1].  

Правову основу служби в органах та уста-

новах прокуратури складають Конституція Укра-

їни, Закон України “Про прокуратуру”, інші за-

кони, в частині, що йому не суперечить та накази 

Генерального прокурора України, якими відпо-

відно до законодавства визначаються порядок 

прийняття, переміщення та звільнення про-

курорів, слідчих прокуратури та інших спеціалі-
стів. Правове положення та умови служби про-

курорсько-слідчих працівників визначається да-

ним законом у відповідності з ч. 2 ст. 9 Закону 

України “Про державну службу” [5].  

Прерогатива правового регулювання дер-

жавної служби в органах прокуратури надається 

спеціальному Закону України “Про прокура-

туру”, оскільки “питання функціонування дер-

жавної служби в державних органах, правове 

становище яких регламентується спеціальними 

законами України, вирішується цими законами” 

[5, ст. 6]; однак, з питань, що ним не визначені 
регулювання правового становища державних 

службовців, які працюють в апараті органів про-

куратури, здійснюється відповідно до Закону 

України “Про державну службу” [5, ст. 9].  

Порядок проходження служби військових 

прокурорів і слідчих військових прокуратур ре-

гулюється законами України “Про прокуратуру” 

та “Про загальний військовий обов'язок і війсь-

кову службу”, а порядок проходження служби 

наукових та педагогічних працівників прокура-

тури, що відносяться до кадрів прокуратури, ре-
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гулюється поряд з Законом України “Про проку-

ратуру” законодавством про освіту та науку в 

частині, що не суперечить вказаному закону. 

Генеральний прокурор України, відповідно 

до законів України видає обов'язкові для всіх 

органів прокуратури накази, розпорядження, за-

тверджує положення та інструкції, в яких відпо-

відно до законодавства визначає порядок прийн-

яття, переміщення та звільнення прокурорів, слі-
дчих прокуратури та інших спеціалістів, за виня-

тком осіб, призначення яких передбачено Зако-

ном України “Про прокуратуру” [3, ст. 15 ч. 6]. 

Але, відповідно до ст. 92 Конституції України 

Верховна Рада України винятково законами 

України визначає “основи державної служби” (п. 

12) та “організацію та діяльність прокуратури” 

(п. 14) [1]. Отже й засади проходження держав-

ної служби в органах прокуратури, повинні отри-

мати свою правову регламентацію насамперед на 

законодавчому рівні. Але не зважаючи на спе-

цифіку проходження служби в органах прокура-

тури, особливості її регламентації містяться не в 

законах, а в підзаконних актах. Тому, на нашу 

думку, назріла потреба належного законодавчого 

врегулювання даної сфери правових відносин.  

Сам процес проходження служби в орга-

нах прокуратури розпочинається з пропозиції 
конкретному кандидатові обійняти певну посаду 

в органах прокуратури від компетентного проку-

рора-керівника, оформлення вступу на службу 

наказом керівника органу прокуратури про при-

йом конкретної особи, а завершується з ініціа-

тиви як працівника, так і відповідного органу 

прокуратури. 

Усі працівники прокуратури перебувають 

у трудових відносинах із її органами. Прокурор-

сько-слідчі працівники приймаються на держа-

вну службу безстроково, а прокурори прокуратур 

обласного, районного рівня та прирівняних до 

них прокуратур призначаються на посаду з мо-

менту укладення строкового трудового договору 

– відбувається зміна посади, обумовленої при 

укладенні попереднього трудового договору, 

строку укладення договору і трудової функції 
державного службовця. Відповідно до ч. 3 ст. 2 

Закону України “Про прокуратуру”, строк пов-

новажень прокурорів становить п’ять років. Од-

нак у даній статті не уточнено, яких саме проку-

рорів дане положення стосується, сказано лише: 

підпорядкованих Генеральному прокурору Укра-

їни. Тлумачення поняття “прокурор”, викла-дене 

в ст. 56 даного закону, на згадану статтю не по-

ширюється, але у ній сказано, що “під поняттям 

"прокурор" ... слід розуміти: Генеральний проку-

рор України та його заступники, підпорядковані 
прокурори та їх заступники...”. Тобто, виходячи 

зі змісту даної статті, під підпорядкованими про-

курорами належить розуміти прокурорів, що 

очолюють органи прокуратури, а саме: прокуро-

рів областей, прокурора міста Києва, міських, 

районних, міжрайонних і прирівняних до них 

прокурорів, лише вони призначаються на строк 

п’ять років. 

У прокуратурі не застосовуються трудові 
контракти, але останнім часом неодноразово ви-

словлювались пропозиції щодо їх введення [22, 

с. 57], однак Законами України “Про державну 

службу” та “Про прокуратуру” не передбачена 

можливість прийняття на посаду прокурора або 

слідчого за контрактом. Контрактна форма допу-

стима лише при прийнятті до апарату органів 

прокуратури працівників при потребі виконання 

разових робіт (підготовка проектів нормативних 

актів, консультування, проведення експертизи 

тощо), однак, дія Закону України “Про державну 

службу” на даних осіб не поширюватиметься 

[20, с. 105]. 

У ст. 46 Закону України “Про прокура-

туру” встановлено основні вимоги, що висува-

ються до осіб, які призначаються на посади про-

курорів і слідчих, встановлено також, що не мо-

жуть бути прийняті на посаду прокурора або слі-
дчого прокуратури особи, які були засуджені за 

вчинення злочину, за винятком реабілітованих. 

Військовими прокурорами та слідчими призна-

чаються громадяни України - офіцери Збройних 

Сил України, які проходять військову службу 

або перебувають у запасі і відповідають вимогам 

щодо осіб, які призначаються на посади проку-

рорів. Військовослужбовці військових прокуратур 

перебувають на військовій службі, на них поши-

рюються військові статути і положення щодо про-

ходження військової служби в частині, що не супе-

речать вимогам незалежності прокурора.  

Особи, вперше призначені на посади помі-
чників прокурорів, прокурорів управлінь, відді-
лів, слідчих прокуратури, приймають "Присягу 

працівника прокуратури" [3, ст. 46]. При прийн-

ятті на роботу до органів прокуратури прокурори 

та слідчі підписують текст Присяги, який збері-
гається в особистій справі прокурора або слідчо-

го за місцем роботи [19, с. 218]. Про складення 

Присяги робиться запис у трудовій книжці.  
Текст присяги має затверджуватися Верхо-

вною Радою України, однак такого затвердження 

він не отримав, хоч Президія Верховної Ради 
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України і постановила передати на розгляд до 

Верховної ради України текст присяги праців-

ника прокуратури, поданий Генеральним проку-

рором України [12]. Необхідно також звернути 

увагу на те, що присяги, що складають державні 
службовці в Україні різних видів державної слу-

жби, переважно закріплюються в законах, на-

приклад в законах про державну службу [5, ст. 

12], про державну податкову службу [4, ст. 23], 

про статус суддів [8, ст. 10], про конституційний 

суд [6, ст. 17], про нотаріат [7, ст. 6], про статут 

внутрішньої служби збройних сил України [9, ч. 

1] тощо. Дана обставина ставить питання про доці-
льність закріплення тексту присяги працівника 

прокуратури України на законодавчому рівні.  
Процедура прийняття присяги працівника 

прокуратури визначається Генеральним проку-

рором України. Однак, варто зазначити, що ст. 2 

Закону України “Про прокуратуру” [3], не вста-

новлює як вимогу до кандидата на призначення 

Генерального прокурора України наявність у 

нього стажу прокурорсько-слідчої роботи в ор-

ганах прокуратури та необхідності складання 

ним присяги працівника прокуратури. На нашу 

думку, до ч. 1 ст. 46 Закону України “Про проку-

ратуру” необхідно внести поправку у такій реда-

кції: “Особи, які вперше призначені на посади 

прокурора або слідчого до органів прокуратури, 

приймають "Присягу працівника прокуратури"”. 

Прокурорам і слідчим органів прокура-

тури, науково-педагогічним працівникам проку-

ратури присвоюються класні чини залежно до 

займаних посад і стажу роботи. Класний чин – це 

спеціальне персональне звання прокурорського 

працівника як державного службовця, що при-

своюється з урахуванням посади, яку він обі-
ймає, стажу, знань та досвіду, а також за конкре-

тними результатами його роботи.  

Порядок присвоєння і позбавлення клас-

них чинів визначається Положенням про класні 
чини працівників прокуратури України, яке за-

тверджується Верховною Радою України [3, ст. 

47 ч. 2]. Діюче положення затверджене Верхов-

ною Радою України 6 листопада 1991 р. Праців-

никам прокуратури встановлюється 10 класних 

чинів. Класні чини державного радника юстиції 
України, державного радника юстиції 1, 2 і 3 

класів присвоюються Президентом України, інші 
класні чини присвоюються Генеральним проку-

рором України [3, ст. 47 ч. 3]. Відповідно до По-

ложення про класні чини працівників органів 

прокуратури України [11], вперше класний чин 

(юриста 3 класу) присвоюється працівникам, які 

працюють в органах прокуратури не менше 6 мі-
сяців, а молодим спеціалістам – після закінчення 

строку стажування і призначення на посаду.       

У порядку заохочення класні чини можуть при-

своюватись достроково, як правило, після закін-

чення не менше як половини встановленого 

строку вислуги у попередньому класному чині 
[16, п. 4.3.]. 

Прокурорсько-слідчим працівникам відпо-

відно до Закону України “Про загальний війсь-

ковий обов’язок і військову службу” [10, ст. 5 п. 

2] присвоюються військові звання, однак до вій-

ськових звань офіцерського складу прокуратур 

додаються слова "юстиції". Присвоєння військо-

вих звань молодшого та старшого офіцерського 

складу військовослужбовцям військових проку-

ратур здійснюється у порядку, встановленому 

Законом України "Про загальний військовий 

обов'язок і військову службу" за поданнями від-

повідно військових прокурорів регіонів та Голо-

вного військового прокурора. Військові звання 

вищого офіцерського складу військовослужбов-

цям військових прокуратур присвоюються Пре-

зидентом України за поданням Генерального 

прокурора України.  

Працівники органів прокуратури, яким 

присвоєно класні чини, перебувають у них дові-
чно; позбавлення класного чину може мати місце 

при звільненні працівника з органів прокуратури 

за проступки, що порочать його. У разі грубих 

порушень службового обов’язку працівником 

прокуратури чи негідної поведінки його може 

бути понижено в чині [11, п. 10]. Але дане поло-

ження суперечить ст. 26 Закону України “Про 

державну службу” [5], прийнятому пізніше, де 

сказано, що державний службовець може бути 

позбавлений рангу (в прокуратурі класного чи-

ну) лише за вироком суду. Якщо ж державний 

службовець перейшов на посаду нижчої катего-

рії або залишив державну службу, на яку потім 

поновився, за ним зберігається присвоєний ранг 

(класний чин). На нашу думку, дана колізія має 

бути усунена на законодавчому рівні. 
Є необхідність також окремого визначення 

поняття працівника органу прокуратури. Засади 

статусу працівників прокуратури, які не визна-

ються “кадрами прокуратури”, але підпадають 

під визначення патронатного державного служ-

бовця або військовослужбовця, врегульовано 

законами України “Про державну службу”, “Про 

загальний військовий обов’язок і військову слу-

жбу”, рядом відомчих наказів Генерального про-

курора України, однак, не достатньо. Укази ж 
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Президента України та постанови Кабінету Мі-
ністрів України врегульовують переважно пи-

тання статусу патронатних державних службов-

ців органів виконавчої влади та місцевого само-

врядування, а накази Головдержслужби є відом-

чими і не зареєстрованими у Мінюсті, тому для 

працівників прокуратури, хоч і не наділених ста-

тусом “прокурора”, не є обов’язковими, а лише 

рекомендативними [18, п. 2]. Отже, існує в даній 

галузі правового регулювання явна прогалина. 

Також необхідно враховувати, що не всі проку-

рорські працівники патронатної служби можуть 

бути державними службовцями  

До стажу державної служби зараховується 

лише служба: 1) на посадах керівних працівників 

і спеціалістів в апараті органів прокуратури; на 

посадах слідчих, прокурорів, інших службових 

осіб, яким присвоєно персональні звання [14, п. 

2]; на посадах визначених переліком посад нау-

кових працівників державних наукових установ, 

організацій та посад науково-педагогічних пра-

цівників Інституту Генеральної прокуратури 

України з підвищення кваліфікації прокурор-

сько-слідчих кадрів і науково-практичних розро-

бок з питань організації роботи на основних на-

прямках прокурорської діяльності [14, п. 3].  

У період проходження служби всі проку-

рорсько-слідчі працівники підлягають атестації. 
Висновок атестаційної комісії є основою для 

прийняття рішення про підвищення прокурора 

чи слідчого в посаді чи класному чині. Порядок 

атестації передбачений Положенням про атесту-

вання прокурорсько-слідчих працівників органів 

прокуратури України [17], яким визначено, що 

атестування прокурорсько-слідчих кадрів здійс-

нюється Вищою атестаційною комісією Генера-

льної прокуратури України та атестаційними ко-

місіями, що створюються при обласних і прирів-

няних до них прокуратурах і при прокуратурах 

міст з районним поділом. Атестування прово-

диться один раз на 5 років. При вирішенні пи-

тання про висунення на вищу посаду чи пони-

ження в посаді, а також за наявності серйозних 

недоліків у роботі або поведінці прокурорів і 
слідчих атестування за пропозицією керівника 

відповідної прокуратури або її структурного під-

розділу проводиться достроково. Молоді спеціа-

лісти підлягають атестуванню по закінченні ста-

жування, а повторно — за 2 роки. Особи, які ма-

ють досвід роботи в правоохоронних органах, але 

вперше призначені на прокурорсько-слідчі посади, 

підлягають атестуванню не раніше, ніж через 6 мі-
сяців роботи на цих посадах [17, п. 2.3].  

Та задля приведення законодавства про 

прокуратуру у відповідність до стандартів захи-

сту дитинства і материнства необхідно, на нашу 

думку, у положенні про атестування прокурор-

сько-слідчих працівників органів прокуратури 

України також передбачити: 1) що жінки, які пе-

ребувають у відпустці по вагітності, пологах і 
догляду за дитиною, проходять атестацію не ра-

ніше ніж через рік після виходу на роботу; 2) ва-

гітні жінки можуть проходити атестацію за влас-

ним бажанням. Варто також передбачити, що по 

закінченні строку повноважень прокурорів, які 
призначаються строком на п’ять років, повинна 

проводитися перевірка роботи очолюваної ними 

прокуратур, за наслідками якої повинна прово-

дитися атестація не пізніше ніж за три місяці до 

закінчення строку повноважень. Не пізніше ж 

ніж за місяць до закінчення п’ятирічного строку 

повноважень, з урахуванням результатів атеста-

ції, повинно вирішуватися питання про подальше 

призначення вказаних працівників.  

Служба в органах прокуратури відзнача-

ється традиційним переведенням кваліфікованих 

працівників з метою підвищення ними кваліфі-
кації та підвищення їх неупередженості – їх ро-

тацією. Отже, переведення прокурорів, слідчих 

або науково-педагогічних працівників відбува-

ється: 1) з ініціативи працівника, в порядку ви-

значеному законодавством про працю; 2) у по-

рядку ротації – в межах органів прокуратури без 
підвищення або пониження у рівні посади без 
згоди працівника з обов’язковим мотивуванням 

підстав такого переведення; 3) у порядку пони-

ження у посаді – переведення з пониженням у по-

саді прокурора або слідчого, до якого було застосо-

ване за висновком атестаційної комісії дисципліна-

рне стягнення у вигляді пониження в посаді. 
Досвідчені кадри — основа ефективного 

виконання завдань органів прокуратури. Одно-

часно стабільність породжує застій у кадрах. 

Тому надзвичайно важливо стабільність кадро-

вого складу сполучати з його ротацією. Під ро-

тацією розуміється зміна кадрового складу, при-

чому не тільки по горизонталі, а й по вертикалі. 
Але при ротації або назва посади залишається 

колишньою, а місце роботи змінюється, або змі-
нюється і посада, але її рівень залишається таким 

же. Прокурорський працівник з огляду на єдність 

прокурорського нагляду не може бути вузьким 

фахівцем, він зобов’язаний добре орієнтуватися 

на будь-якій ділянці прокурорської діяльності, 
тому дуже важливо періодично переміщати про-

курорського працівника по горизонталі, зміню-
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ючи ділянки роботи. В органах прокуратури ця 

робота має особливий характер. Періодична ро-

тація кадрів передбачена серед заходів проти 

зловживань державних службовців у ряді норма-

тивних актів, що регулюють боротьбу з коруп-

цією [13]. Із їх змісту випливає, що ротація – 

особливий вид переведення на іншу роботу, який 

не потребує згоди працівника [25, с. 74]. Ротація 

здійснюється в інтересах держави і сприяє під-

вищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих ка-

дрів, не дозволяючи їм довго затримуватись на 

одній посаді або в одному підрозділі.  
Але Пленум Верховного Суду України в 

постанові № 9 від 1 листопада 1996 р. “Про за-

стосування Конституції України при здійсненні 
правосуддя” роз’яснив, що не можуть застосову-

ватись як такі, що суперечать Конституції Укра-

їни положення, які передбачають можливість 

тимчасового переведення працівника без його 

згоди на іншу роботу в порядку дисциплінарного 

стягнення, в порядку виробничої необхідності 
або простою, а також можливість виконання ним 

роботи, не передбаченої трудовим договором 

[15, с. 222-228].  

Закони ж України “Про державну службу” 

та “Про прокуратуру” взагалі не передбачають 

порядку здійснення ротації. Не передбачено й 

порядок і підстави проведення ротації у відом-

чих нормативних актах. Та оскільки ротація 

пов’язана з переміщенням на іншу роботу, то, на 

нашу думку, підстави, порядок проведення та її 
правові наслідки повинні встановлюватись нор-

мами трудового права.  

Переведення відбувається і в порядку пе-

реведення на іншу роботу працівника, який ви-

знаний атестаційною комісією таким, що не від-

повідає займаній посаді. Він переводиться про-

тягом місяця після ознайомлення з рішенням за 

його згодою. За відсутності такої згоди з ним 

може бути розірвано трудовий договір відпові-
дно до законодавства про працю [17, п. 9].  

Наступний вид переведення – призна-

чення, працівника на посаду керівника органу 

прокуратури на п’ятирічний строк. В органах 

прокуратури створюється кадровий резерв для 

зайняття посад, а також для просування по слу-

жбі. Для зарахування до резерву на заміщення 

керівних посад має бути згода працівника [16, 

п.2.4.]. Наказом Генерального прокурора Укра-

їни при призначення на вищестоящу посаду ви-

значається строк повноважень підпорядкованого 

прокурора, що означає зміну умови попередньо 

укладеного з ним трудового договору: укладення 

трудового договору на певний строк. Статус 

прокурора як працівника при цьому погіршу-

ється: по-перше, розірвати строковий трудовий 

договір з власної ініціативи працівник має право 

тільки за наявності обставин, передбачених у ст. 

39 Кодексу законів про працю, а, по-друге, по 

закінченні вказаного строку договір з ним може 

бути припинено [2, ч. 2 ст. 36]. На практиці по 

закінченні строку здійснення ними повноважень, 

проводиться атестація, за результатами якої ви-

рішується питання про подальше призначення 

працівника. Та при цьому, на нашу думку, не до-

статньо захищені його трудові права. Керівний 

працівник, який визнаний атестаційною комісією 

таким, що не відповідає займаній посаді, протя-

гом місяця після ознайомлення з рішенням може 

бути переведений за його згодою на іншу ро-

боту, а за відсутності такої згоди з ним може бу-

ти розірвано трудовий договір відповідно до за-

конодавства про працю [17, п. 9]. Однак немає 
ніякої гарантії, що при позитивних результатах пе-

ревірки діяльності очолюваної ним прокуратури та 

його атестації він буде призначений на наступний 

строк або хоча б займе посаду, рівнозначну тій, яку 

займав до останнього призначення.  

Висновок перший. Аналіз правових засад 

переведення в органах прокуратури приводить 

до висновку, що на законодавчому рівні слід 

встановити доповнення до ст. 46 Закону України 

“Про прокуратуру” такого змісту: (ч. 4) “Праців-

ники прокуратури по закінченні п’ятирічного 

строку призначення їх на посаду, після отри-

мання позитивного висновку, наданого атеста-

ційною комісією, мають право призначення та 

наступ-ний строк або призначення на попередню 

посаду або з їх згоди на посаду, рівноцінну тій, 

яку займали до останнього призначення. Праців-

ники, визнані у встановленому порядку неза-

конно звільненими, незаконно переведеними на 

інші посади або позбавленими класного чину, 

підля-гають поновленню в попередній посаді та 

клас-ному чині або з їх згоди призначенню на рі-
внозначну посаду”.  

Припинення служби в органах прокура-

тури відбувається в результаті дострокового зві-
льнення прокурорсько-слідчих кадрів або їх ви-

ходу у відставку, однак чинне законодавство не 

дає їх правового визначення, закріплено лише 

випадки дострокового припинення повноважень 

Генерального прокурора України [3, ст. 2].  

Висновок другий. На нашу думку, в зако-

ні необхідно чітко визначити випадки достроко-

вого припинення повноважень прокурорсько-
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слідчих працівників та встановити, що “відстав-

кою є припинення служби в органах прокуратури 

України прокурором або слідчим органів проку-

ратури, за його письмовою заявою”, та встано-

вити підстави для такої відставки, зокрема: а) 

вихід на пенсію, передбачений ст. 54 цього за-

кону; б) принципова незгода з рішенням органу 

чи посадової особи прокуратури, а також етичні 
перешкоди для перебування на службі в проку-

ратурі; в) стан здоров'я, що перешкоджає вико-

нанню службових повноважень (за наявності ме-

дичного висновку).  

Законодавство України однак містить по-

ложення що до особливостей звільнення окре-

мих груп прокурорсько-слідчих кадрів прокура-

тури, зокрема, звільнити молодих спеціалістів 

протягом перших трьох років роботи можна 

тільки з відома управління кадрів Генеральної 
прокуратури України [17, п. 25]. Звільнення з 
військової служби осіб офіцерського складу вій-

ськових прокуратур здійснюється відповідно до 

Закону України "Про загальний військовий обо-

в'язок і військову службу" за поданням Голо-

вного військового прокурора.  

Висновок третій. Наведене вище дово-

дить, що у регулюванні законами України “Про 

державну службу”, “Про прокуратуру”, “Про за-

гальний військовий обов’язок” і Кодексом зако-

нів про працю питань проходження служби в 

органах прокуратури існує ряд прогалин (пи-

тання ротації, поняття працівника прокуратури, 

випадків їх звільнення тощо) та колізій (регулю-

вання питань пониження в класному чині тощо). 

Закон України “Про прокуратуру” врегульовує 

вказане питання недостатньо, зокрема, в ньому: 

1) не визначено “діяння, які є дисциплінарними 

правопорушеннями та відповідальність за них” 

кадрів прокуратури, які відповідно до Конститу-

ції України [1, ст.92 ч.12 п.22] визначаються ви-

ключно законами, в статті ж 48 вказаного закону 

сказано, що дане питання врегульовується Дис-

циплінарним статутом (підзаконним актом Вер-

ховної ради України); 2) не визначено гарантій 

додержання трудових прав прокурорів, строк 

перебування яких на посаді завершується; 3) не 

врегульовано специфіку проходження служби та 

правовий статус працівників прокуратури, що не 

відносяться до прокурорських кадрів; 4) не вста-

новлено вимоги до кандидата на посаду Генера-

льного прокурора України та вимоги щодо при-

йняття ним присяги; 5) недостатньо регламенто-

вані специфічні для прокуратури питання по-

рядку прийому на роботу і звільнення, організа-

ції практичного здійснення працівниками проку-

ратури своїх завдань і функцій, зміцнення служ-

бової дисципліни, відповідальності тощо; 6) не 

врегульовано питання тимчасового відсторо-

нення кадрів прокуратури від виконання повно-

важень на період проведення внутрішнього слу-

жбового розслідування щодо них; 7) не врегу-

льовано питання поновлення в посаді, класному 

чині прокурорсько-слідчих працівників. 

Перспективи подальших досліджень. 

Указані недоліки правового регулювання служби 

в органах прокуратури потребують належного 

осмислення, а нормативне регулювання специ-

фіки різних аспектів проходження служби в ор-

ганах прокуратури України потребує комплекс-

ного вирішення законодавцями. Оптимальним 

шляхом їх вирішення було б прийняття Закону 

України “Про проходження служби в органах та 

установах прокуратури”, який має регламенту-

вати основний комплекс правовідносин в орга-

нах прокуратури та створить необхідні нормати-

вні передумови для удосконалювання управління 

кадрами в органах прокуратури, більш чітко ви-

значить правовий статус прокурора і слідчого.  
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ЕВОЛЮЦІЯ  ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА  
 

Постановка проблеми. На рубежі ХХ-

ХХІ століть невід’ємною кримінологічною хара-

ктеристикою сучасного розвитку держав, які ви-

користовують ринкові моделі господарювання, 

стала масштабна економічна злочинність і пов’я-

зана з нею криміналізація економічних відносин. 

У наукових кримінологічних дослідженнях про-

блемі економічної злочинності почали приділяти 

належну увагу відносно нещодавно: у Західній 

Європі у 50-роках ХХ ст., у 30-х роках, у Сполу-

чених Штатах. Тому може скластися думка, що 

це явище не було характерне для минулих сто-

літь. Таку думку може формує і дуже наочний 

зв’язок цього явища зі сучасними технологіями і 
формами організації господарської діяльності. 
Проте коріння економічної злочинності слід  

шукати у далекому минулому, і тільки прове-

дення історичного аналізу формування та змін-

ності економічної злочинності як явища, яке 

спостерігається віддавна  щоразу в нових про-

явах у країнах з різними системами господарю-

вання, може дати глибоке розуміння його соціа-

льно-економічної природи. 

Ступінь наукової розробки теми. У пра-

вничій літературі питанням історії формування 

та змінності  різних проявів економічної злочин-

ності у різні часи приділялась увага такими авто-

рами як, Курочкін К.А. [1], Макаревич Я. [2], 

Павелко В.[5], Міддендорф В. [7], Тайдеман К. 

[8] та іншими. Проте відносно цілісної історич-

ної ретроспективи  соціально-еконо-мічної при-

роди цього явища ще не проводилось.  Однак 

розвиток економічної злочинності, як соціально-

го  явища, зумовлений певними закономірностя-

ми, які дають можливість бачити спорідненість 

між встановленням відповідальності в умовах 

первіснообщинного ладу, скажімо, за зрубування 

хлібних дерев на потреби будівництва житла [2, 

с.175] і покаранням за шахрайство з фінансови-

ми ресурсами в сучасну епоху.  

Ця спорідненість виявляється передусім у 

залежності між способами і умовами господарю-

вання у відповідному суспільстві і криміналіза-

цією окремої господарської поведінки, яка, по-

рушуючи порядок встановленої господарської 
діяльності, заподіює істотну шкоду господарсь-

ким суспільним відносинам. 

Така залежність простежується вже в при-

мітивних формах господарювання у первіснооб-

щинному суспільстві. Соціальні відхилення у 

господарській діяльності були спрямовані проти 

господарських інтересів общини чи іншого ко-

лективу і, відповідно, суспільної охорони самого 

механізму господарювання та його предметів. 

Наприклад, щоб зберегти пасовищне господарс-

тво від втрати пасовищ і мисливських угідь,  пе-

редбачалась відповідальність за покидання наме-

тів та спроби будівництва постійних житлових 

будівель. Від імені общини чи колективу карали 

також тих, хто знищував або споживав певні ро-

слини чи тварин в інший спосіб ніж це було ви-

значено для виживання общини чи колективу. Ка-

рні санкції застосовували за порушення заборони 

вивозу за межі Аттики будівельних матеріалів, які 
використовували для будівництва кораблів.   

На ранніх етапах економічного розвитку 

під суспільний захист брали також важливі гос-

подарські операції між родами чи іншими колек-

тивами, зокрема, обмін товарами. Ацтеки карали 

смертю за насильницькі дії, вчинені під час торгів.  

Все це підтверджує, що соціальні об’єд-

нання у формі общин чи інших колективів людей 

для захисту своїх господарських інтересів пе-

редбачали відповідальність за вчинення забо-

ронених дій, які порушували встановлений поря-

док і форми здійснення господарської діяльності. 
Соціальні відхилення у господарській поведінці 
пояснюються  об’єктивними і суб’єктивними су-

перечностями у розвитку первіснообщинної сус-

пільно-економічної формації, які порушували 

взаємозв’язок особи з відповідним соціальним 

середовищем і призводили до таких форм пове-

дінки особи, яка не узгоджувалась з існуючими 

формами господарювання. Іншими словами, го-

ловною причиною таких соціальних відхилень 

були суперечності між вимогами общини щодо 

дотримання визначеного нею порядку господа-

рювання та інтересами господарюючого суб’єк-

та. А - це суперечності у своїй основі мають со-

ціальний характер. Причому асоціальні інтереси 

господарюючого суб’єкта могли формуватися як 

в силу того, що він не міг забезпечити задоволен-

ня своїх раціональних інтересів в межах встановле-
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ного порядку господарювання, так і просто через 
жадібність чи іншу корисливість.  

Адміністративно-господарське об’єднання 

общин, утворення надобщинних органів влади 

разом з сукупністю інших факторів у кінцевому 

результаті призвели до формування держав і їх-

нього апарату, а також до оформлення примусово-

каральної функції держави. Держава забезпечила 

правове регулювання порядку здійснення госпо-

дарської діяльності, а також окреслила межі право-

вої охорони господарських суспільних відносин.  

Вплив соціальних відхилень у господарсь-

кій поведінці  на формування правової заборони 

і встановлення відповідальності за її порушення 

простежується уже у ранньокласових суспільст-

вах. Свідчення цьому – Кодекс Хаммурапі (ХVІІІ 
століття до н.е.), в якому було передбачено умо-

ви дійсності та порядок укладення цілого ряду 

угод  (в першу чергу купівлі-продажу) і відпові-
дальності за їх порушення, аж до смертної кари 

[3, с.45]. Прикладами правового захисту системи 

господарювання вавілонського суспільства є пе-

редбачена відповідальність за діяльність селян, 

що призвела до пошкодження системи штучного 

зрошення, або заподіяння шкоди власнику поля  

недобросовісною працею  [4, с.28]    

 З розвитком товарного виробництва роз-
ширювались і товарообмінні операції, тож  за-

проваджувались суспільні заборони щодо вчи-

нення дій, які б порушували порядок викорис-

тання дорогоцінних металів під час проведення 

товарообмінних операцій. З часу введення гро-

шей як  платіжного засобу карались дії, які поля-

гали у заниженні в них вмісту дорогоцінних ме-

талів. Уже в Епірі і Дігмі у V ст. до н.е. діяли 

тимчасові торговельні суди, які розглядали спра-

ви про порушення правил торгівлі [5, с.22].  

З перебігом часу весь час відбувалось удо-

сконалення правового захисту від асоціальної 
господарської поведінки, яка ускладнювала роз-
виток товарного виробництва та товарообмінних 

операцій. Розширення товарообміну вимагало і 
захисту від продажу товарів з прихованими не-

доліками. Римське право вже у І віці до н.е. стало 

боротися з такою поведінкою. Курульні еділи, 

що відігравали роль “господарської поліції”, 

ввели у практику обов’язок продавця повідом-

ляти покупцю про недоліки рабів і робочої ху-

доби, а у випадку неповідомлення – сплачувати 

подвійну вартість речей, в яких ці недоліки були 

виявлені [6, с. 144].    

Утримання державного апарату і забезпе-

чення виконання функцій держави завжди по-

требували від суспільства великих витрат. Забез-
печення суспільних інтересів вимагає централі-
зованого формування коштів на такі цілі, що 

здавна завжди створювало криміногенну ситуа-

цію. З одного боку, піддані намагалися всіляко 

уникнути платежів до державної скарбниці, вчи-

няючи таким чином злочини, а з іншого   чинов-

ники державного апарату мали чудову нагоду для 

зловживань, обкрадаючи і державу, і підданих. 

Зловживання відомі ще з історії Стародав-

нього Риму.  Так Міддендорф докладно описує 

зловживання римських чиновників, які збирали 

податки, і намісників, які керували римськими 

провінціями. Ці зловживання порушували інте-

реси як окремих осіб, так і цілих громад, а при-

зводили до зубожіння державної скарбниці. 
Спроба зменшити ці зловживання у провінціях в 

часи імператора Августа за рахунок збільшення 

виплати за службу була марною, відтак постала 

необхідність створити спеціальні суди, які  су-

дили вищих провінційних урядовців [7, с.55].  

Відродження натурального господарства у 

період середньовіччя зменшило коло загально-

державних господарських інтересів та вплив 

державного апарату на порядок та форми госпо-

дарської діяльності. Причиною цього була фео-

дальна роздробленість і, як правило, кожен фео-

дал міг самостійно визначати порядок здійс-

нення господарської діяльності в межах свого 

володіння, і  порушення встановленого порядку 

у багатьох випадках  передбачало кримінальну 

відповідальність. Феодальне право було спрямо-

ване, в основному, на захист політичної та ідео-

логічної системи: феодальних відносин і релігій-

них переконань. Це призвело до загального зме-

ншення кримінально-правової охорони госпо-

дарської діяльності. Дезінтеграція натуральних 

господарств і фактична відсутність внутрішніх 

джерел для поступлення грошових коштів для 

феодалів, обумовила і те, що цілий ряд тради-

ційних злочинів економічного характеру не вва-

жались такими у середні віки.   

З переходом до капіталістичної системи 

господарювання докорінно змінюється сфера 

кримінально-правової охорони господарських 

відносин. Поява нових форм господарської дія-

льності, а також докорінна зміна господарського 

механізму потребували забезпечення охорони 

інтересів власника, обмеження монополізму на 

ринку і створення рівних умов та добросовісної 
конкуренції для всіх суб’єктів господарської дія-

льності. Для досягнення цих завдань держава 

постійно намагалася розширювати регламенту-
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вання порядку здійснення господарської діяль-

ності, зокрема, і шляхом обмеження чи заборони 

певних видів та форм  господарської поведінки, 

визначаючи відповідальність за порушення цих 

обмежень чи заборон.     

Відтак, як бачимо, система господарю-

вання впливає не тільки на криміналізацію окре-

мої господарської поведінки, яка суперечить су-

спільним господарським інтересам, але й при-

зводить до суттєвої зміни сфери кримінально-

правової охорони господарських відносин.  

Втручання держави в господарську діяль-

ність, встановлення та постійна зміна господар-

ського механізму держави були спрямовані на 

досягнення завдань суспільно-економічного та 

культурного розвитку, тому виникали і змінюва-

лись, рухаючись у ногу з часом, фінансово-гос-

подарські інституції (змінювалась роль і діяль-

ність банків, виник обіг цінних паперів, безготі-
вковий розрахунок, субвенції та  пільгові кре-

дити, виділені державою на господарські цілі, 
з’явилось страхування тощо), які суттєво змі-
нили динаміку економічного обігу і призвели до 

обмеження особистих контактів та фізичної, без-
посередньої передачі майнових цінностей. Нато-

мість розвиваються опосередковані і часто непе-

рсоніфіковані господарські зв’язки, які набува-

ють абстрактного характеру [8, с.7]. Господар-

ська діяльність ускладнюється щораз більшою 

кількістю ланок, зростає значення зв’язків і по-

середництва між ними. Множаться і з’являються 

нові форми довірчих форм діяльності і репрезен-

тація економічних інтересів. Така внутрішня 

структура господарської діяльності створює 

сприятливі умови для зловживань, недобросовіс-

ності, шахрайських маніпуляцій, старанно при-

хованих під виглядом легальної господарської 
поведінки. Так, вже у ХVІІ з виникненням акціо-

нерних компаній серед них було багато таких, 

що займались шахрайством.  Подальша історія 

акціонерного капіталу пов’язана з багатьма афе-

рами. Одна з відомих – шахрайство з інвестиці-
ями Чарльза Б’янки (відомого також під іменем 

Карло Понці), який обіцяв своїм інвесторам ви-

сокі відсотки, які і виплачував протягом певного 

часу. В результаті шахрайської фінансової піра-

міди К. Понці збагатився більш як на 20 мільйо-

нів доларів США [9, с. 16] 

Щоб обмежити виникнення ексцесів у гос-

подарській діяльності, які можуть загрожувати 

не тільки інтересам окремих суб’єктів господа-

рювання, але й суспільним господарським інте-

ресам, держава щораз більше вдавалась до кри-

мінально-правових заходів впливу на господар-

ську діяльність. 

Сьогодні важко уявити, щоб в умовах су-

часних технологій господарювання і при тій 

шкоді, яка може бути завдана у випадку зловжи-

вання цими технологіями, демократичні держави 

обмежували сферу кримінально-правової охо-

рони господарської діяльності. 
Однак тільки після Другої світової війни у 

Європі законодавці зрозуміли, що система гос-

подарювання є такою ж цінністю для держави як 

життя чи здоров’я її громадян або ж інші блага, 

які ставляться під охорону кримінального за-

кону. Тільки збалансована система господарю-

вання, функціонування найважливіших ланок 

якої ставиться під охорону кримінального закону 

може забезпечити розвиток суспільства і задово-

льнити потреби кожної окремої особи.       

 Проте незалежно від соціально-економіч-

ної та політичної систем багато проявів госпо-

дарських патологій повторюються віками. Так 

високою криміногенністю, ще з найдавніших 

часів, завжди характеризувалася діяльність, що 

пов’язана з використанням платіжних засобів. 

Дорогоцінні метали, які виступали в їхній ролі, 
завжди були предметами підробок. Не менш 

криміногенними були фінансові, митні і подат-

кові інституції. 
Віками гостро криміногенними є переро-

бка  природних корисних рослин, а також торгі-
вля. З найдавніших часів є свідчення про пока-

рання за підробку вина і оливи, також за торгі-
влю такою продукцією, за спекуляцію збіжжям і 
продуктами його переробки [8, c. 26-31].  

Ще в Стародавньому Римі виявлені зло-

вживання під час будівельних робіт. Так Мідде-

ндорф нагадує, що в 70-х роках до н. е. римський 

консул Марк Красс був відомий своїми сумнів-

ними справами у будівництві. На ХІХ ст. випа-

дають великі зловживання під час будівництва залі-
зниць у Сполучених Штатах  Америки. Газета 

“Нью Йорк Таймс” повідомляла про  зловживання 

та шахрайства, як з боку найвищих службових осіб, 

так і звичайних працівників [7, с. 56-63].  

Європейська преса після Другої світової 
війни часто інформувала про будівельні афери в 

Італії, Німеччині та Франції. Правопорушення 

були пов’язані  з  утворенням фіктивних спілок, 

які вводили в оману майбутніх мешканців буди-

нків, складаючи неправдиві кошториси, маніпу-

люючи цінами тощо [5, с.37]. 

Значного розмаху в останні десятиріччя 

набули злочинні дії з використанням кредитних 



Еволюція економічної злочинності як соціального явища 

112                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2003. Випуск 172. Правознавство. 

карток. У 1991 році компанія “Мaster Card” по-

несла збитки від шахрайських дій на суму біля 

300 мільйонів доларів США, що на 42% більше, 

ніж у попередньому році [9, с.23]. 

Безумовно, що можна наводити багато 

прикладів різного роду проявів економічної зло-

чинності,  особливо в нашу епоху, але їх природа 

чисто соціально-економічна – протиріччя між  

системою господарювання певної соціально-

економічної формації  та інтересами і потребами 

господарюючих суб’єктів. Характер цього про-

тиріччя і визначає характер та обсяги економіч-

ної злочинності в певний історичний період. 
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ІНСТИТУТ ВИПРАВДАНОГО РИЗИКУ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 

Постановка проблеми. У загальноприй-

нятій системі обставин, що виключають злочин-

ність діяння зарубіжних країн, інститут виправ-

даного ризику  набуває такого ж вигляду, стан-

дарту, як і інститути необхідної оборони і край-

ньої необхідності. Нові досягнення в галузі ме-

дицини, науково-дослідних експериментів, осво-

єння космосу та “мирного” атому, удоскона-

лення виробничо-господарських відносин, екс-

плуатація сучасної техніки  містять у собі певну 

ступінь небезпечності,  тобто ризик - це нане-

сення шкоди правоохоронюваним інтересам. Це 

вимагало від законодавця,  в силу суспільно ко-

рисного характеру  ризикованої діяльності, пе-

редбачити ризик в якості обставини,  що виклю-

чає злочинність діяння, визначивши умови  його 

юридичної правомірності. У зв’язку з цим біль-

шість зарубіжних країн почали вносити зміни до 

кримінальних кодексів, закріплюючи в конкрет-

них статтях інститут виправданого ризику, як 

обставину, що виключає злочинність діяння. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Питання відносно закріплення інституту виправ-

даного ризику в кримінальному законодавстві 
було предметом гострої наукової дискусії. Так, 

німецький учений Н.Вельцер [35, с.132] та поль-

ські криміналісти А.Губинський [31] та Н.Поп-

лавський [33, с.57] пропонували закріпити “зага-

льнокримінальний” інститут ризику в Загальній 

частині  кримінального закону, поряд з іншими 

обставинами, що виключають кримінальну від-

повідальність (злочинність діяння) – необхідною 

обороною, крайньою необхідністю,  а норму про 

ризик віднести безвідносно до його видів, нада-

вши йому універсальний характер. 

Заслуговує на увагу і те, що російські кри-

міналісти пропонували закріпити інститут ви-

правдного ризику в Особливій частині криміна-

льного кодексу, посилаючись на кодекси  НДР та 

ПНР 1969 року. 

Наприклад, В.Мельнікова [8, с.22-23] не 

погоджувалася з точкою зору  закріпити норму 

“професійного і господарського ризику” тільки в 

Загальній частині Кримінального кодексу. Вона 

зауважувала, що законодавче визначення  “про-

фесійного і господарського ризику” однозначно 

вирішується  прийняттям однієї правової норми, 

“ тому і необхідно  прийняти загальну норму, в 

якій буде дане загальне  і родове визначення да-

ної обставини, якій місце в Загальній частині 
кримінальних кодексів. А у відповідних розділах 

Особливої частини Кримінального кодексу слід 

сформулювати найбільш поширені види профе-

сійного ризику”. Згодом думку В.Мельникової  
було піддано різкій критиці з боку російських 

криміналістів, оскільки реалізація цієї пропозиції 
була неможливою в силу різнорідності сфери та 

характеру  ризикованої діяльності [15, с.112]. 

Болгарський учений-криміналіст Н.Іоси-

фов [3] вважав, що задля досягнень науково-

технічного прогресу й апробації нових ідей на 

практиці необхідні додаткові гарантії від нас-

лідків невиправданих ризикованих дій, які були 

б закріплені на законодавчому рівні. 
Польські вчені А.Спотовський [34, c.46-54] 

та Л.Кубицький [32, с.54-64] розглядають в яко-

сті обставин, що виключають злочинність діян-

ня, – медичний експеримент, який наділений 

усіма ознаками та умовами виправданого ризику. 

 На підставі дослідження російського вче-

ного Н.Крилова [4] загальних рис нового Кримі-
нального кодексу Франції можна зазначити, що в 

даному кодексі відсутній інститут виправданого 

ризику, як обставини, що виключає кримінальну 

відповідальність, але дії особи в ситуації допус-

тимого ризику правомірні  у випадку, якщо вчи-

нені дії дозволені  або приписані законом чи під-

законним актом. Американська кримінально-

правова доктрина пов’язує виправданий ризик з 
інститутом вини, особливо з поняттям необере-

жної форми вини. Такий огляд питання стосовно 

інституту виправданого ризику в кримінальному 

праві є актуальним. Свідчення цього – матеріали 

науково-практичної конференції "Кримінальна 

політика і міжнародне право: проблеми ін-

теграції”, яка відбулася 19-20 листопада 1998 

року у м. Володимирі [7].  

 Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, з’ясувати та дослідити врегулю-

вання інституту виправданого ризику в криміна-

льному законодавстві зарубіжних країн, а також 
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дати правову оцінку тенденції зближення і вті-
лення досягнень зарубіжної науки криміналь-

ного права в новому КК України 2001 року. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інститут виправданого ризику, поряд  з 
глибокою теоретичною підставою, вперше отри-

мав законодавче закріплення в кримінальному 

праві  попередніх країн соціалістичної орієнтації 
(НДР, ПНР і НРБ). Проблему “допустимого ри-

зику” німецькі та польські криміналісти  дослі-
джували ще на початку 60-х років. 

Вперше норма, яка містить положення про 

виправданий ризик, після попереднього теорети-

чного обгрунтування на сторінках спеціальної 
літератури з’явилась в § 169 КК Німецької Де-

мократичної республіки [20, с.99] розділу 2 Осо-

бливої частини, що об’єднувала злочинні пося-

гання проти народного  господарства НДР. Вка-

зана стаття  передбачала два  самостійних види 

професійного ризику: “господарський ризик” і 
“ризик дослідження і розвитку”. Згідно п. 1 § 169 

КК НДР, дії господарюючого суб’єкта (особи) не 

є злочинними, якщо “…були вжиті  з тим, щоб  

принести значну господарську користь або попе-

редити значну господарську шкоду”.  

Прийнятий  наступним за КК НДР в 1969 

році  Кримінальний кодекс Польської Народної 
Республіки [28, с.69-70] в розділі ХХХ (Госпо-

дарські злочини) Особливої частини також міс-

тив норму про ризик. Відомий польський юрист 

А.Губинський  з приводу цього писав, що пода-

льший прогрес науки і техніки веде  до підви-

щення суспільної небезпечності легковажності і 
недбалості працівників, які експлуатують тех-

ніку. Однак, на його думку,  це не тільки не ви-

ключає, а навпаки,  обгрунтовує виділення із га-

лузі кримінально караних діянь вчинків, пов’яза-

них із “допустимим ризиком”. Оскільки ж жодна 

із традиційних обставин, що виключає злочин-

ність діяння, не охоплює можливих ситуацій, 

пов’язаних з новаторським ризиком, тому, на 

його думку, потрібно передбачити в новому 

польському Кримінальному кодексі інститут 

“допустимого ризику” [30; 31; 33, с.57]. 

В 1982 році в Загальну частину Криміна-

льного  кодексу НРБ 1968 року була внесена 

стаття 13-а, де була викладена досить вдала  ре-

дакція норми про “виправданий господарський 

ризик”[16, с.10]. У даній статті передбачені два 

види ризику: спрямований на досягнення суспі-
льно корисного результату і на відвернення зна-

чної шкоди.  При цьому в Кримінальному коде-

ксі НРБ, на відміну від КК НДР та ПНР,  значно 

розширений перелік умов правомірності ризику. 

Розширення умов правомірності  ризику пояс-

нювалось тим, що впровадження в народне гос-

подарство  досягнень науково-технічного про-

гресу й апробації нових ідей на практиці можуть 

спричинити певну шкоду, яку не зажди вдається  

визначити, а тим більше, попередити. Тому не-

обхідні додаткові гарантії  від наслідків  неви-

правдано ризикованих дій, які здатні нанести 

невідворотну шкоду як суспільству в цілому, так 

і інтересам  осіб [3, с.28]. 

Ще однією відмінністю від кримінального 

законодавства НДР та ПНР, в яких норма ризику 

передбачалась в Особливій частині Криміналь-

ного кодексу стосовно до спеціального суб’єкта, 

є те, що ст. 13-а КК НРБ була закріплена в Зага-

льній частині і входила в систему обставин, що 

виключають злочинність діяння. 

Саме законодавчий досвід КК НДР, ПНР 

та НРБ здійснив суттєвий  вплив на формування 

інституту виправданого ризику в російському 

кримінальному праві, а останній послужив при-

кладом виправданого ризику в Кримінальному 

кодексі України (ст. 42).  

Як раніше вже зазначалось, це послужило 

однією із причин того, що норма про “виправданий 

професійний та господарський  ризик” була споча-

тку викладена в проекті Основ  кримінального за-

конодавства  Союзу ССР і союзних республік 1988 

р., а загалом закріплена в Основах 1991 р. 

Отже, інститут виправданого ризику міс-

тився в кримінальному законодавстві більшості 
соціалістичних країн Східної Європи (НДР, ПНР 

1969 р., НРБ), що саме по собі було позитивним 

моментом в еволюції правових систем цих дер-

жав. Незважаючи на відмову від ідеї побудови 

соціалістичної держави [12, с.150] і насталих пі-
сля цього змін у політичній та соціально-еконо-

мічній сферах життя, кримінальне законодавство 

вказаних східноєвропейських держав, за винят-

ком НДР [17, с.2], зберегло  інститут виправда-

ного ризику. 

Так, вступивши в силу  з 1 січня 1997 року 

новий Кримінальний кодекс Республіки Польща  

в ст. 27 Загальної частини [24, с.14] містить но-

рму, зазначену в законі як ”проведення експери-

менту”, яка є самостійною обставиною, що “вик-

лючає кримінальну відповідальність” (за термі-
нологією КК РП). В § 3 ст. 27 КК РП спеціально  

вказується, що “правила і умови медичного екс-

перименту визначаються законом”, тобто при 

оцінці виправданості експериментального ризи-

ку правознавець  повинен враховувати специфі-
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чні правила і умови проведення медичного екс-

перименту, закріплені в нормативних докумен-

тах, які регламентують медичну діяльність [32; 

34]. Експеримент, як зазначає В.В. Биков, за сво-

їм змістом,  є складовою частиною загального 

ризику, а проведення будь-якого виду експери-

менту  завжди пов’язано з ризиком ймовірного 

спричинення шкоди правоохоронюваним інтере-

сам [1, с.38]. 

Слід зазначити, що інститут виправданого 

ризику міститься  і в кримінальному  законодав-

стві деяких країн Співдружності  Незалежних 

держав (СНД), які колись входили до складу 

СРСР. Затвердження цього інституту в націона-

льних Кримінальних кодексах деяких країн СНД 

було обумовлено  схваленим 17 лютого 1996 ро-

ку на Міжпарламентській Асамблеї держав – 

учасників Співдружності Незалежних Держав – 

проектом Модельного Кримінального кодексу 

[9, с.91]. Розробка цього проекту  здійснювалась 

на виконаннях постанови Міжпарламентської 
Асамблеї  від 28 жовтня 1994 року “Про правове 

забезпечення  інтеграційного розвитку Співдру-

жності Незалежних Держав” і у відповідності з 
постановою Ради Міжпарламентської Асамблеї 
від 14 лютого 1995 року №4 “Про програмний 

комітет і робочі групи по створенню модельних  

кримінальних та кримінально-процесуальних 

кодексів для держав – учасників СНД”[14,с.88]. 

Прийнята за основу норма про виправданий (об-

ґрунтований) ризик, передбачена Модельним КК 

для країн СНД, лягла в основу відповідних ста-

тей  в оновлених КК Росії, Білорусії, Узбекис-

тану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану 

[27; 22; 26; 25; 23; 19]. 

Як уже зазначалось вище, кримінальне за-

конодавство більшості зарубіжних країн (Англії, 
США, Німеччини, Італії, Франції, Японії тощо) 

не містить положень інституту виправданого ри-

зику. Разом з тим відсутність у кримінальних зако-

нах даних країн самостійної норми про ви-

правданий ризик зовсім не є свідченням того, що 

пов’язані з ризиком діяння не знаходять будь-якої 
оцінки з боку теорії та практики застосування кри-

мінального права. Насправді ж існують різні підхо-

ди і способи в оцінці правомірності  допустимого 

ризику. Один з таких способів оцінки дій особи,  

які тягнуть спричинення шкоди правоохоронюва-

ним інтересам в ситуації допустимого ризику, виті-
кає з деяких  кримінально-правових норм, які пря-

мо не вказують на ризик. 

Наприклад, у кримінальному законодавстві 
Франції [11], як і в більшості країн континента-

льної системи права, виправданий ризик не пе-

редбачається в якості виправдувального факту, 

який звільняє від кримінальної відповідальності. 
Разом із тим судово-слідчі органи оцінюють 

(кваліфікують)  дії особи в ситуації допустимого 

ризику як обґрунтовані (правомірні)  тільки в 

тому випадку, якщо “вчинені дії дозволені або 

приписані законом чи підзаконним актом” (ст. 

122
4
 КК Франції). Тобто дії особи в тій чи іншій 

ситуації допустимого ризику повинні відпові-
дати  приписам закону і не повинні знаходитись  

з ним у певному протиріччі [6, с.77]. 

Безумовно, будь-який ризик повинен бути 

виправданий, інакше він протиправний,  а тому – 

караний. “Виправдання,  - пише Расса, один із 
французьких криміналістів, - пов’язане з органі-
зацією будь-якої діяльності,  передбачає прави-

льне його здійснення. Виправдано, наприклад,  

тільки нормальну поведінку хірурга чи спорт-

смена, і інститут виправдувального  факту не 

може бути  застосований у випадку, коли хірург 

забуває інструмент  в черевній порожнині свого 

пацієнта [4, с.62]. 

Так же розцінюється ризик в кримінально-

му законодавстві Іспанії: дії особи визнаються 

правомірними (виправданими), якщо вони здійс-

нюються на основі “свого законного права, профе-

сійних чи посадових обов’язків” і звільняють осо-

бу, яка ризикує, від “кримінальної відповідальнос-

ті” (ч.7 ст. 21 КК Іспанії [21, с.18]) у випадку спри-

чинення шкоди правоохоронюваним інтересам. 

Інший підхід (спосіб) в оцінці ризику про-

понує звільнення особи від кримінальної відпо-

відальності на підставі відсутності в її діях такої 
ознаки злочину, як вина. При цьому вважається, 

що будучи основною ознакою суб’єктивної сто-

рони злочину, вина [7, с.89] - це  і є та основопо-

ложна  ознака, за допомогою якої  законодавець 

відмежовує правомірний ризик від злочину. Даний 

спосіб у кримінально-правовій  оцінці ризику в бі-
льшій мірі властивий законодавчим системам країн 

загального права, особливо Англії та США.  

Американська кримінально-правова прак-

тика і доктрина вирішують це питання досить 

своєрідно. Виправданий ризик тісно  пов’язують  

з інститутом вини, особливо з поняттям необ-

ережної форми вини. Досить цікавою в теорії 
американського кримінального права є оцінка  

обставин, що виключають злочинність діяння 

(підстави для захисту). Система континентально-

го права  підтримує іншу концепцію, виходячи з 
чого наявність злочину, як підстава кримінальної 
відповідальності, повинно бути констатовано  
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обвинуваченням лише при відсутності обставин, 

що виключають злочинність діяння [29, с.265]. 

“Необережність у своєму змісті, - пише 

Дж. Флетчер, - є різновидом невиправданого 

(необгрунтованого) ризику” [29, с.289]. Необ-

грунтованість, стосовно до ризику,  визначається 

ним як  невиправданість за формулою  очікувані 
витрати проти  очікуваної користі. Очікувані ви-

трати  складаються із загальної шкоди, яка може 

виникнути із ризику, помноженого  на ймовір-

ність того, що ця шкода настане. 

У такий же спосіб розв’язується проблема 

оцінки (кваліфікації) ризику в сучасній  практиці 
та доктринальних джерелах кримінального права 

Англії [18, с.117]. В кінці ХХ століття  спогляда-

ється тенденція зближення положень криміналь-

ного закону країн загальної  та континентальної 
системи права в  різноманітних позиціях,  що 

справляє цим взаємний вплив як на науку кримі-
нального права, так і на кримінальне законодав-

ство [29, с.510]. 

Висновок. У зв’язку з цим зазначимо, що 

намітилась тенденція в кримінальному праві за-

рубіжних країн до уніфікації виправданого ри-

зику. На наш погляд, включення вказаного  ін-

ституту в кримінальному законодавстві країн  

загальної та континентальної системи права мо-

гло б тільки тісніше їх зблизити, що не можна не 

визнати позитивним явищем в їх еволюції. 
В контексті цього не можна не відзначити і 

розширення переліку обставин, що виключають 

злочинність діяння і в Кримінальному кодексі 
України 2001 року. Цим українське  кримінальне 

законодавство не тільки  втілило досягнення віт-

чизняної кримінальної науки, але і наблизилось 

до міжнародного рівня регулювання різноманіт-

них обставин, що виключають злочинність діян-

ня. Подальше узагальнення та сприйняття позитив-

ного досвіду зарубіжних країн у галузі вирішення 

питань, пов’язаних з виправданим ризиком, можуть 

принести користь як у процесі застосування ст. 42 

КК України, так і в подальшій роботі  по удоскона-

ленню її редакції. 
Міжнародне товариство визнає необхід-

ною соціально корисну діяльність, спрямовану 

на підвищення рівня благоустрою людей, дотри-

мання їх прав і свобод, забезпечення науково-

технічного прогресу і попередження злочинно-

сті, одночасно закликаючи до дотримання вимог, 

які забезпечують особливий захист правоохоро-

нюваних інтересів при досягненні відповідної 
суспільної корисної мети. З усього викладеного 

випливає стосовно виправданого ризику, що ці 

рекомендації спрямовані  на досягнення  того, 

щоб при мінімальних затратах ризику отримати 

значний корисний, позитивний результат. 
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Постановка проблеми. Кримінологи про-

тягом тривалого часу звертають свою увагу на 

антисуспільні явища, які нерозривно зв’язані зі 
злочинністю та супроводжують її розвиток. Цей 

зв’язок у першу чергу розкривається через част-

кове взаємо поглинання цих явищ і злочинності: 
в частині проявів поведінки, які у зв’язку із під-

вищеним рівнем суспільної небезпеки та кримі-
налізацією набувають злочинної - кримінально-

правової природи. Інша сфера впливу цих анти-

суспільних явищ визначається детермінацією зло-

чинності: ці явища здатні регенерувати злочини, 

виступаючи в ролі окремих складових механізму 

розвитку злочинної поведінки на індивідуальному 

рівні, визначають розвиток окремих груп злочинів і 
злочинності в-цілому. Також ці явища в різних сво-

їх проявах суттєво впливають на рівень криміналь-

ної віктимності, підвищення латентності окремих 

видів злочинів, становлення та розвиток антисуспі-
льного спрямування особистості.  

 Зв’язок даної проблематики з науковими 

завданнями підтверджується Координаційним 

бюром з проблем кримінології Академії право-

вих наук, яким при розробці Концепції розвитку 

кримінологічної науки в Україні на початку XXI 

століття відзначалось, що “однією з актуальних 

на прогнозований період має стати проблема 

співвідношення злочинної поведінки та некримі-
налізованої (фонової) поведінки, частина якої 
завжди була передкримінальною” [10, с.13].   

Зв’язок із практичними завданнями на су-

часному етапі випливає з реалізації як загальної 
мети Комплексної програми профілактики зло-

чинності на 2001-2005 роки (забезпечення  акти-

вної наступальної протидії злочинності та досяг-

нення  уповільнення  темпів  її зростання) так і 
окремих її складових [1, с.101]. Отже на сучас-

ному етапі кримінологічне вчення про ці явища 

характеризується як науковою так і практичною 

цінністю. Поглиблення наукових досліджень в 

сфері антисуспільних явищ, які передують і су-

проводжують розвиток злочинної поведінки, а 

також їх взаємозв’язків із злочинністю дає мож-

ливість не тільки теоретичного переглянути 

кримінологічні засади розвитку злочинності, 
окремих її груп та індивідуальної злочинної по-

ведінки, але успішно використати отримані 
знання на практиці при протидії злочинності.   

Ступінь наукової розробки проблеми.  За 

всіх цих обставин розв’язання даної проблеми в 

кримінології ще донедавна носило  достатньо 

фрагментарний характер: згадані антисуспільні 
явища розглядали в якості причин, умов розви-

тку злочинності; окремі прояви цих явищ роз-
глядали в якості несприятливих обставин фор-

мування особи злочинця; пияцтво, наркоманію 

відокремлювали в окремі кримінологічні напря-

мки, які в системі кримінології завершували осо-

бливу частину; корупційну, наркотичну злочин-

ність розглядали в якості елементів Особливої 
частини кримінології і т.д. Комплексне криміно-

логічне вивчення сукупності явищ, які є сприят-

ливим підґрунтям для окремих груп злочинів і 
злочинності в цілому, у всіх їх взаємозв’язках зі 
злочинністю, на жаль, не здійснювалось. Винят-

ком з даного ствердження можна вважати працю 

В.А.Тулякова, який у 1986 році здійснив кримі-
нологічне розв’язання деяких проблем боротьби 

із соціально-негативною поведінкою, але прове-

дене дослідження базувалось на матеріалах ви-

вчення агресивної злочинності [18, с.3-16]. Ви-

вчення обраної проблематики в повному обсязі 
можливе лише в рамках специфічного нового 

вчення про “фонові” явища злочинності, одним 

із основоположників якого став І.М.Даньшин, 

який при визначенні предмета кримінології від-

значив, що до нього, крім основних компонентів, 

які становлять серцевину предмета кримінології, 
належить відносити також  інші проблеми, які 
мають істотне значення для глибокого та всесто-

роннього вивчення різних аспектів злочинності 
та її попередження. Саме до таких проблем ним 

були віднесені і “фонові” явища злочинності. До 

даної категорії явищ І.М.Даньшин відносив фо-

рми дозлочинної антисуспільної поведінки, які 
за своєю суттю являють собою сприятливий 

ґрунт злочинності: пияцтво, алкоголізм, нарко-

манія, моральна розбещеність, а також передую-

чі злочинам адміністративні проступки. При 

цьому ним наголошувалась увага на тому, що до 

“фонових” явищ злочинності  належить не будь-

яка до злочинна асоціальна поведінка, а лише та, 
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яка тісно пов’язана із окремими видами (група-

ми) злочинів та має протиправний характер. Та-

кож ним констатувалась позиція, згідно якої 
“фонові” явища злочинності по своєму рівню 

суспільної небезпеки не є злочинними, але їх не-

своєчасне попередження може зумовити вчинен-

ня злочину [6,с.18]. Також, А.Ф.Зелінським при 

визначенні кримінології, як науки, та визначенні 
її предмету  також наголошувалось на “зв’язаних 

із злочинністю явищах відхиленої соціальної по-

ведінки” [8, с.6], до яких він відносив різновиди 

пияцтва, наркотизм, проституцію, інші види амора-

льної поведінки, самогубства, протекціонізм, побо-

ри  у різних сферах державного управління.  

Варто відзначити, що початок розв’язання 

даної проблеми і ступінь її розробки автором 

опубліковано у статті “Фонові явища злочинно-

сті” [15, с.97-99]. За останні роки поняття “фоно-

вих” явищ злочинності стало частіше використо-

вуватись у науковому обігу, зокрема Ю.В.Алек-

сандровим, сформульовано їх поняття (сукуп-

ність аморальних проявів, що суперечать зага-

льноприйнятим нормам поведінки, і які органіч-

но взаємопов’язані зі злочинністю, оскільки де-
термінують одне одного і тягнуть за собою со-

ціальну деградацію особи) [12, с.165]. Г.С.Се-

маковим також визнано актуальність даної про-

блематики та охарактеризовано її як один із важ-

ливіших криміногенних факторів. При цьому 

особливу увагу акцентовано на негативному 

впливі на формування особистості [16, с.62]. Але 

незважаючи на активізацію уваги науковців до 

даної проблеми, досі не визначено межі вивчен-

ня цих явищ кримінологією, місця даного вчення 

в системі кримінології, характерних ознак цих 

явищ та їх всебічних зв’язків зі злочинністю. 

Щодо  останніх досліджень, які належать до об-

раної проблеми, то вони суттєво активізувались 

у сфері девіантної поведінки, яка є структурною 

одиницею відповідних фонових явищ. Так, уваги 

заслуговують результати кримінологічного до-

сліджень, які проведені М.М.Биргеу щодо про-

блеми попередження втягнення неповнолітніх у 

злочинну та іншу антисуспільну діяльність [4, 

с.3-20], С.М.Корецького щодо загальної кримі-
нологічної характеристики девіантної поведінки 

неповнолітніх [11, с.3-20], Т.М.Малкової, 
В.П.Федорової щодо психологічних аспектів де-

віантної поведінки неповнолітніх, аналізу при-

чин, умов та протидії цим девіаціям із викорис-

танням педагогічних методів та заходів протидії 
[13, с.3-95]. Із соціологічних досліджень необ-

хідно виділити одну із останніх ґрунтовних 

праць провідного російського вченого в даній 

сфері Я.І.Гілінського, яка висвітлила проблеми 

девіацій та соціального контролю в Росії у 19-20 

ст. [5, с.3-380]. В Україні проблема девіантної 
поведінки із сучасних позицій розглянута 

Н.В.Ківерком, І.І.Лановенком, П.В.Мельником 

[9, с.221-236]. Наведені дослідження підтвер-

джують достатньо високий кримінологічний рівень 

розробки девіантної поведінки неповнолітніх, про-

те вони не вирішують проблем девіацій серед пов-

нолітніх, а також проблем взаємодії масових про-

явів девіацій, які утворюють відносно самостійні 
соціально-негативні явища, із злочинністю. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні вчен-

ня про “фонові” явища злочинності як нової 
сфери кримінологічних знань, яка комплексно 

досліджує і розкриває криміногенні властивості  
соціально-негативних явищ, які характеризу-

ються близькою до злочинності за своїм негати-

вним змістом природою, які своїм існуванням 

відтворюють значну частину злочинності. Відпо-

відно постановка завдання визначається спробою 

надати основні вихідні положення даного перс-

пективного напрямку кримінологічних досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема фонових явищ хоча і не є но-

вою для кримінології, проте лише сьогодні вона 

набуває статусу спеціального кримінологічного 

вчення, яке займає належне місце в системі кри-

мінології. Неоднозначне визначення ролі, змісту 

та меж дослідження фонових явищ, а також за-

стосування майже синонімічних назв (відхи-

лення, девіації, патології…) різними науковцями 

свідчить про етап становлення та накопичення 

емпіричних знань в цій галузі [15, с.97].  

Активізація досліджень у сфері з’ясування 

взаємозв’язків і криміногенної ролі цілого ряду 

соціально-негативних явищ зі злочинністю при-

звела до необхідності консолідації значних знань 

у цій сфері. У 80-х роках при розкритті систе-

мно-структурного характеру злочинності сфор-

мувались позиції про можливість розгляду зло-

чинності як частини системи дещо більшої за 

неї, але меншої ніж суспільство в цілому. Такою 

системою визначили негативно відхилену від 

соціальної норми поведінку [7, с.3]. Розвиток 

даної позиції знайшов втілення у теорії про соці-
альні відхилення (комплексний науковий напря-

мок на межі наук про соціальну норму та відхи-

лення від неї (як позитивні так і негативні), при-

чини відхилень, механізм їх розвитку та взаємо-

дії антисуспільних явищ). Саме в цій теорії, яка 

носила загальнотеоретичний характер і намага-
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лась дослідити всі порушення соціальних норм 

комплексно, спираючись на досягнення спільних 

за об’єктом дослідження наук, знайшло своє ві-
дображення вчення про “фонові” явища злочин-

ності – як кримінологічний напрямок досліджень 

[17, с.7]. На жаль, подальша доля “фонових” 

явищ у кримінології виразилась у роздільному 

вивченні окремих явищ (особливо це стосува-

лось алкоголізму, пияцтва, наркотизму) або у 

інших дослідженнях, які фрагментарно характе-

ризували ці явища.   

Основним питанням залишається визна-

чення кола явищ, які необхідно відносити до чи-

сла “фонових” явищ. При цьому варто погоди-

тись з тим, що наведення виключного переліку 

цих явищ не можливе у зв’язку із розвитком сус-

пільних відносин, появою нових видів поведінки, 

які вступають у супереч із інтересами суспільст-

ва і які можуть представляти значну загрозу сус-

пільним цінностям (негативні відхилення від но-

рми). Масові прояви такої поведінки на різних 

етапах суспільного розвитку  утворили достатньо 

широкий спектр фонових явищ, які визначають-

ся такими факторами, як зловживання алкоголь-

ними речовинами, наркотиками, корупція, пси-

хологічні, в т.ч. статеві відхилення та іншими. 

Кожне із явищ має власний рівень суспільної 
небезпеки і внутрішню структуру, яка утворю-

ється окремими видами девіантної поведінки. 

Наприклад, наркотизм можна поділити на неза-

конний обіг наркотиків та девіації, пов’язані із 
вживанням наркотиків. Кожна із груп при цьому 

має специфічні зв’язки з окремими групами злочи-

нів. Отже, фонові явища і злочинність у своїй суку-

пності утворюють  єдину соціально-негативну сис-

тему зі складними системно-структурними зв’язка-

ми, яка потребує комплексних заходів протидії.  
Отже можна констатувати, що фонові яви-

ща злочинності – це соціальні явища, які утво-

рені завжди із негативних відхилень від норми, 

при цьому не тільки соціальної норми, але і пси-

хологічної та медичної. Таке розширення зумов-

люється високим рівнем криміноґенності явищ, 

які характеризуються і психологічними та меди-

чними негативними властивостями, які, як пра-

вило, взаємодіють із відхиленнями від соціа-

льних норм. Так, особи, які зловживають нарко-

тичними, токсичними, алкогольними речови-

нами, можуть у подальшому характеризуватись 

медичним відхиленням у вигляді хворобливої 
залежності, посилення патопсихологічних відхи-

лень, які утворюють сприятливі умови для поси-

лення антисуспільного спрямування особи та/або 

криміногенні ситуації і, як наслідок, підвищену 

вірогідність вчинення злочину.   

В якості іншої ознаки фонових явищ ви-

ступає потреба у значному правового врегулю-

вання цих явищ у зв’язку із високим рівнем соціа-

льної шкідливості та необхідності підвищеного 

соціального контролю над ними.  За своїм зміс-

том кожне фонове явище включає соціально-не-

гативні прояви поведінки, які є негативними від-

хиленнями від соціальної норми (норм моралі, 
етики, дисциплінарних, адміністративних, кри-

мінально-правових норм). Щодо кримінально-

правових відхилень, то більшість кримінологів 

не погоджується із віднесенням їх до фонових 

явищ, оскільки формально вони належать до 

злочинності. Окремі науковці правильно ак-

центувала увагу на тому факті, що значна час-

тина злочинної поведінки починає свій розвиток 

із некриміналізованих девіацій поведінки: пияц-

тво, наркоманія, порушення моральних, етичних 

норм, протиправна поведінка осіб з патопсихо-

логічними відхиленнями, ряд адміністративних 

проступків. Але, на нашу думку, обмеження ролі 
фонових явищ у часі лише до вчинення злочину 

недоцільне, оскільки фонові явища не припиня-

ють своєї негативної дії із вчиненням особою 

злочину: особа стає злочинцем, але не припиняє 

бути пияком, наркоманом або психопатом. Хоча 

для теоретичного відмежування злочинності і 
фонових явищ кримінально-правовий критерій є 

визначальним. 

Практика засвідчує найбільшу суспільну 

небезпеку тих злочинів, які розвиваються з фо-

нових явищ, оскільки суб’єкти цих злочинів від-

різняються найбільш сформованим антисуспіль-

ним спрямуванням поведінки внаслідок глибокої 
деформації соціальних установок. Тому про-

філактичний вплив на таких осіб повинен здійс-

нюватись із чітким урахуванням тих обставин, 

які призвели до вчинення злочину, і повинен 

стосуватись не тільки вчиненого злочину, але і 
тієї “до злочинної” поведінки, яка передувала 

його вчиненню.  

Особлива увага кримінологів до фонових 

явищ привертається і тому, що давно підтвер-

джений детермінуючий вплив цих фонових явищ 

зумовлює існування і розвиток найбільш небез-
печних, складних або організованих проявів зло-

чинності. При цьому фонові явища відіграють 

важливе значення не тільки в механізмі їх розви-

тку, але самі активно змінюються під дією 

останніх. При з’ясуванні системно-структурних 

зв’язків між окремими проявами фонових явищ і 
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злочинності виявляються функціональні та ста-

тистичні зв’язки. Так, з 1990 по 2001 роки поши-

реність наркотичної залежності серед населення 

України збільшилась у чотири рази. Ріст  інтен-

сивності вживання наркотиків призводить до збі-
льшення кількості злочинів, які вчиняються у стані 
наркотичного сп’яніння, злочинів проти власності, 
незаконного обігу наркотиків (з 1990 по 2000 рік 

судом у 4 рази більше стало застосовуватись при-

мусове лікування від наркоманії, у 7 разів збільши-

лось притягнення до кримінальної відповідальності 
за злочини, пов’язані із наркотиками). 

Особливу цінність набуває використання 

отриманих знань про системно-структурні зв’яз-
ки при протидії злочинності та фоновим явищам. 

При цьому практичні заходи суб’єктів профілак-

тики  повинні забезпечувати належну реакцію на 

вже наявне відхилення від норми з метою недо-

пущення його розвитку у злочинне діяння. Оскі-
льки в більшості випадків своєчасне здійснення 

соціальної корекції фонової поведінки особи не 

допускає розвитку злочинної поведінки. Отже, 

можна говорити про необхідність становлення та 

розвитку системи “ранньої” профілактики зло-

чинності. Зміст ранньої індивідуальної профіла-

ктики вдало сформульований А.Й.Міллером, 

який під нею розуміє спеціальну діяльність щодо 

виправлення і перевиховання особи, чия поведі-
нка відхиляється від моральних та правових 

норм, але ще не стала злочинною. Рання профіла-

ктика передбачає корекцію відносно слабких дефо-

рмацій у структурі особи та усунення (нейтраліза-

цію) діючих на неї криміногенних факторів мікро-

середовища з тим, щоб виключити саму можли-

вість вчинення даною особою злочину [14, с.126].  

Оскільки кожне фонове явище виступає  

детермінантами злочинності, необхідною умо-

вою успішної протидії злочинності повинні ста-

ти науково обґрунтовані заходи загальносо-

ціальної та спеціально-кримінологічної профіла-

ктики фонових явищ. Так, уже сьогодні парале-

льно із Комплексною програмою профілактики 

злочинності на 2001-2005 роки [1, с.101]  функ-

ціонують Концепція боротьби з корупцією на 

1998-2005 роки [2, с.14], Концепція реалізації 
державної політики у сфері боротьби із незакон-

ним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки [3, 

с.101]... Ці програми покликані комплексно про-

тидіяти широкому колу проявів корупції та нар-

котизму, в т.ч. і злочинним.  

Висновок.  Кримінологічне вчення про 

фонові явища злочинності потребує подальшого 

розвитку, активізації досліджень з метою роз-
криття системно-структурних взаємозв’язків зі 
злочинністю. Необхідність протидії злочинності 
та фоновим явищам сьогодні потребує розвитку 

її правового забезпечення, розробки та забезпе-

чення виконання уже діючих і нових комплекс-

них систем загальносоціальної і спеціально-

кримінологічної профілактики, становлення сис-

теми індивідуальної ранньої профілактики.     
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 

які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

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

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошко-

джень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-

тор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 

суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг 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 ре-

цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держс-

тандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну на-

зву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; 
її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірни-

ках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 

• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою,  кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати:        

а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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