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ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Постановка проблеми. Уже півтора десятка 

років не вщухає дискусія з приводу фінансового 

права – його сутності та змісту, принципів, форм 

та методів, ряду інших основоположних аспек-

тів. Чи не найяскравіше це проявилося у цілій 

серії представницьких міжнародних наукових 

конференцій з фінансового права, що відбулися в 

даний період: „Проблеми фінансового права” 

(червень 1996 р., м. Чернівці); „Бюджет – пода-

тки – банки” (лютий 1998 р., м. Москва); „Фі-
нансове право на рубежі століть” (травень 2002 

р., м. Санкт-Петербург); „Фінансовий механізм 

та його правове регулювання” (квітень 2003 р., 

м. Саратов); „Фінансово-правова доктрина 

постсоціалістичної держави” (вересень 2003 р., 

м. Чернівці); „Фінансове право в умовах ринку 

в ХХІ столітті” (вересень 2004 р., м.Москва). 

Діапазон думок та підходів щодо сутності 
фінансового права, які висловлювались та від-

стоювались на даних конференціях, відобразив 

не тільки різноманітність позицій вчених з при-

воду другорядних його питань, але й навіть по-

лярність позицій з приводу корінних аспектів 

фінансово-правової теорії. Своєрідно підсумо-

вуючи ситуацію, що склалася нині в науці фінан-

сового права постсоціалістичних країн, відомі її 
представники Г.А.Тосунян та О.Ю.Вікулін не-

щодавно відзначили в одному з провідних спеці-
алізованих фінансово-правових журналів, що 

„наші нинішні уявлення про фінансове право ба-

гато у чому базуються, з одного боку, на застарі-
лому (дореволюційному) розумінні категорії 
„фінанси”, а з іншого – на радянських політико-

правових поглядах” [13, c.7]. Сучасний розвиток 

системи права, резюмують вони там же, дає під-

стави і навіть змушує якісно переглянути конце-

птуальні засади фінансового права [13, c.7]. 

Ще більше переконує в останньому висновку 

ступінь наукової розробки проблеми. До най-

більш дискусійних питань теорії фінансового 

права традиційно належали і продовжують за-

лишатися такими ж наступні: 1) які саме об’єкти 

і чому належать до сфери фінансового права; 2) 

які фонди грошових коштів необхідно включати 

в цю галузь; 3) який характер фінансово-право-

вих відносин – майновий, владний чи інший; 4) 

що являє собою система фінансового права; 5) в 

чому сутність та особливості фінансово-правово-

го методу (чи методів) регулювання (детальніше 

про це дивіться: [1; 2]). Інакше кажучи, в якості 
головного об’єктивного критерію віднесення 

правових норм до галузі фінансового права оби-

рався та продовжує обиратися нині матеріальний 

зміст суспільних відносин, що регулюються фі-
нансовим правом – публічних фінансів. Усі ви-

щезазначені проблеми розв’язувались дослідни-

ками у минулому та вирішуються нині головним 

чином у залежності від розуміння ними суті та 

природи публічних фінансів. 

Наприклад, М.В.Карасева обґрунтовує ви-

сновок про те, що „у сучасних умовах досить 

переконливо проявився майновий характер від-

носин, що регулюються фінансовим правом” [7, 

c.10] (курсив мій – П.П.). Сьогодні стало цілком 

очевидно, – резюмує вона, – що фінансове, так як 

і цивільне, право регулює дві групи суспільних 

відносин. По-перше, воно регулює відносини 

власності, тобто відносини по володінню, вико-

ристанню та розпорядженню майном. По-друге, 

фінансове право регулює відносини по перемі-
щенню майнових благ від однієї особи до іншої” 

[7, c.12]. Нарешті, М.В.Карасева підкреслює: 

„Мимо всього іншого, фінансове право регулює 

відносини власності фізичних осіб і організацій” 

[7, c.14]. Тобто, наяву не описка відомого вчено-

го, зроблена у запалі полеміки, а свідома позиція, 

послідовна лінія, не зважити на яку значило б не 

тільки погрішити проти істини, але й образити 

неувагою відомого теоретика фінансового права. 

У значній частині наукових робіт, навчальній 

літературі і навіть у новітніх нормативно-право-

вих актах найвищого рівня продовжує залишати-

ся точка зору на фінансові правовідносини як 

відносини владні. Зокрема, у Податковому коде-

ксі Російської Федерації, прийнятому у 1998 р., 

відзначається, що „Законодавство про податки і 
збори регулює владні відносини ...” [10, Ст. 1]. 
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Деякі теоретики права прийшли до висновку 

про зникнення фінансового права як окремої га-

лузі права та про виникнення на його основі у 

якості „самостійних основних галузей” „подат-

кового і бюджетного права” [3, c.85]. Так і вини-

кає потреба запитати в автора цих оціночних су-

джень, в чому ж дійсно полягає якісна відмін-

ність предметів цих, з дозволу сказати, „галузей 

права”, якщо податки і бюджет є різновидами 

перерозподільних відносин у сфері публічних 

фінансів? Проявляючи непослідовність, у цій же 

монографії Д.В.Вінницький робить висновок 

„про комплексність фінансового права на сучас-

ному етапі” [3, c.86]. 

На противагу Д.В.Вінницькому відомий віт-

чизняний теоретик права А.А.Нечай переконливо 

обґрунтовує, що в постсоціалістичній Україні, 
інших пострадянських країнах предметом фінан-

сового права є усі публічні фінанси, внаслідок 

чого обсяг предмету даної галузі суттєво розши-

рився, зріс. Це сталося внаслідок появи такої но-

вої ланки публічних фінансів, як публічні фінан-

си суспільного (соціального) призначення. Вони 

не належать ні до державної, ні до комунальної 
власності. Їх матеріальною основою виступають: 

1) публічні солідарні фонди коштів обов’язко-

вого соціального страхування, а саме: Фонд зага-

льнообов’язкового державного соціального стра-

хування на випадок безробіття; Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань; Фонд соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності; 2) 

публічні накопичувальні фонди коштів обов’язко-

вого соціального страхування – недержавні пен-

сійні фонди, через які здійснюється накопичення, 

інвестування, розподіл та використання коштів 

обов’язкового державного накопичувального пен-

сійного страхування (коштів другого рівня пенсій-

ної системи) [10, c.65, 99]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Абсурдно резюмувати, що предмет фінансового 

права зникає і водночас розширюється, що ним є 

одночасно майнові та владні відносини, що як 

галузь права фінансове право є одночасно профі-
люючою, спеціалізованою та комплексною галу-

ззю тощо. Це суперечило б найфундаментальні-
шим постулатам теорії права, багатократно під-

твердженим життям. Тому у світлі вищевикладе-

ного цілком природнім є пошук теоретиками фі-
нансового права адекватного виходу із ситуації, 
що склалася у науці фінансового права. Зокрема, 

уже згадувані нами вище Г.А.Тосунян та 

О.Ю.Вікулін, спираючись, за їх словами, на тео-

рію С.С.Алексєєва, висунули гіпотезу про фор-

мування у системі права нової профілюючої га-

лузі права, що має своїм предметом одночасно 

публічні і приватні фінанси, так званого „нового 

фінансового права” [13, c.9]. Проте вони забули 

або не врахували з інших причин при цьому уро-

ки радянської держави, яка уже поширювала в 

період свого існування загальнодержавний фі-
нансово-правовий режим на недержавні, зокре-

ма, колгоспно-кооперативні публічні фінанси. В 

підсумку це виявилось однією з найвагоміших 

причин спочатку фінансового, а за ним й повного 

краху як радянської держави, так і колгоспно-

кооперативної системи та радянського суспільс-

тва в цілому. І це не було випадковістю, а стало 

результатом глибоко закономірним. На немину-

чість аналогічних наслідків при застосуванні не-

адекватних змісту правових форм на практиці не-

одноразово звертали увагу як загальні теоретики 

права, так і корифеї науки фінансового права. 

Наприклад, П.М.Годме, досліджуючи держа-

вні і приватні фінанси Франції другої половини 

ХХ століття, тобто, у період їх повної зрілості, 
класичних форм та змісту, зазначав: „Інколи ви-

дається доцільним допускати деяку аналогію 

проблем приватних фінансів з метою їх кращого 

та більш легкого вирішення, однак при цьому у 

жодному випадку недопустимо забувати про фу-

ндаментальну відмінність між державними і 
приватними фінансами” [4, c.40]. Основна від-

мінність, на думку П.М.Годме, зумовлена тим 

фактом, що стан приватних фінансів і динаміка 

приватних фондів залежать від законів ринкової 
економіки. Стан же і динаміка публічних фінан-

сів визначаються рішеннями держави та діями 

інших інститутів публічної влади. З цього ви-

пливає ряд наслідків, що відрізняють державні 
фінанси від приватних, а саме:  

а) держава може у примусовому порядку за-

безпечувати свої доходи шляхом запровадження 

оподаткування. Саме таким чином насамперед 

забезпечується можливість витрачання держав-

них коштів. Водночас неможливе примусове ви-

конання по відношенню до самої держави. Що ж 

стосується приватних осіб, то тут ситуація зво-

ротня: вони не можуть у примусовому порядку 

легітимно забезпечувати свої доходи і, відповід-

но, можуть виявитись неспроможними виконати 

свої зобов’язання; 

б) державні фінанси пов’язані з грошовою 

системою, яка у більшій чи меншій мірі керуєть-

ся державою, тоді як ця грошова система не за-

лежить від волі приватних власників, котрі роз-
поряджаються тільки власними фінансами; 
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в) приватні фінанси у якості основної мети 

мають отримання прибутку. Публічні ж фінанси, 

навпаки, є засобом забезпечення так званого за-

гального інтересу; 

г) нарешті, розміри державних фінансів незрів-

нянно більші, ніж розміри приватних фінансів, 

якими розпоряджаються окремі особи. Цих відмін-

ностей цілком достатньо, резюмує П.М.Годме, щоб 

розглядати фінансове право як самостійну науку, 

яка не дивлячись на свій зв’язок з приватними фі-
нансами, чітко відмежовується від останніх і не 

залишає місця для того, щоб створити єдину науку 

про фінанси, яка б об’єднувала як державні, так і 
приватні фінанси [4, c.41-42].  

Тим більшою помилкою було б намагання 

поширити режим правового регулювання публі-
чних фінансів також і на приватні фінанси під 

виглядом того, що „нерідко просто неможливо 

визначити, – як хитрувато, однак від цього не 

менше помилково, стверджують деякі автори, – 

де закінчується одне і розпочинається друге” [13, 

c.10]. Реалізація цього неминуче і дуже швидко 

призвела б на практиці до відновлення тотально-

го панування етатизму як у сфері публічних, так і 
в сфері приватних фінансів, до нехтування пра-

вами та законними інтересами усіх власників 

приватних фінансів. Уже тому дана концепція є 

науково неспроможною, а політично шкідливою 

та небезпечною. 

Корінне розв’язання цілого вузла проблем, 

що нагромадились в теорії та практиці фінансо-

вого права, на нашу думку, полягає у адекватно-

му пізнанні та відображенні істинної природи 

публічних фінансів, у з’ясуванні взаємозв’язку та 

взаємодії між ними і фінансовим правом. Доре-

волюційна, радянська і пострадянська наука фі-
нансового права відповідей на дані питання поки 

що не дала, хоча наявний емпіричний матеріал і 
теоретичні доробки уже дозволяють це зробити. 

Пануючим в науці фінансового права Украї-
ни, інших постсоціалістичних країн продовжує 

залишатись юридичний позитивізм як тип розу-

міння фінансового права. Він сформувався та 

досяг класичних форм зрілості ще у бувшій Ра-

дянській державі. Ця доктрина абсолютизує по-

зитивне начало у фінансовому праві, його форму 

і по суті заперечує визначальну роль у ньому пу-

блічних фінансів, тобто, його основи. Визначаю-

чи предмет фінансового права, представники цієї 
доктрини обмежуються тільки встановленням 

сфери, меж застосування позитивного фінансо-

вого права [12, c.64], іноді перераховуючи при 

цьому окремі елементи дійсного предмету фі-
нансово-правового регулювання. Практична реа-

лізація позитивістської доктрини фінансового 

права, поряд з породженням множини інших не-

доліків, дозволяє державі протиправно змішува-

ти публічні фінанси з фінансами приватними, 

недержавними, викликаючи цим самим до життя 

безліч найскладніших проблем для себе і суспі-
льства в цілому. 

Історичний досвід, щоденна сучасна практи-

ка фінансової діяльності держави підтверджу-

ють, що останнє є неминучим наслідком не мен-

ших проблем у пануючому розумінні фінансово-

го права, втіленому у фінансову політику держа-

ви. Це розуміння фінансового права – юридич-

ний позитивізм – сформувалось і набуло класич-

них рис у період, коли майже все приватне було 

знищене і тотально панувала державна власність 

на засоби виробництва та результати праці, а не-

державний сектор складав мізерну частку проце-

нта у всьому ВВП та національному доході, гро-

шові ресурси переміщались із фонду в фонд, не 

залишаючи одного і того ж власника – державу. 

Питання, правомірно чи ні здійснюється таке 

переміщення грошових ресурсів, фактично пере-

йшло за цих умов в число другорядних з точки 

зору юридичної суті даних процесів та надзви-

чайно небезпечних для тих, хто ним переймався, 

з політичної точки зору. 

За таких умов навряд чи міг з’явитись навіть 

сумнів про методологічну неповноцінність ви-

значення предмету фінансового права тільки че-

рез вказівку на його межі, сферу застосування 

позитивного фінансового права всупереч загаль-

ноприйнятому у науці континентальної системи 

права критерію поділу права на галузі відповід-

но родовим ознакам змісту суспільних відно-

син, що регулюються тією чи іншою системою 

норм права. Тим не менше і тоді визначення 

предмету фінансового права тільки через його 

позитивну сторону, межі фактичного поширення 

фінансово-правових норм, не переставало бути 

помилковим. Саме тоді й склалася панівна до 

нині, але від цього не менш помилкова парадиг-

ма фінансового права, яка стверджує, що фінан-

сове право покликане слугувати виключно фі-
нансовим інтересам держави, що воно у якості 
свого предмета регулює владно-майнові відно-

сини, що як галузь права воно є похідним від так 

званих основоположних галузей права, насампе-

ред конституційного права і адміністративного 

права та що системоутворюючою категорією на-

уки фінансового права є категорія „фінансова 

діяльність держави”. 

В постсоціалістичний період розвитку ситуа-

ція у сфері публічних фінансів і фінансів в ціло-
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му докорінно змінилась. Питома вага ВВП, ви-

робленого у державному секторі, різко скороти-

лась та продовжує зменшуватись, а питома вага 

ВВП, виробленого у недержавному секторі, на-

впаки, стала переважаючою та продовжує збіль-

шуватися. Тобто, держава опинилась в ситуації, 
коли поступово, але неухильно звужуються її мож-

ливості протиправно зловживати природними пра-

вами та законними інтересами первинних власни-

ків в ході формування публічних фондів грошових 

коштів, коли фінансове законодавство держави 

об’єктивно вимушене у все більшій мірі втілювати 

її природне фінансове право. Відповідно стала не-

минучою та невідкладною кардинальна зміна ро-

зуміння предмету фінансового права, більше того – 

заміна доктрини юридичного позитивізму у фінан-

совому праві як такої, що відображає підходи у 

даній сфері етатистського типу держави, на нову 

фінансово-правову доктрину, яка б адекватно уві-
брала в себе та відобразила цінності правової дер-

жави та громадянського суспільства. 

В чому ж повинна полягати сутність нової 
доктрини фінансового права і в чому ж сутнісні 
хиби доктрини старої? На нашу думку, ключ до 

істинного розуміння цих питань і, відповідно, 

пошуку і формулювання адекватних відповідей 

на них можна знайти у А.Б.Лисюткіна, який, зо-

крема, обгрунтував висновок, що для правильно-

го розуміння юридичної природи помилки важ-

ливе значення має усвідомлення ширшої проблеми 

– співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в 

праві – якій у юридичній літературі приділена до-

статня увага. „Похибка, – резюмує А.Б.Лисюткін,  

– це наукова абстракція, зумовлена обмеженістю 

знань про закономірності розвитку юридичної над-

будови суспільства і практики, що відображає в 

кожний конкретний момент невідповідність ре-

зультатів пізнання принципам і вимогам істини і 
сприяє настанню помилки” [8, c.90]. 

Загальновідомо, що юридична надбудова су-

спільства в цілому детермінована його економіч-

ною системою, звідси фінансово-правова її час-

тина не може не бути зумовленою такою специ-

фічною частиною економічної системи суспільс-

тва, як публічні фінанси. Це повністю відповідає 

принципу соціального натуралізму, який є одним 

з основоположних принципів пізнання права. 

Тобто, сутнісні характеристики фінансового пра-

ва необхідно шукати у проявах сутності, прин-

ципів, змісту і закономірностей публічних фі-
нансів, а не навпаки, оскільки останні є найбільш 

узагальненим об’єктом фінансового права. 

Тим не менше всупереч цьому на практиці 
серед юристів-фінансистів взяла гору зворотна 

позиція і більшість із них стверджує, що фінан-

сові відносини можуть існувати та існують ви-

ключно у формі правовідносин. З цієї нагоди ще 

Ю.А.Ровінський писав, що „прибічники цієї точ-

ки зору по суті не роблять відмінності між впо-

рядкованою фінансовою діяльністю держави і 
характером суспільно-виробничих відносин, 

пов’язаних з нею. Внаслідок цього фінансові 
відносини існують нібито тільки у формі фінан-

сових правовідносин. Безпідставність даної кон-

цепції очевидна” [12, c.60]. 

До аналогічного з нашим розуміння діалектики 

публічних фінансів і фінансового права у наш час 

прийшли і ряд інших сучасних вчених юристів-

фінансистів. Зокрема, О.М.Горбунова підкреслює: 
„Взагалі необхідно мати на увазі, що за кожною 

фінансово-правовою нормою обов’язково прихо-

вується її економічний зміст, що є об’єктивною 

реальністю, яка в жодному випадку не може бути 

змінена поза економічними законами...” [5, c.39]. В 

чому ж полягає об’єктивна економічна природа 

публічних фінансів, або, інакше кажучи, у якій ролі 
вони дійсно виступають у житті? 

Аналіз літератури про публічні фінанси з не-

минучістю переконує, що і в науці про них ще за-

лишилося багато дискусійних проблем. Проте пи-

тання про сутнісні характеристики фінансів нау-

кою про фінанси уже вирішено. Зокрема, у відо-

мому підручнику з фінансів під редакцією 

Л.А.Дробозіної підкреслюється, що публічні фі-
нанси є інструментом розподілу і перерозподілу 

ВВП і національного доходу, знаряддям конт-

ролю за утворенням і використанням фондів 

грошових коштів держави, інших інститутів 
публічної влади (підкреслено мною – П.П.). В 

цьому найбільш концентровано проявляється сут-

ність та зміст їх функцій [11, c.5]. Такої ж точки 

зору на публічні фінанси та на їх функції дотри-

муються й інші відомі фахівці науки про фінанси. 

Держава, враховуючи публічні потреби, які 
завжди детерміновані рівнем розвитку продуктив-

них сил суспільства, масштабами державної діяль-

ності тощо, повинна надавати об’єктивним за зміс-

том публічним фінансовим відносинам адекватні 
правові форми, а не довільно конструювати остан-

ні. Вона це здійснює головним чином з допомогою 

фінансового права. Звідси матеріальним предме-
том фінансового права є функції публічних фі-
нансів, інакше кажучи, розподільні, перерозподі-
льні і контрольні відносини у сфері публічних фі-
нансів. Це відносини не грошові, хоч без посере-

дництва грошей вони не можливі в принципі. Це 

відносини не майнові, хоча завжди здійснюються 

з приводу майна, вираженого у грошовій формі. 
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Це відносини не владні, тому що сенсом, квінте-

сенцією фінансових відносин є не підпорядку-

вання волі одного суб’єкта – держави – волі ін-

шого суб’єкта, наприклад, платника податків, а 

розподіл (перерозподіл) частки недержавної вла-

сності на користь держави або іншого суб’єкта 

публічної влади та контроль за пропорціями, ме-

ханізмом цього розподілу. 

Таким чином, фінансове право можна ви-

значати, як систему норм права, що регулюють 

розподільні, перерозподільні і контрольні від-

носини у сфері публічних фінансів з метою 

створення публічних фондів грошових коштів 

для задоволення публічних потреб. Йому (фі-
нансовому праву) іманентні установча, організа-

ційна і контрольна функції, шляхом здійснення 

яких інститути публічної влади, насамперед 

держава, реалізують функції публічних фінансів. 

Установча функція фінансового права прояв-

ляється насамперед у встановленні, зміні та від-

міні видів фінансових платежів, визначенні ос-

новних, додаткових та факультативних елементів 

їх юридичного складу. Вона реалізується голо-

вним чином шляхом прийняття фінансового за-

конодавства, оскільки згідно конституціям май-

же усіх демократичних держав світу ці питання є 

предметом відання законодавця. Більше того, 

аналіз цих же конституцій переконує в існуванні 
так званого конституційного фінансового права. 

Останнє найбільш концентровано проявилось в 

тому, що у конституціях багатьох із цих держав – 

Австрії, Німеччини, Ірландії, Іспанії, Польщі, 
Португалії, Румунії, Словенії, Швеції та інших – 

у тій або іншій постановці виділені спеціальні 
розділи про публічні фінанси. Однак головне по-

лягає в тому, що розподільні та перерозподільні 
фінансові відносини передбачають хоча й легі-
тимне, але все-таки вторгнення у відносини вла-

сності, які є фундаментальною загальнолюдсь-

кою цінністю, однією з першооснов людської 
цивілізації і тому перебувають під особливим 

захистом конституцій держав у всіх країнах. З 

іншого боку, публічні фінанси мають визначаль-

не значення для нормального функціонування 

інститутів публічної влади та забезпечення пуб-

лічних інтересів, тому вони також перебувають 

під особливим захистом конституцій держав. 

Організаційна функція фінансового права на-

самперед зумовлена необхідністю вироблення і 
реалізації механізму погодження публічного і 
приватного інтересів у фінансових правовідно-

синах, встановлення природного балансу між 

цими інтересами. Вона проявляється головним 

чином у визначенні суб’єктів фінансового права 

та їх повноважень, а також фінансово-правових 

процедур реалізації їх прав та обов’язків. Мето-

дологічно це найменш складна, але практично 

найбільш обширна і трудомістка частина фінан-

сового права. Цією функцією майже повністю 

охоплюються процесуальна і процедурна части-

ни фінансового права. Як першу, установчу фун-

кцію фінансового права, так і його організаційну 

функцію, на нашу думку, належить віднести до 

більш або менш теоретично розроблених, дослі-
джених аспектів фінансового права, хоча вони 

ще також містять в собі чимало невирішених, 

помилково чи тільки частково вирішених теоре-

тичних і методологічних питань. 

Контрольна функція фінансового права є 

правовим відображенням контрольної функції 
фінансів, яка насамперед створює об’єктивні пе-

редумови для дотримання вартісних пропорцій в 

ході розподільних та перерозподільних процесів 

і процедур. Як справедливо зазначає О.М.Гор-

бунова, „фінанси є найкращим інформаційним 

джерелом як у сфері економіки, так і щодо соціа-

льних процесів, які відбуваються у державі та в 

суспільстві” [5, c.56]. Тому контрольна функція 

фінансового права проявляється у юридичному 

нормуванні публічних фінансових відносин, які 
завжди відзначаються планомірним характером. 

З її допомогою регламентуються як умови роз-
поділу доходів і прибутку, що вкладаються влас-

никами у розширене відтворення доданої вартос-

ті, так і умови їх платежів у публічні фінансові 
фонди. Тому роль контрольної функції фінансо-

вого права у правовому забезпеченні фінансової 
діяльності інститутів публічної влади переоціни-

ти важко. Тим не менше в науці фінансового 

права вона досліджена значно менше двох попе-

редніх функцій фінансового права, недостатньо.  

Таке розуміння предмету і змісту фінансово-

го права, його функцій, на нашу думку, найбільш 

адекватно відповідає його справжній природі. З 

його позицій стає можливим розв’язати й усі ін-

ші дискусійні питання сучасної теорії фінансово-

го права – про природні межі фінансового права, 

про систему фінансового права і системоутво-

рюючі фактори, про місце фінансового права в 

системі галузей права, про системоутворюючу 

категорію науки фінансового права та інші. 
Безсумнівно, природними межами фінансо-

вого права є природні межі публічних фінансів, 

тобто, завжди і повсюди фінансовим правом по-

винні регулюватись усі без виключення розподі-
льні, перерозподільні і контрольні відносини у 

сфері публічних фінансів, оскільки усі їх види – 

бюджет, податки і т.д. – утворюють єдиний 
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предмет фінансового права. Не поширювати дію 

фінансового права на якийсь із видів публічних 

фінансів означало б приректи його на хаотич-

ність, неоформленість, неминучим наслідком 

чого завжди стає неповне і не в публічних інте-

ресах використання їх внутрішнього потенціалу. 

І навпаки, поширити дію фінансового права на 

інші суспільні відносини – владні, майнові, на-

віть на приватні фінанси тощо – означало б за-

стосувати до цих об’єктивних за змістом відно-

син неадекватну правову форму, яка у кожному з 
аналогічних випадків вступала б в антагонізм із 
невластивим їй змістом, спотворювала б цей 

зміст, деформуючись при цьому сама, приносила 

б для суспільства замість прогресу та задоволен-

ня його інтересів найрізноманітніші проблеми та 

катаклізми, старих і нових свідчень чого достат-

ньо. В постсоціалістичний період розвитку сус-

пільства природні межі фінансового права роз-
ширились. А.А.Нечай обґрунтувала висновок 

про те, що це стало закономірним наслідком 

об’єктивної еволюції системи публічних фінан-

сів, появи такої їх ланки, як публічні фонди кош-

тів соціального призначення, за рахунок яких 

задовольняються публічні інтереси, що визнані 
державою або органами місцевого самовряду-

вання, але не стали державною або комунальною 

власністю [10, c.98]. 

Система фінансового права завжди детермі-
нується системою публічних фінансів, що скла-

даються з окремих ланок, відособлених одна від 

іншої в силу свого об’єктивного місця у розга-

луженому та складному ланцюгу розподільних, 

перерозподільних та контрольних відносин у 

сфері публічних фінансів, однак за своїм об’єк-

тивним економічним змістом однорідних. Цей 

висновок, багаторазово обґрунтований відомими 

вченими-фінансистами, що належать до різних 

історичних періодів та наукових шкіл, дозволяє 

засумніватися в істинності твердження Д.В.Він-

ницького щодо дійсного предмету фінансового 

права про відсутність у ньому „системи однорід-

них суспільних відносин, правове регулювання 

яких мало б здійснюватися єдиним методом та 

спорідненими правовими засобами” [3, c.86]. Як-

раз навпаки, предмет фінансового права відзна-

чається саме однорідністю, внутрішньою єдніс-

тю економічного змісту відповідних суспільних 

відносин. Тому, якщо залишатися на позиціях 

предметної визначеності кожної із галузей права, 

необхідно визнати єдність фінансового права як 

системи юридичних норм, що регулюють суспі-
льні відносини, спільною родовою рисою яких є 

розподільний, перерозподільний і контрольний 

характер. А єдина за економічним змістом фі-
нансова системи не може детермінувати утво-

рення декількох якісно різнорідних галузей пра-

ва. В протилежному випадку порушувався б за-

гальнофілософський закон єдності змісту і фор-

ми, зумовленості другої першим. 

Запропоноване нами розуміння предмету, 

змісту, меж і системи фінансового права робить 

можливим логічно завершити тривалу дискусію 

про місце фінансового права в системі позитив-

ного права тієї чи іншої держави. Сама постано-

вка питання про виділення фінансового права з 
права конституційного чи права адміністратив-

ного є методологічно хибною, оскільки в кожно-

го з них свої, якісно відмінні між собою предме-

ти правового регулювання. Звичайно, це з науко-

вої точки зору. Фактична ж історія фінансового 

права багатьох держав, в т.ч. історія вітчизняно-

го фінансового права, містить в собі безліч при-

кладів, коли тривалий період часу фінансово-

правові відносини в силу найрізноманітніших 

причин помилково відносились до сфер права 

державного, адміністративного чи того й іншого 

разом. Відновлення наукової істини у таких ви-

падках у формі обґрунтування галузевої само-

стійності фінансового права і створило ілюзію 

виділення фінансового права з інших галузей 

права. Неспівпадання часу виявлення наукою фі-
нансового права з часом його дійсної появи, наяв-

ність різних думок вчених з цього приводу аж ніяк 

не означає, що на протязі усього попереднього пе-

ріоду суспільного розвитку фінансове право не іс-

нувало взагалі чи було складовою частиною іншої 
галузі права. Це свідчить тільки про недостатність 

пізнання наукою фінансового права зокрема і 
юриспруденцією в цілому багатьох ключових тео-

ретичних і методологічних проблем фінансового 

права та практики його застосування. 

Не загрожує фінансовому праву і небезпека 

його зникнення внаслідок бурхливого розвитку у 

даний час його окремих інститутів, насамперед 

інститутів бюджетного і податкового права, тому 

що це не зумовило і не може призвести в прин-

ципі зміну правової природи публічних фінансів. 

Відмінності між бюджетом і податками як лан-

ками публічних фінансів носять не якісний хара-

ктер, а стосуються лише особливостей та дета-

лей, форм їх прояву. Тому, якщо залишатися на 

позиціях об’єктивності та неупередженості, то 

немає сенсу створювати дві чи навіть більше га-

лузей фінансового права, які відрізнялися б між 

собою не сутнісними рисами, а деталями. Крім 

того, що це стало б знову відходом від загально-

прийнятого критерію поділу сукупності юридич-
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них норм на галузі права у відповідності з пред-

метом їх регулювання, такий методологічно хиб-

ний підхід ще більше розбалансував би та відда-

лив фінансово-правові режими різних ланок єди-

ної за родовими ознаками системи публічних 

фінансів, що і без цього з надлишком має місце у 

різних інститутах фінансового права. 

Категорія „фінансова діяльність держави”, 

що відіграє системоутворюючу роль в позитиві-
стській доктрині фінансового права, у соціологі-
чній (природно-позитивній) доктрині фінансово-

го права такого значення не має, оскільки вона 

не є адекватним правовим відображенням об’єк-

тивної сутності публічних фінансів, а по суті ви-

ступає квінтесенцією протиправного (рівнознач-

но протиприродного) маніпулювання державою 

публічними фінансами всупереч їх істинній при-

роді. Системоутворююча категорія науки фінан-

сового права з позицій принципу соціального 

натуралізму, крім усього іншого, насамперед по-

винна відображати та виражати одночасно пра-

вове начало, правове мірило публічних фінансів, 

підкреслювати їх правомірний характер. Звідси, 

виходячи з того, що предметом фінансового пра-

ва є об’єктивні розподільні, перерозподільні і 
контрольні відносини у сфері публічних фінан-

сів, що система фінансового права є (у гіршому 

випадку, повинна бути!) адекватним відобра-

женням об’єктивної за своїм змістом системи 

публічних фінансів, логічно допустити, що сис-

темоутворюючою категорією нової науки фінан-

сового права повинна стати категорія „правове 

регулювання публічних фінансів”. Вона є найза-

гальнішою, універсальною категорією, відобра-

жає об’єктивну реальність, тобто, відповідає усім 

канонічним вимогам до такої категорії. Усі інші 
категорії науки фінансового права є її конкрети-

зацією – „емісійне право”, „бюджетне право”, 

„податкове право”, „фінансово-правові акти”, 

„фінансово-правові норми”, „фінансово-правові 
відносини” чи органічно пов’язані з цією катего-

рією своїм змістом – „об’єкт фінансового право-

відношення”, „суб’єкт фінансового правовідно-

шення” тощо. 

Висновки. У відповідності з наведеними 

вище аргументами в якості сутнісних вузлових 

моментів сучасної концепції фінансового права в 

порядку постановки проблеми можна намітити 

наступні висхідні положення. По-перше, це при-

дання основоположного значення у фінансовому 

праві правової держави та громадянського суспі-
льства не стільки „предмету” та „методу” (при 

винятковій їх важливості), скільки фундамента-

льним засадам даної галузі. Саме ці засади, бага-

то в чому визначаючи „предмет і метод” фінан-

сового права в системі галузей права, є – і в цьо-

му найголовніше – відображенням, вираженням 

та носієм сущого і належного, опорних принци-

пів, основних ідей, цінностей та ідеалів фінансо-

во-правового регулювання у сучасному суспільс-

тві. Це щось на зразок статті 1 „Основні начала 

цивільного законодавства” Цивільного кодексу 

Російської Федерації, яка гласить: „1. Цивільне 

законодавство базується на визнанні рівності 
учасників відносин, що ним регулюється, недо-

торканості власності, свобод договору, неприпу-

стимості довільного втручання будь-кого у при-

ватні справи, необхідності безперешкодного 

здійснення цивільних прав, забезпечення віднов-

лення порушених прав, їх судового захисту. 2. 

Громадяни (фізичні особи) і юридичні особи на-

бувають і здійснюють свої цивільні права влас-

ною волею і у власному інтересі. Вони вільні у 

встановленні своїх прав та обов’язків на основі 
договору та у визначенні будь-яких, що не супе-

речать законодавству, умов договору. Цивільні 
права можуть бути обмежені на основі федера-

льного закону і тільки в тій мірі, у якій це необ-

хідно з метою захисту основ конституційного 

ладу, моралі, здоров’я, прав та законних інтере-

сів інших осіб, забезпечення оборони країни та 

безпеки держави. 3. Товари, послуги і фінансові 
ресурси вільно переміщаються на усій території 
Російської Федерації. Обмеження переміщення 

товарів і послуг можуть запроваджуватись у від-

повідності з федеральним законом, якщо це не-

обхідно для забезпечення безпеки, захисту життя 

і здоров’я людей, охорони природи і культурних 

цінностей” [6, Ст.1]. Звідси повинна стати непо-

рушною інтерпретація та практичне застосуван-

ня всіх без винятку норм та положень фінансово-

го права під кутом зору його фундаментальних 

засад. Найпершою з таких засад, нових парадигм 

фінансового права у громадянському суспільстві, 
адекватною соціологічній (природно-позитивній) 

доктрині фінансового права, є покликання 

останнього у громадянському суспільстві забез-
печувати неухильний баланс природних публіч-

них та приватних інтересів у фінансовій сфері. 
По-друге, предметом фінансового права висту-

пають розподільні, перерозподільні та контроль-

ні відносини у сфері публічних фінансів. 3. Фі-
нансове право – класична галузь права, вона ні-
коли ні з якої іншої галузі права не виділялась. 4. 

Системоутворюючою категорією науки фінансо-

вого права є категорія „правове регулювання пу-

блічних фінансів”. 
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TO THE NEW CONCEPT OF THE FINANCIAL LAW 

 

Summary 
 

In the article is justified new paradigm of science of the financial law which adequate to the natural 

positive (sociological) doctrine of the financial law: 1. The calling of the financial law in civil society and 

lawful state is maintenance of balance natural private and public interests in financial sphere. 2. A subject of 

the financial law is distributive, redistribute and control relations in sphere of the public finance. 3. The 

financial law is classical area of the law; it never from any other area of the law was not allocated. 4. 

Backbone category of science of the financial law is a category “ legal regulation of the public finance ”. 
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ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ЯК ЗАСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

ВИТРАТ ДЕРЖАВИ В ХІХ СТ. 

 
Постановка проблеми. Бюджетний дефіцит 

в розумінні простої рахункової одиниці – це різ-
ниця між витратами бюджету і постійними (стій-

кими) доходами, які знаходяться під прямим 

впливом держави. Сьогодні важко найти держа-

ву, яка б у ті чи інші періоди своєї історії не сти-

калася з бюджетним дефіцитом. Останнім часом 

бюджетний дефіцит став невід’ємною рисою 

українського бюджету. А питання про здатність 

уряду контролювати дефіцит державного бю-

джету сьогодні одне з найголовніших у сфері 
державних фінансів. Фінансові міжнародні орга-

нізації, такі як Міжнародний валютний фонд і 
Всесвітній банк реконструкції та розвитку, обго-

ворюючи можливість фінансування певної краї-
ни, неодмінно включають до основних умов 

отримання кредиту умову зменшення дефіциту 

державного бюджету та застосування найбільш 

ефективних заходів з його фінансування. Звідки 

ж ми знаємо, які саме методи фінансування ви-

кликають негативні наслідки на практиці і які 
шляхи боротьби з бюджетним дефіцитом ефек-

тивніші? Відповідь можна знайти, звернувшись 

до історії розвитку правового регулювання фі-
нансування бюджетного дефіциту на прикладі 
України в складі царської Росії. 

Ступінь наукової розробки проблеми. ХІХ 

ст. – період, коли фінансові відносини стають усе 

складнішими, розвиваються і вдосконалюються 

форми їх правового регулювання. А це призво-

дить до збільшення кількості фінансово-право-

вих норм та сприяє розвитку нової галузі знань - 

науки фінансового права,  покликаної їх вивчати, 

систематизувати та класифікувати. Майже всі 
науковці, які займалися питаннями фінансового 

права, звертали  увагу на такий фінансово-право-

вий інститут, як державний борг, державний кре-

дит. Написана в 1832 р. книга М.Ф.Орлова [11], 

на жаль, залишилась майже не поміченою в нау-

ковому світі, хоча була чудовим дослідженням 

того часу. Він указував на безвідплатні позики як 

єдину придатну форму державного кредиту. Так 

само А.О.Ісаєв [4] виступав прихильником дер-

жавного кредиту, але, на відміну від М.Ф.Ор-

лова, говорив про відплатність кредиту та роз-
глядав різні способи його погашення. І.Горлов 

[3] у своєму підручнику дав стислий, але повний 

опис державного кредиту, зупинившись перева-

жно на питаннях його організації. Він, як і деякі 
інші дослідники, вважали державний кредит не-

нормальним джерелом для задоволення потреб і 
виправдовували його лише тільки в стані край-

ньої необхідності. На відміну від них, професори 

В.О.Лебедєв [7] та І.Х.Озеров [9; 10] вважали 

кредит явищем, яке не можна зараховувати до 

екстраординарних доходів. Питання теорії кре-

диту загалом, і зокрема державного, розробляли-

ся Н.Х.Бунге [2]. Стислі систематичні описи тео-

рії державного кредиту, відповідно до висновків 

нової науки, знаходимо в курсах І.Т.Тарасова 

[15], І.Ю.Патлаєвського [12] та ін.   

Мета статті. Проаналізувавши наукові праці 
дослідників-фінансистів ХІХ ст., визначити, які 
методи фінансування дефіциту державного бю-

джету використовувалися в Україні, які з них 

вважалися найефективнішими.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Очевидно говорити про дефіцит бюджету можна 

з того часу, коли в державі почали складати сам 

бюджет. До ХІХ ст. в Європі бачимо лише спро-

би надати бюджету правовий характер. Але з то-

го часу ідея бюджету як приватноправового, гос-

подарського кошторису короля швидко починає 

розвиватися до ідеї про вищий законодавчий акт, 

який чітко розмежовує всі статті витрат і доходів 

держави [10, с.3]. В основі бюджетної політики 

держави того періоду була концепція так званих 

„здорових фінансів” [17, с.56]. Її суть полягала в 

тому, що обсяг державних витрат повинен вихо-

дити з наявних можливостей доходної бази дер-

жави, а фактична сума надходжень від податків 

та інших джерел повинна визначатися лише роз-
міром, що необхідний державі для тієї діяльнос-

ті, яка не може бути здійснена ніким іншим. А 

сам бюджет, як писав професор М.І.Боголепов, 

необхідний в умовах сучасної держави для того, 

щоб встановити правильне співвідношення між 

державними доходами і витратами” [1, с.13].  

Коли доходи перевищують витрати, то про-

блем не виникає. Надлишок використовується 

або на задоволення надзвичайних потреб, або на 

формування резервного фонду, або на приватно-

господарські потреби держави. Набагато важче 



Л.Б. Нестеренко  

14                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 

вирішити питання, коли витрати перевищують 

доходи і виникає дефіцит. 

В.М. Пушкарьова виділяє дефіцит випадко-

вий і дійсний [13, с.51]. Перший виникає від ви-

падкової затримки очікуваних надходжень чи від 

здійснення витрат раніше визначеного часу. Та-

кий, касовий, дефіцит покривається шляхом 

взяття короткострокової позики. Так само при 

аналізі державного кредиту, першою його фор-

мою І.Ю.Патлаєвський виділяв кредит фінансо-

вого управління, тобто поточні борги, кредитні 
білети й асигнації. Зокрема, він підкреслював 

суть кредиту фінансового управління – як засобу 

покриття тимчасових розривів між надходжен-

ням доходів і здійсненням витрат і обмежував 

даний кредит межами бюджету [12, с.226]. Тут 

необхідно сказати, що до паперових грошей як 

до фінансово-кредитного джерела треба ставити-

ся дуже обережно, про що в свій час застерігав 

професор І.Т.Тарасов [15, с.357]. Інакше дуже 

легко може бути спровоковане надзвичайно шкі-
дливе для державного і народного господарства 

обезцінення цих кредитних знаків. Адже нероз-
мінні паперові гроші, не потребуючи дорогого і 
рідкісного матеріалу для їх виробництва, легко 

можуть випускатися в більшій кількості, ніж це 

необхідно грошовому ринку. Приклад цього ма-

ємо змогу прослідкувати в період правління Ка-

терини ІІ, коли спроби поліпшити механізм дер-

жавного господарства та спростити фінансову 

систему зіткнулися зі швидким темпом росту 

державних витрат на ведення війн, на утримання 

двору, на грошове утримання великого штату 

чиновників. Необхідні засоби забезпечувалися 

випуском паперових грошей, зовнішніми і внут-

рішніми позиками [5, c.125]. Необмежене вико-

ристання Катериною ІІ паперово-грошової емісії 
значно погіршило фінансове становище держави, 

поклавши початок інфляційному знеціненню па-

перових грошей.  

Інший характер має справжній дефіцит, коли 

суми регулярних доходів виявляються недостат-

німи для покриття надзвичайних потреб через їх 

непередбачуваність чи через їх величину. До по-

чатку ХХ ст. сюди відносились потреби на буді-
вництво великих залізничних доріг і каналів, на 

нововведення в армії, необхідні реформи в 

управлінні і юстиції, на випадок внутрішніх хви-

лювань і особливо на випадок війни. 

Для покриття надзвичайних витрат держава 

використовувала надзвичайні джерела, які фінан-

сова наука поділила на чотири види [13, с.36-38]:  

1) Продаж державою доменів, відчуження їх 

у приватну власність (дане джерело поповнення 

доходів держави використовується і сьогодні та 

називається „доходи від приватизації”). Але на 

території України в ХІХ ст. воно  не знайшло 

великого поширення, оскільки держава, навпаки, 

прагнула стати монополістом і в деякі періоди 

свого розвитку (епоха правління Петра І [8, 

c.133]) скуповувала підприємства у власність. 

2. Резервний фонд чи запасна казна. Дане 

джерело було ефективним у ті часи, коли капітал 

був незначним і малорухомим, а система подат-

ків лише починала розвиватися. Також, зважаючи 

на майже постійні війни та низький рівень розвит-

ку промисловості і сільського господарства, треба 

сказати, що Російська імперія фактично ніколи не 

мала надлишкових надходжень до бюджету. Ближ-

че до ХХ ст. почали надавати перевагу викорис-

танню інших джерел поповнення казни.  

3. Підвищення встановлених податків чи 

введення нових. Нові чи підвищені старі подат-

ки, це засіб який використовувався урядом час-

тіше. Але той факт, що цей спосіб покриття над-

звичайних витрат був більш поширеним, ще не 

свідчить про те, що він був вигіднішим і прави-

льнішим. Збільшення податкового тягаря при-

зводило не до збільшення доходів, а до зростання 

недоїмок. Практика свідчила, що нові податки 

лише геть виснажували добробут народу, еконо-

мічні сили якого і так були надто напружені. 
Окрім того, як слішно зазначає А.О.Ісаєв, певні 
особливості надзвичайних витрат пояснюють, 

коли і чому податки не можуть бути придатними 

для їх покриття. По-перше, задоволення таких 

потреб не може відкладатися на довгий час (не-

обхідний для того, щоб спрацював механізм фі-
нансового управління і податок був зібраний). 

По-друге, великий розмір надзвичайних витрат і 
непомірний податковий тягар, що вже лежить на 

населенні, роблять податок як винятковий засіб 

задоволення потреб  недоцільним. По-третє, по-

даток не найліпший засіб для покриття тих ви-

трат, які збагачуватимуть суспільне життя не 

лише сучасникам, але і нащадкам [4, c.391-392].  

4. Укладення позик. Як зазначав у своєму до-

слідженні В.М.Твердохлєбов, в середні віки кре-

дит – це особистий борг князя, який займав гро-

ші на тих умовах, які вважав вигідними для себе. 

І хоча, юридично, обов'язок повернути кредит 

переходив до престолонаслідників, вони часто 

відмовлялися від його виконання [16, c.8]. Умови 

для розвитку державного кредиту як такого, 

з’явилися лише в ХІХ ст., коли державна казна 

відділилась від казни монарха, та було  сформо-

вано більш-менш стабільну систему оподатку-
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вання, а в суспільстві з’явилися значні вільні ка-

пітали, власники яких стали довіряти владі.    
У свій час М.М.Сперанський першим зробив 

спробу теоретично обґрунтувати розв’язання 

зростаючої фінансової проблеми. В своєму 

„Плані фінансів” (1810 р.) [14, с.17-106] він на-

полягав на глибокому реформуванні та система-

тизації державних витрат з метою їх скорочення і 
введення суворого державного контролю над 

ними, висловився за припинення емісії асигна-

цій, і за визнання всіх попередніх емісій держав-

ним боргом, що забезпечується всіма багатства-

ми держави. Він же вказує, що одним із способів 

покриття особливих потреб є збільшення подат-

ків. Але у надзвичайних випадках, на думку фі-
нансиста, не має ліпшого засобу, як позика. Од-

ним із перших, хто присвятив питанням держав-

ного кредиту окрему працю, був М.Ф.Орлов. 

Ключовими положеннями теорії М.Ф.Орлова є: 

1) державні бюджетні витрати повинні бути по-

ділені на звичайні і надзвичайні; 2) перші пови-

нні забезпечуватися податками, другі – позика-

ми, відсотки по позиках також повинні сплачува-

тися податками, і для кожного боргу необхідно 

визначити певний податок; 3) позики повинні 
бути вільними, а іноземний капітал повинен ви-

користовуватися на рівні з вітчизняним; 4) усі 
державні борги повинні бути безвідплатними, по 

боргах слід сплачувати лише вічні відсотки; 5) 

для підтримання курсу позик треба заснувати 

касу погашення, яка повинна викупляти і прода-

вати позики і в такий спосіб регулювати відсотки 

по них [11, с.320]. Він стверджував, що зростан-

ня державних доходів і вільне їх стягнення, роз-
виток торгівлі і промисловості, успіх народу і 
міцність держави ростуть майже нарівні з держа-

вним боргом, але при чіткому дотриманні вказа-

них правил цей борг не тягар, а багатство для 

народу і для уряду. Основний висновок його 

праці - рекомендація широко використовувати 

державний кредит, поєднуючи його з помірною 

системою податків. Для того щоб кредит виправ-

дав себе, І.Т.Тарасов, вважав за необхідне наяв-

ність таких умов: а) даний кредит повинен заді-
ювати капітали тимчасово чи постійно бездіяль-

ні; б) позичені капітали  повинні використовува-

тися для створення і збільшення постійного капі-
талу; в) виконання державою взятих на себе зо-

бов'язань повинно забезпечуватися майбутніми 

надходженнями, а не наступними позиками. А в 

інших випадках, коли терміново потрібно здійс-

нити якусь витрату, а наявних засобів немає, до-

цільно буде звернутися до тимчасового випуску 

паперових грошей. Іншої думки про можливі дії 

в даній ситуації був А.О.Ісаєв. Він вважав, що у 

всіх випадках, коли поточні витрати не покрива-

ються звичайними доходами через неспівпадання 

в часі, та коли витрати спрямовані на покращен-

ня суспільного життя декількох поколінь, розум-

ним буде звернення до державного кредиту. 

Таким чином, нормальний стан держави - це 

коли звичайні потреби покриваються звичайни-

ми доходами, тобто доходами від державних 

підприємств, майна, податків; а потреби, які ви-

ходять за межі звичайних, особливо такі, які мо-

жуть принести користь в майбутньому - повинні 
задовольнятися за допомогою інших видів над-

ходжень, зокрема, державних позик. В якості 
останніх, на думку професора В.А.Лєбедєва,  

державний кредит є нормальним явищем в фі-
нансовому господарстві будь-якої цивілізованої 
держави [7, с.207]. З ним погоджується і інший 

науковець, професор І.Х.Озеров, який стверджує, 

що кредит в ХІХ ст. отримав такий розвиток, що 

його вже не можна зараховувати до екстраорди-

нарних доходів. Особливо ті кредити, які вико-

ристовуються для викупу різного роду господар-

ських підприємств у державну власність [9, с.37]. 

Отже, державний кредит, є джерелом покриття 

таких витрат, які слугують не для поповнення 

оборотного капіталу, що має своїм джерелом 

бюджетні доходи і фінансовий кредит, а для ви-

конання якого-небудь екстраординарного обо-

в’язку, виконання якого за рахунок податків чи 

інших державних доходів було б неможливо чи 

спровокувало б розорення.  

Говорячи про державний кредит в ХІХІ ст., 

вважаємо за необхідне відзначити ось що. У пра-

ці С.А.Корфа “Русское государственное право”, 

говориться про те, що з того часу як державний 

кредит став постійною складовою частиною фі-
нансового господарства, однією з умов складан-

ня державного бюджету стала спеціалізація кре-

дитів, тобто вказівка на їх призначення. У відпо-

відності з тогочасним законодавством після за-

твердження бюджету уряд не мав права змінюва-

ти призначення кредиту, а невикористані залиш-

ки необхідно було повертати в казну. Надання 

бюджету статусу закону сприяло обмеженню 

можливості уряду вільно розпоряджатися кош-

тами держави. При чому контроль парламенту 

розповсюджувався на всі джерела державних 

доходів, в тому числі і на державні кредити [6, 

с.283]. Але, не зважаючи на таку однозначність у 

тому, що всі кредити затверджуються законодав-

чим органом, особисте розпорядження монарха 

все ж могло забезпечити уряду необхідну свобо-

ду дій на випадок відмови парламенту затверди-
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ти державний бюджет, чи необхідності взяти по-

зику на випадок непередбачених військових дій. 

Про що зазначав у своєму дослідженні професор 

І.Х.Озеров [10, с.45]. Відповідно, стає очевид-

ним, якщо в бюджеті виникав дефіцит (напри-

клад, населення з політичних причин не хотіло 

платити податки, а при розвитку прямого опода-

ткування це можливо), то він міг покриватися 

позиками без згоди парламенту. 

Висновки. Отже, в ХІХ ст. під бюджетом ро-

зумівся план ведення державного господарства 

на певний період часу, право на затвердження 

якого належало органу законодавства. Основним 

завданням законодавців при його затвердженні 
було досягнення рівноваги між доходами і вида-

тками на майбутній фінансовий період. Найефе-

ктивніше, в умовах дефіциту бюджету, ця рівно-

вага досягалася шляхом планування позик. При 

цьому основною умовою була спеціалізація кре-

дитів. Розрізняли фінансовий кредит, який вико-

ристовувався для погашення поточних витрат, а 

його повернення обмежувалось доходами одного 

бюджетного періоду. Та державний кредит який 

часто використовувався для погашення надзви-

чайних потреб, таких як витрати військового ча-

су. Кредити на погашення останніх могли дозво-

лятися особисто монархом, але так само, як і ін-

ші джерела державних доходів, вони підпадали 

під парламентський контроль. Також державний 

кредит використовувався для задоволення дале-

коглядних потреб, які могли принести користь у 

майбутньому. Він створював нові платіжні зобо-

в'язання на тривалий час, деколи на кілька поко-

лінь. І його використання для фінансування де-

фіциту державного бюджету схвалювалося пере-

важно науковцями. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Традиційно теорію 

управління відносять до групи публічно-пра-

вових галузевих юридичних наук (таких, як ад-

міністративне та фінансове право). В результаті 
проведених досліджень ми визначили, що теорія 

управління не може належати до групи галузевих 

юридичних наук, оскільки її об’єкт дослідження 

не обмежується якоюсь окремою галуззю права, 

чи, навіть, окремою сферою правового регулю-

вання [5, с.31; 6, с.8]. Більше того, теорія управ-

ління не обмежується лише публічними галузями 

права. Вона досліджує управлінську підфункцію 

права взагалі, незалежно від його галузевої на-

лежності [5, с.29]. Отже, на нашу думку, теорію 

управління не слід включати в групу наук адмі-
ністративно-правового циклу. Предмет теорії 
управління – управлінська підфункція права – 

характеризує дану науку як складову загальноте-

оретичних юридичних наук.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Про 

необхідність дослідження проблем управлінсько-

го впливу права в межах предмета загальної тео-

рії держави і права наголошувала Р.О.Халфіна. 

На її думку, дослідження можливостей викорис-

тання права в процесі соціального управління є 

одним із найбільш актуальних напрямків юриди-

чної науки [13, с.10]. Не дивлячись на те, що 

проблеми реалізації права як засобу управління 

досліджувались багатьма галузями юридичної 
науки: адміністративним, трудовим, земельним 

правом та ін., сума цих досліджень не може за-

мінити загальної теорії, на базі якої повинні роз-
виватися галузеві науки. Розробка загальних про-

блем теорії права, пов’язаних із соціальним управ-

лінням, вирішення яких дасть можливість з’ясува-

ти властивості, засоби та межі впливу права в соці-
альному управлінні, на думку Р.О.Халфіної, знайде 

належне місце в дослідженні проблем онтології та 

гносеології права [13, с.11-12]. 

Метою статті є характеристика теорії управ-

ління як самостійного напряму в межах предмета 

теорії держави і права. Аргументи на користь дано-

го твердження слід шукати виходячи із співстав-

лення основних предметно-методологічних харак-

теристик, напрямків дослідження та функцій теорії 
держави і права та теорії управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Об’єкт теорії держави і права визначають як „су-

купність механізму держави, норм права, юри-

дичної, політичної та соціальної практики, в тій 

частині, в якій вона впливає на правові явища та 

процеси” [12, с.491], або просто позначають по-

няттям „право”, в зміст якого включають всі 
явища правової дійсності [9, с.7; 2, с.232]. Пред-

метом теорії держави і права є „сукупність най-

більш загальних знань про досліджуваний об’єкт 

– право” [9, с.7], „загальні та специфічні об’єк-

тивні  закономірності її розвитку, на основі пі-
знання та використання яких розробляються фу-

ндаментальні проблеми, які мають методологіч-

не значення для галузевих юридичних наук” [10,  

с.165-166; 4, с.15], найбільш загальні закономір-

ності „становлення, розвитку та функціонування 

держави та права як відносно самостійних ком-

понентів суспільства” [12, с.487]. Отже, теорія 

держави та права постає в якості узагальнюючої 
науки по відношенню до галузевих та спеціаль-

них юридичних наук. Вона має керівне, спрямо-

вуюче, методологічне значення і необхідна для 

розробки спеціальних, достатньо вузьких про-

блем, які стоять перед іншими юридичними нау-

ками [4, с.14]. Чи вписується визначений нами 

предмет теорії управління в проблематику дослі-
дження теорії держави і права достатньо, щоб її 
можна було би характеризувати як напрямок в 

межах її предмета? 

Традиційно вчення про функції права розро-

блялося в межах предмета загальної теорії дер-

жави і права, більше того, жодна юридична нау-

ка, крім теорії держави і права, не приділяє такої 
уваги проблемам функцій права. Це зумовлено 

тим, що функції права завжди розглядалися 

юридичною наукою як прояв його іманентних, 

специфічних властивостей. Загальнотеоретичний 

характер вчення про функції права проявляється 

в тому, що в функціях акумулюються такі влас-

тивості права, які витікають із його якісної само-

стійності як соціального феномена [11, с.156]. 

Це, зокрема, полягає в тому, що: 1) будь-яка фу-

нкція права витікає із його сутності та визнача-

ється призначенням права в суспільстві; 2) функ-

ції права є такими напрямами його впливу, по-

треба у здійсненні яких породжує необхідність 

існування права як соціального феномена; 3) фу-

нкції права відображають найбільш важливі риси 
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права і спрямовані на вирішення питань, що по-

стають на даному етапі його розвитку [11, с.157]. 

Можливість віднесення проблематики теорії 
управління до завдань, що стоять перед теорією 

держави і права підтверджує позагалузевий ха-

рактер теорії управління, її спрямованість на роз-
криття універсальних властивостей та закономір-

ностей права (якими, зокрема, є його управлінсь-

кі властивості), оскільки „завдання загальної те-

орії держави і права в тому і полягає, щоб роз-
крити внутрішній зв’язок та тенденції закономі-
рного розвитку державно-правових явищ в ціло-

му, пояснити та показати їх роль в регулюванні 
відносин між людьми, в управлінні життєдіяль-

ністю суспільства” [1, с.12].  

Як напрямок в межах предмета теорії держави 

і права теорію управління характеризує наявність 

спільних з теорією держави права функцій цієї на-

уки (відповідно закономірностям співвідношення 

загального та особливого). До таких функцій, зок-

рема, належать онтологічна, евристична, методоло-

гічна, практично-організаційна та прогностична [4, 

с.20-22; 8, с.25-30; 14, с.20; 12, с.542]. 

Онтологічна функція характеризує теорію 

управління як один із ефективних способів здо-

буття нового знання про державно-правову дійс-

ність, пізнання сутності державно-правових 

явищ. Притаманна теорії управління евристична 

функція означає, що теорія управління, як скла-

дова теорії держави і права, не обмежується по-

ясненням явищ та процесів державно-правової 
дійсності. Проникаючи в глибину пізнаних зако-

номірностей, визначаючи їх тенденції та взаємо-

відносини з іншими суспільними явищами, тео-

рія управління відкриває нові закономірності 
державно-правового життя суспільства.  

Характеристика теорії управління як скла-

дової частини теорії держави і права доповню-

ється наявністю у неї методологічної функції по 

відношенню до інших галузевих юридичних на-

ук. Це полягає в тому, що знання та закономірнос-

ті, вироблені теорією управління можуть ставати 

„опорними пунктами” галузевих та спеціальних 

наук, а поняття та категорії теорії управління, як і 
поняття і категорії загальної теорії права, можуть 

використовуватися не тільки для пояснення суті та 

змісту загальноправових явищ, а і для пояснення та 

обґрунтування положень та висновків, сформульо-

ваних іншими юридичними науками (наприклад, 

при дослідженнях управлінського впливу консти-

туційного чи адміністративного права, які би про-

водилися в межах предметів відповідних наук). 

Практично-організаційна та прогностична 

функції теорії управління полягають в тому, що 

на основі знань про управлінську підфункцію пра-

ва як складову частину загальнотеоретичного 

вчення про функції та соціальне призначення пра-

ва, суспільство формує ідеї та пропозиції про те, 

яким чином можна удосконалити чинне законодав-

ство та покращити діяльність державних органів.  

Визначивши теорію управління як напрямок 

теорії держави і права, виникає питання про те, 

чи вписується „управлінський елемент” права, 

який визначає специфіку предмета теорії управ-

ління, в предмет теорії держави і права? Чи не 

буде в даному випадку виходу за межі предмета 

теорії держави і права? Проблема ускладнюється 

тим, що для теорії держави і права управлінська 

підфункція права не тільки не є спеціальним 

предметом дослідження, а взагалі не виділяється 

в якості елемента регулятивної функції права. 

Крім того, на відміну від теорії управління, тео-

рія держави і права вивчає не тільки регулятивну 

функцію права (а тим більше її окремий аспект), 

а і всі інші його функції, причому вивчає їх в 

комплексі, тобто проводить аналіз дії окремої 
функції права лише з урахуванням існування та 

особливостей прояву інших функцій права що 

відповідає суті теорії держави і права як фунда-

ментальної, найбільш узагальнюючої юридичної 
науки. Наявність в предметі теорії управління 

зазначеного „управлінського елемента” призво-

дить також до певних відмінностей в методології 
та понятійному апараті теорії управління та тео-

рії держави і права. Чи може „управлінське заба-

рвлення” проблематики теорії управління харак-

теризувати її як самостійний напрямок теорії 
держави і права і не виходити при цьому за межі 
її предмета? 

На думку В.М.Сирих, до предмета теорії 
держави і права, окрім власне юридичних зако-

номірностей, частково можуть входити і інші 
закономірності, що вивчаються суспільствознав-

чими науками. „В сучасних умовах, стверджує 

В.М.Сирих, взаємозв’язок між суспільними нау-

ками є однією із необхідних умов успішного пі-
знання соціальних процесів та явищ. Комплекс-

ний характер мають майже всі проблеми, які сьо-

годні розглядаються вченими, і це є цілком зако-

номірним” [12, с.550-551]. Теорія держави і пра-

ва, розкриваючи свій предмет, змушена так чи 

інакше втручатися в сферу інших наук. без цього 

не можна вірно зрозуміти правові явища. Однак, 

як справедливо зазначає В.М.Сирих,  юридичне 

дослідження повинно звертатися до інших наук 

лише в тій мірі, в якій це необхідно для пізнання 

правових явищ з метою вирішення власних, а не 

інших проблем [12, с.550-551]. Погоджуючись з 
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такою думкою, ми також можемо стверджувати 

про необхідність дослідження загальних законо-

мірностей управління при дослідженні особливо-

стей регулятивного впливу права, розкритті вну-

трішніх властивостей його дії. При цьому вико-

ристання категорій та закономірностей управ-

ління є не запозиченням, а лише залученням за-

гальних принципів та висновків теорії управлін-

ня для виведення загальних закономірностей дії 
права та з’ясування основних його властивостей. 

На користь визнання можливостей існуван-

ня теорії управління як самостійного напрямку в 

межах предмета теорії держави і права, можна 

навести твердження Д.А.Керімова про те, що „іс-

торичний розвиток будь-якої науки, в тому числі 
і теорії держави і права супроводжується зміна-

ми і перетвореннями її предмета. Відкидання но-

вих та поява нових об’єктів пізнання, поповнен-

ня традиційної проблематики теорії держави і 
права новими напрямками досліджень та прони-

кнення в сферу інших галузей наукового знання 

не знищує, а збагачує предмет даної науки, вли-

ває в його „душу” ті теоретичні цінності, якими 

володіють інші науки”[1, с.13]. Але найважливі-
шим при цьому є те, що Д.А.Керімов допускає 

можливість утворення самостійних напрямків 

всередині предмета теорії держави і права. Така 

диференціація предмета, на його думку, є цілком 

природною і закономірною, оскільки вона є не 

тільки передумовою, а і необхідним складовим 

елементом майбутньої інтеграції різних напрям-

ків теорії держави і права на більш високому те-

оретичному рівні [1, с.14].  

На нашу думку, можна виділити наступні 
предметно-методологічні особливості, теорії 
управління, які в майбутньому зможуть стати 

підставою для виділення проблематики теорії 
управління з предмета теорії держави і права та 

оформлення її в якості самостійної юридичної 
науки теоретико-правового циклу: 

1. На відміну від теорії держави і права тео-

рії управління властивий дещо звужений об’єкт 

дослідження. Так, об’єктом теорії держави і пра-

ва є  „сукупність механізму держави, норм права, 

юридичної та соціальної практики в тій частині, 
в якій вона впливає на політико-правові явища та 

процеси”[12, с.555].Об’єкт теорії управління та-

кож включає в себе такі елементи, як правові но-

рми, відносини та юридичну практику, проте він 

обмежується лише тими явищами правової дійс-

ності, які характеризують дію регулятивної фун-

кції права. Об’єкт теорії держави і права не об-

межується регулятивною функцією права, а 

включає в себе всі явища правової дійсності та 

охоплює „всі політико-правові феномени (дер-

жаву, право, правовідносини, правопорушення), 

а також конкретно-історичні умови їх існування, 

реальну поведінку суб’єктів права, психологію 

громадян, їх оцінку своєї правомірної чи проти-

правної поведінки, діючого права та діяльності 
державних органів” [12, с.553].  

2. Зазначені особливості об’єкта теорії 
управління зумовлюють деякі особливості її 
предмета дослідження в порівнянні з предметом 

теорії держави і права. Так, предметом теорії 
держави і права є „узагальнення та закономірно-

сті розвитку державно-правової дійсності, на ос-

нові пізнання яких розробляються фундамента-

льні проблеми, що мають методологічне значен-

ня для галузевих юридичних наук”[1, с.15]. Ви-

значений нами предмет теорії управління значно 

вужчий, оскільки він охоплює лише один із ас-

пектів реалізації регулятивної функції права, а 

саме, її управлінську підфункуцію. Відповідно, 

відрізняється і система закономірностей, які вхо-

дять до складу предметів теорії управління та 

теорії держави і права. Зокрема, до системи за-

кономірностей, які входять до складу предмета 

теорії держави і права, входять, по-перше, зако-

номірності становлення, розвитку та функціону-

вання держави і права як відносно самостійних 

компонентів суспільства; по-друге, соціально-

економічні, політичні, моральні та інші законо-

мірності, які визначають розвиток та функціону-

вання держави і права, без знання яких не можна 

розкрити предмет теорії держави і права [12, 

с.553]. Предметом теорії управління всі вищезга-

дані закономірності не охоплюються. До його 

складу входять досить специфічні закономірнос-

ті, які характеризують дію права як засобу 

управлінського впливу та розкривають його 

управлінські властивості. 
3. Наявність „управлінського елемента” в 

предметі теорії управління зумовлює також деякі 
особливості її методології в порівнянні з методо-

логією теорії держави і права. Як і теорія держа-

ви і права, теорія управління в повній мірі воло-

діє всім комплексом методів юридичної науки. 

Але специфіка об’єкта та предмета дослідження 

теорії управління потребує дещо інших способів 

застосування деяких з цих методів з метою їх 

спрямування на виявлення сутнісних властивос-

тей управлінської підфункції права в процесі ре-

алізації правом конкретних управлінських функ-

цій. Наприклад, застосування системного методу 

теорією держави і права спрямоване на вивчення 

системного характеру права та законодавства. 

Застосування системного методу теорією управ-
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ління спрямоване на розкриття управлінського 

аспекту процесу правового регулювання як дія-

льності певної системи управління. Такі ж особ-

ливості спостерігаються і при використанні дог-

матичного та соціологічного методів, які дослі-
джують відповідно статичні та динамічні власти-

вості управлінської підфункції права. Подібна 

специфіка застосування окремих методів, яка 

зумовлена управлінським аспектом досліджува-

них проблем, властива і іншим методам, які ви-

користовуються теорією управління. 

4. Зазначені особливості предмета, об’єкта 

та методології теорії управління зумовлюють 

наявність специфічних понять і категорій, які є 

похідними від категорії „управлінська підфунк-

ція права”. Специфічні поняття та категорії, вла-

стиві теорії управління, на нашу думку, повинні 
посісти належне місце в понятійному апараті те-

орії держави і права, а згодом, скласти основу 

понятійного апарату теорії управління як само-

стійної загальнотеоретичної юридичної науки. 

Висновки. Отже, ми можемо охарактеризува-

ти теорію управління як складову частину теорії 
держави і права, яка, в свою чергу володіє певною 

(управлінською) специфікою, яка з часом, після 

нагромадження певної критичної маси знань до-

зволить теорії управління перетворитись в само-

стійну загальнотеоретичну науку. 
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THE LAW SCIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE THEORY  

OF STATE AND LAW 

 

Summary 

The subject of legal science of public administration (the managerial function of law) characterizes it as 

a theoretical law science. The subject of the legal science of public administration is a special part of a sub-

ject of the theory of state and law, which has it’s own specific managerial features. In our opinion the legal 

science of public administration may legalize it’s position as an independent theoretical law science in the 

near future. 
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БУКОВИНА ЯК ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ПОНЯТТЯ ДО АВСТРІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ 1774 Р. 

 

Постановка проблеми. Сучасні соціально-

економічні та політичні процеси в Україні актуа-

лізують міжнаціональні відносини, їх гармоніза-

цію. Саме від них в значній мірі залежить стабі-
льний демократичний розвиток країни. Комплекс 

питань, що складають зміст цього завдання, 

включає і ґрунтовні історико-правові досліджен-

ня як на загальнодержавному рівні, так і на рівні 
окремих історичних регіонів України, особливо 

таких багатонаціональних як Буковина. 

Мета дослідження – аналіз розвитку держа-

вних інститутів і права на Буковині до 1774 р., 

тобто до приєднання її до Австрії. 
Особливість цього періоду полягає в тому, 

що край протягом нього входив до складу кіль-

кох держав, зазнавав впливу різних цивілізацій. 

Ступінь наукової розробки теми дослі-
дження. Предметом спеціального історико-пра-

вового аналізу тема, винесена в заголовок статті, 
досі не була, хоча окремі її аспекти розкривалися 

в дослідженнях буковинських істориків [2, 3, 4, 

6, 7, 8, 10 та ін.] 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Буковиною сьогодні називають Чернівецьку об-

ласть України. Створена вона була 7 серпня 1940 

р., відповідно до рішення VІІ сесії Верховної Ра-

ди СРСР від 2 серпня того ж року про включення 

Північної Буковини і Хотинського повіту Бесса-

рабії (нинішні Хотинський, Сокирянський та Ке-

льменецький райони) до складу Української РСР. 

За площею область найменша в Україні – 8,1 тис. 

кв. км., що становить 1,5 % території країни. На 

заході і південному заході вона межує з Івано-

Франківською областю по ріках Черемош і Білий 

Черемош, на півночі – з Тернопільською і Хме-

льницькою, на сході – з Вінницькою областю по 

Дністру, на південному сході – з Молдовою, а на 

півдні – з Румунією. 

Важливе науково-пізнавальне значення має 

проблема походження назви “Буковина”, оскіль-

ки вона пов’язана із суттєвими аспектами істо-

ричного минулого даної території: етнічними, 

географічними, політичними. Топонім “Букови-

на” виник на основі східнослов’янської родової 
назви “буковина”, тобто позначення букового 

лісу. Середньовічні джерела свідчать про поши-

реність цієї назви в західноукраїнських, західно-

слов’янських та молдавських землях. Перша ві-

дома письмова згадка про “Буковину” як родове 

ім’я – це грамота молдавського господаря Рома-

на І від 30 березня 1392 р. Згадано Буковину і в 

іншому документі від 15 травня 1412 р. (догово-

рі, укладеному між польським королем Владис-

лавом і литовським Жигмондом стосовно мож-

ливого поділу Молдови. Лісову область від угор-

ського кордону до ріки Сірету означено “Велика 

Буковина”, а область над Прутом – “мала Буко-

вина”. Це було перше вживання назви “Букови-

на” як власного імені [4, с.8]. Офіційно ж затвер-

джено за цією землею назву “Буковина” лише 

після зайняття її Австрією. 

Прутсько-Дністровське межиріччя та Буко-

винські Карпати здавна входили до регіону фор-

мування східного слов’янства. Уже в перші сто-

ліття нашої ери тут жили слов’янські племена (у 

Хотинському, Кіцманському та Кельменецькому 

районах Чернівецької області виявлено понад 

двісті пам’яток ранньослов’янської черняхівської 
культури, центром якої було середнє Придніп-

ров’я). З IV по VІІ ст. територія сучасної Буко-

вини входили до складу союзу антів. 

На рубежі VIII-IX ст. у середовищі східних 

слов’ян розпочався особливо інтенсивний розви-

ток. Перехід до нової системи землеробства 

(двопілля), поява досконалішої техніки для об-

робітку землі сприяли підвищенню врожайності, 
росла продуктивність скотарства. Поступово від-

бувається відокремлення ремесла від землеробс-

тва. Ріст рівня життя зумовив демографічний ви-

бух. Збільшилось число поселень, в яких сели-

лись ремісники та напівпрофесійні воїни. Літо-

писець Нестор у “Повісті минулих літ” зобразив 

картину розселення східнослов’янських племен – 

полян, древлян, дреговичів, бужан, волинян, ти-

верців, хорватів, сіверян, радимичів, кривичів, 

полочан, словенів, в’ятичів. На основі соціально-

економічного прогресу у східних слов’ян форму-

валися передумови для утворення державності. 
Названі у “Повісті минулих літ” племена утвори-

ли 14 союзів східнослов’янських земель. Первіс-

ною формою організації управління в цих союзах 

була військова демократія. Оскільки племінні 
союзи створювалися перш за все для війни і обо-

рони, велику роль в них відігравав військовий 

вождь. Навколо нього в племінних союзах та їх 

центрах почала формуватися постійна організа-
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ція професійних воїнів – дружина. Вона базува-

лася не на родових зв’язках, а на спільності вій-

ськових та майнових інтересів, на вірності дру-

жинників своєму вождю, якому вони служили зі 
зброєю в руках (звідси і назва: “військово-

служила знать”). Дружинники брали участь у 

військових походах, збирали данину із підвлад-

них общин у формі полюддя, могли придбати за 

рахунок своїх доходів бойових коней і зброю, а 

тому не залежали від общинних порядків. Вони 

стояли поза общиною і над нею. Одночасно з 
початком формування військово-служилої знаті 
розвивалися поселення залежного населення, яке 

було зобов’язане вирощувати урожай і постачати 

дружину продуктами. 

Тривалий час ще діяли народні збори і ради 

старійшин. Але народні збори поступово пере-

творювалися у збори воїнів, а влада вождя замі-
няла вплив старійшин. Таким чином органи сус-

пільного самоврядування перетворювалися у 

державні органи, а військова демократія – у вій-

ськово-ієрархічне правління – князівство. 

З Буковиною пов’язана історія племінних 

союзів хорватів та тиверців 
[1, с.308]. 

Головними місцями проживання східних хо-

рватів були басейни Верхнього Дністра і Верх-

нього Прута, де в топоніміці збереглися сліди їх 

перебування. Вони згадуються в літописах у 

складі східнослов’янських угрупувань, які “жи-

вяху в мире”. Зрозуміло, що до складу союзу 

племінних княжінь хорвати могли входити лише 

за умови, що вони мали своє власне племінне 

княжіння. У 907 році у складі цього союзу хорва-

ти брали участь у військовому поході князя Оле-

га на Візантію. Цей факт свідчить, що  вже на 

початку Х ст. хорвати перебували в залежності 
від київського князя, виділяли воїнів для війни, а 

можливо, як і древляни, сплачували данину. Од-

нак зміцніла хорватська знать намагалась вийти 

з-під влади Києва. Це примусило князя Володи-

мира Святославовича організувати в 992 р. вій-

ськовий похід проти хорватів. “Иде Володимиръ 

на Хорваты, – говориться в літописі. – Пришед-

шю бо ему с войны хорватьскыя, и се печенези 

придоша по оной стороне от Сулы”. Внаслідок 

цієї війни хорвати були включені до складу Ки-

ївської держави. В ході війни була ліквідована 

Ревнянська фортеця на землях хорватів. Замість 

неї була збудована фортеця біля с. Горішні Ше-

рівці. Цілком можливо, що зробили це не місце-

ві, а київські князі для утвердження своєї влади в 

Попрутті. Ця фортеця проіснувала до середини 

XII ст.
 
[11, с.32]. 

Отже, племінний союз хорватів склався не 

пізніше VIII ст. У Х ст. хорвати входили до скла-

ду Київської держави, зберігаючи деяку автоно-

мію. Ця автономія була ліквідована у 992 р. 

На південь від хорватів жили тиверці. Відо-

мий український археолог Б.О.Тимощук вважав, 

що межа між хорватами і тиверцями пролягала в 

західній частині Хотинської височини. Як і інші 
слов'яни, тиверці, за словами літописця, “жили 

кожен із родом своїм”. Ім'я тиверців пов'язується 

з грецькою назвою Дністра (“Тірас”), що дослів-

но означає “подністровці”. У літописі про них 

говориться: “Седяху бо по Днестру, приседяху 

къ Дунаеви”. У 907 і 944 р. тиверці як спільники 

київських князів брали участь у їх походах на 

Візантію. В середині Х ст. вони увійшли до 

складу Київської держави. Остання згадка про 

тиверців у літописах датується 994 роком, коли 

вони були учасниками походу на Константино-

поль [3, с.51-52]. 

Отже, на ранньому етапі існування Київської 
Русі землі Буковини входили до складу союзів пле-

мінних князівств, пов'язаних з центральною вла-

дою обов'язком брати участь у військових походах 

Київських князів та сплачувати їм данину. 

Поступово автономія племінних князівств 

була ліквідована. Влада на місцях перейшла до 

намісників Київських князів. У зв'язку з цим 

племінні назви втрачаються, і східні слов'яни 

почали користуватися спільною етнічною на-

звою “Русь”. Спочатку Руссю називали невелике 

подніпровське князівство полян, а згодом назва 

поширилася на інші землі, що ввійшли до Київ-

ської держави, в т. ч. й на територію Буковини. 

Назва “Русь” закріпилась у свідомості буковин-

ського населення, збереглась в роки чужоземно-

го поневолення. Вона широко представлена в 

топоніміці Буковини. 

Остаточне входження земель Буковини до 

складу Київської держави відбулося за Володи-

мира Святославовича. На рубежі Х-ХІ ст. на те-

риторії Буковини почалося спорудження нових 

фортець стратегічного оборонного призначення, 

які ставали водночас осередками державної вла-

ди і резиденціями посадників великого князя. Як 

і в інших землях вони наділялися адміністратив-

ними (підтримання та наведення порядку, допо-

мога збирачам податків), поліцейськими та судо-

вими функціями. Саме в цей час були засновані 
перший дерев'яно-земляний замок і міське посе-

лення біля нього – в Хотині. Приблизно одноча-

сно з Хотинською були споруджені також Це-

цинська, Горішньошерівська, Перебиківська фо-

ртеці. Однак Буковина не становила окремої ад-
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міністративної одиниці Київської Русі. Рідко за-

селений край був західним пограниччям Київсь-

кої держави. 

Після розпаду Київської Русі (своєрідної 
конфедерації очолених Києвом споріднених 

племен) територія Буковини опинилася у складі 
Теребовльського князівства. Початок його історії 
датують 1084 роком і пов’язують із правнуком 

Ярослава Мудрого Васильком Ростиславовичем. 

Це князівство включало в себе Поділля, східну 

частину українських Карпат і Буковину. 

У 1141 р. Теребовльське, Галицьке, Переми-

шльське і Звенигородське князівства були об'єд-

нані в одне князівство, столичним містом якого у 

1144 р. став Галич. До його складу потрапила й 

Буковина. Після того, як у 1199 р. галицьким 

князівством оволодів волинський князь Роман 

Мстиславович, утворилося Галицько-Волинське 

князівство. Буковина стала крайньою південно-

східною частиною цього князівства. В Галицько-

Волинському літописі за 1229 р. говориться: 

“Собрав землю Галицкую от Боброки даже и до 

реки Ушица и Прут”
 
[3, с.34]. 

На берегах Дністра і Прута розташовувались 

прикордонні фортеці. Найдалі на південь була 

висунута Чернівецька фортеця. Історики допус-

кають, що назва “Чернівці” походить від старо-

слов'янського слова “черн”, тобто “чорний го-

род” (Чорноград), оборонні стіни якого із землі 
та дуба були чорного кольору 

[6, с.9-10; 9, с.24]. 

Заснований в XII столітті Черн був форпос-

том Галицького, а пізніше – Галицько-Волинсь-

кого князівства на його південно-західному ру-

бежі. Дерев'яно-земляна фортеця розташовува-

лась на рівнині в долині лівого берега ріки Прут. 

Вона могла виконати роль важливого прикор-

донного оборонного пункту лише при наявності 
на підступах до неї сторожових постів, які б по-

переджали про наближення ворожих військ. Не-

обхідність таких постів була викликана ще й тим, 

що в XII ст. головним ворогом на півдні руських 

земель були половці, які не вміли брати фортець 

штурмом, а робили раптові напади. Сторожові 
пости, які розташовувались па певній відстані від 

головної фортеці, забезпечували інформацію про 

небезпеку, не допускали раптового удару. Залиш-

ками сторожових постів-укріплень на підступах до 

стародавніх Чернівців, очевидно, є городища, ви-

явлені на обох високих берегах р. Прут. Із заходу 

підступи до міста прикривали правобережні горо-

дища XII–XIII ст., розташовані у селах Спаська, 

Остриця, Молодія та на горі Цецин 
[10, с.200-203]. 

Про місцеве управління на Буковині в період 

перебування її у складі Галицько-Волинського 

князівства документальних даних дуже обмаль. 

Очевидно, воно в загальних рисах відтворювало 

загальну систему місцевого управління. Призна-

чувані князем посадники управляли містами, по-

єднуючи адміністративну, військову та судову 

владу. Вони ж забезпечували збір данини з насе-

лення. Територія Галицько-Волинської держави 

ділилася на волості, якими управляли призначу-

вані князем волостелі. В межах своєї компетенції 
вони наділялися адміністративними, військовими 

та судовими повноваженнями. Посадники та во-

лостелі мали у своєму розпорядженні допоміж-

ний адміністративний персонал, на який вони 

спиралися при виконанні обов’язків з управління 

підвладною їм територією. Основою утримання 

апарату управління була система “кормлінь”. В 

сільських громадах судові розбори (у незначних 

справах) та деякі поліцейські функції виконували 

виборні старости. Вони підпорядковувалися міс-

цевій князівській адміністрації, найвищі посади в 

якій займали бояри. 

В середині ХІІІ ст. Галицько-Волинське кня-

зівство потрапило під владу монголо-татарів. В 

1259 р., як припускають вчені, за велінням татар-

ського воєводи Бурундая, котрий вторгся в при-

прутський край, було спалено дерев’яні укріп-

лення давніх Чернівців. Монголо-татарське по-

неволення негативно вплинуло на економічний і 
культурний розвиток населення Буковини. По-

ступово занепадають давні торговельні шляхи по 

Дністру і Пруту, припиняють своє існування тор-

гово-ремісничі посади в літописному Василеві та 

Чернівцях. Рятуючись   від  грабіжницьких  заго-

нів  монголо-татарів,  люди переселялися в ліси, 

подалі від великих доріг. Саме в цей час відбуло-

ся переміщення Чернівців з низького лівого бе-

рега на горбастий, вкритий лісом правий берег 
Прута. Перша достовірна згадка про Чернівці 
датується 8 жовтня 1408 р.

 
[6, с.13]. 

Втративши могутність, монголо-татари в 

1345 р. змушені були залишити прикарпатські 
землі і вже не змогли відновити свою владу. Але 

татаро-монгольський гніт та феодальна роздроб-

леність ослабили Галицько-Волинське князівст-

во. Після 1349 р. його землі були поділені між 

Польщею та Угорщиною. Територія сучасної 
Чернівецької області опинилась тоді під владою 

угорського та польського королів. 

З 1359 р. розпочалось більш як 400-річне пе-

ребування Буковини у складі Молдавського кня-

зівства. Міжнародне становище Молдавії було 

дуже складним. Майже два століття князівство 

протистояло Османській імперії, але в 1538 р. все 

ж було загарбане нею. Так Буковина потрапила 
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ще й під гніт Туреччини. Це не могло не усклад-

нити і не сповільнити розвиток краю. Значно по-

гіршилось економічне і правове становище насе-

лення. До того ж Буковина як прикордонний 

край протягом XVI-XVIII ст. неодноразово поте-

рпала від того, що була ареною польсько-

турецьких та російсько-турецьких війн. 

“Загалом, – відзначає відомий дослідник іс-

торії Буковини О.М. Масан, – період перебуван-

ня Буковини в складі Молдавського князівств 

характеризувався зростаючою економічною, по-

літичною і демографічною нестабільністю, важ-

ким іноземним гнітом, періодичними ворожими 

нашестями. Наслідком цього були консервація 

примітивних як на той час форм господарюван-

ня, натуральний характер виробництва, відсут-

ність умов переходу до індустріального розвит-

ку, дуже повільна еволюція суспільних відносин, 

які до другої половини XVIII ст. базувалися на 

кріпацтві з елементами рабства, низький рівень 

культури населення, яке залишалося цілком не-

письменним і далеким від досягнень європейсь-

кої цивілізації” 
[2, с.26]. 

Первинними адміністративними одиницями 

в Молдавському князівстві були села. Селом на-

зивалася територія сільської громади, що мала 

точно визначені межі (хотарі). Хотарі сіл позна-

чалися спеціальними межовими знаками. В ме-

жах сіл інколи існували й менші поселення – 

прикутки або присілки. Пізніше феодали при ви-

значенні меж своїх володінь використовували 

цей поділ на хотарі. В залежності від свого ста-

тусу села управлялися по-різному. На чолі віль-

них сіл стояли кнези, жудити або ватамани, які 
управляли разом з радою “найстаріших і мудрих 

людей”. Залежні села управлялись представни-

ками їх власників – ватаманами. В грамотах XIV-

XV ст. згадуються понад 120 сіл, розташованих 

на території сучасної Чернівецької області. Бага-

то з них відомі ще з ХІІ-ХІІІ ст., серед новоутво-

рених – Лужани, Дубівці, Драчинці, Брусниця, 

Грозинці, Глибока, Луківці, Вашківці та ін. Ана-

ліз топонімічних матеріалів доводить, що абсо-

лютне переважання на Буковині мало україномо-

вне населення. Із 124 топонімів XV ст. 118 нале-

жать до українських. 

Контроль з боку держави над селами вільних 

селян і помістями малих бояр здійснювався через 
органи управління волостей (цинутів). Молдавія 

була розділена на 24 волості. В кінці XIV – пер-

шій половині XV ст. Буковина поділялася на Це-

цинську, Хотинську, Сучавську та, можливо, 

Хмелівську волості. Центрами «волостей» були 

«городи» (замки): Цецин, Хотин, Сучава та Хме-

лів, як згадується в літописах 1395 p. Волості 
очолювалися намісниками господаря – староста-

ми (“державцями”). Старости посідали високе 

місце в державній ієрархії, входячи до складу 

боярської ради при господарі. 
Цецинська, Хотинська та Хмелівська волості 

в ряді історичних документів називаються “Ши-

пинською землею”. Вперше ця назва, яка похо-

дить від поселення Шипинці, згадується в 1359 

р., а востаннє – у 1436 р. У новітніх досліджен-

нях зроблено висновок, що Шипинська земля – 

це (як і Покуття) лише географічна назва, оскіль-

ки у діловодстві Молдавського князівства нема 

жодних згадок про таку адміністративну одини-

цю 
[5, с.13; 7, с.109-110]. 

В ході проведеної у 1457 р. господарем Петром 

Ароном адміністративної реформи Хмелівська во-

лость була ліквідована, а Цецинська – перетворена 

у Чернівецьку. У 1498 р. до Чернівецької волості 
увійшов Русько-Довгопільський окіл, який розта-

шовувався у Карпатах по правому березі Черемо-

ша. Він очолювався двірником (ворником). 

Найбільшими волосними центрами були Хо-

тин (з 1395 р.) і Чернівці (з 1457 р.). Як і біль-

шість молдавських міст вони підпорядковували-

ся безпосередньо господарю. Міста користували-

ся правом самоврядування. Так, на чолі Черніве-

цької громади стояли війт або шолтуз, щорічно 

призначуваний господарем, та виборна рада з 8-

12 радників. Члени міської ради розподіляли по-

датки і повинності, були суддями із внутрімісь-

ких справ, розглядаючи різні цивільні спори, що 

виникали між міщанами. Вони також розподіля-

ли земельні угіддя, що перебували у власності 
міської громади. Аналогічна рада діяла і в Хоти-

ні. В XVI-XVIII ст. в управління міст Молдавсь-

кого князівства все більше вмішуються предста-

вники центральної влади. 

Організація місцевого управління не залиша-

лася незмінною. Хотинська фортеця з 1713 р. 

стала підвладною безпосередньо Туреччині і пе-

ретворилася на центр Хотинської райї (територія 

сучасних Хотинського, Новоселицького та Ке-

льменецького районів). Молдавське волосне 

управління на цій території було скасоване. Вся 

влада перейшла до турецького паші. Чернівецька 

волость в 1741 р. була  поділена  на  4 околи: Мі-
ський,  Дністровський, Черемошський та Прут-

ський. Цей адміністративний устрій краю існував 

до кінця його перебування у складі Молдавсько-

го князівства. 

Таким чином, до 1774 р. на території Буко-

вини відбувалися складні історичні процеси, які 
супроводжувалися зміною державної приналеж-
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ності краю, його адміністративного устрою. Та 

безперервність проживання тут автохтонного 

українського населення не була порушена. Дока-

зом цієї автохтонності є сама назва Буковина. 
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ЮРИСДИКЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РАДИ ФРАНЦІЇ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗАКОНІВ 

 

Постановка проблеми. Характерною рисою 

правотворчості та правозастосування у державах 

рубежа ХХ-ХХІ століть стало посилення контролю 

за законністю даних процесів і процедур. Причому 

здійснюється така перевірка у все більшій кіль-

кості держав спеціалізованими органами на най-

вищому рівні. По цьому шляху іде й українська 

держава. Оскільки вона одна з наймолодших і 
найменш досвідчених демократій Європи та сві-
ту, їй особливо цікавий та корисний досвід більш 

досвідчених держав. Однією з таких є Франція, 

еволюція якої за багатьма сутнісними характери-

стиками чи не найближча до державотворчих 

процесів у сучасній Україні. 
Останнім часом у Франції все більшого зна-

чення набуває контроль за законами про публічні 
фінанси, насамперед за законами про бюджет і ти-

ми, що визначають порядок фінансування держав-

них структур і програм. Практика показала, що 

конституційний контроль за фінансовими законами 

у Франції відзначається рядом специфічних рис. 

Зокрема, тут перевіряється не тільки закон у його 

матеріальному сенсі, тобто зміст закону, але й за-

кон у його формальному аспекті, тобто дотримання 

законної процедури його прийняття. 

Ступінь наукової розробки проблеми.           
В українській фінансово-правовій науці дані пи-

тання поки що не досліджував ніхто. Окремі аспек-

ти його знайшли відображення у працях російсь-

ких учених юристів-фінансистів, проте, на жаль, не 

як предмет спеціального дослідження, а тільки в 

аспекті порівняльного аналізу проблем правового 

регулювання фінансового контролю у Росії та 

Франції. Це стосується в основному наукових до-

робків О.Ю.Грачової [4], Н.Д.Погосяна [10; 11; 12], 

В.О.Татарінова [14; 15], В.Є.Чіркіна [18], С.О.Шо-

хіна [19], деяких колективних праць з даної про-

блеми [3; 16]. У російській юриспруденції також 

вироблені критерії для розмежування нагляду та 

контролю [1, c.235; 3, c.18; 8; 20, c.8, 59]. 

З метою ґрунтовного аналізу фінансового кон-

ституційного контролю у Франції автором статті 
насамперед будуть розглянуті питання, пов’язані із 
суб’єктами звернення до Конституційної Ради та 

об’єктом фінансового закону, як це визначено вла-

сне Конституційною Радою, а також про розмежу-

вання предметів регулювання закону та регламент-

ного акту і можливості його оскарження у Раді, про 

принципи, що мають конституційне значення та 

виступають основою для оскарження положень 

фінансових законів. 

Виклад основного матеріалу. Право звернен-
ня до Конституційної Ради Франції. Аналіз чин-

ного законодавства Франції переконує, що Консти-

туційна Рада може прийняти до розгляду будь-

який із законопроектів у тому випадку, якщо запит 

надійшов від осіб, яким Конституцією Франції на-

дано таке право [6, c.423-424]. У жовтні 1974 р. 

тодішній Президент Республіки Валері Жискар 

д’Естен запропонував включити у Конституцію 

держави положення про право Конституційної Ра-

ди приймати законопроекти до розгляду за влас-

ною ініціативою. Тоді ця пропозиція була відхиле-

на, внаслідок чого по даний час Конституційна Ра-

да Франції розглядає справи про конституційність 

та приймає рішення з даних питань тільки у випад-

ку наявності відповідного запиту [22, P.76]. 

Водночас у відповідності з практикою, що 

склалася протягом тривалого часу, Рада може пе-

ревірити конституційність не лише оспорюваних 

положень закону, але й закону в цілому. Це до пев-

ної міри стосується і фінансових законів, але тільки 

вибірково. Річ у тім, що термін, який відводиться 

Раді для розгляду фінансових законів, настільки 

короткий, що перевірити весь фінансовий закон по 

суті неможливо. У зв’язку з цим Конституційна 

Рада Франції, починаючи з 1987 р., намагається 

уникати поширення своїх рішень з окремих поло-

жень фінансового закону на фінансовий закон у 

цілому [22, P.324]. 

Стаття 61 Конституції Франції 1958 р. надає 

право звернення до Конституційної Ради Президе-

нту Республіки [6, c.424]. Однак по даний час він 

ще жодного разу не скористався цим правом. Хоча 

Президент Республіки протягом цього періоду за-

питував думку Ради з питань про умови застосу-

вання статті 16 Конституції (запровадження над-

звичайного стану). Крім того, глава держави тричі 
звертався із запитом до Конституційної Ради з 
приводу обрання депутатів європейського парла-
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менту на основі прямих, всезагальних, рівних ви-

борів при таємному голосуванні, у зв’язку з прове-

денням референдуму та з питання ратифікації Маа-

стрихтського договору. Проте жоден з цих запитів 

не стосувався безпосередньо перевірки конститу-

ційності парламентських законів. 

Французька Конституція 1958 р. називає в чис-

лі суб’єктів права конституційного запиту також 

главу уряду [6, c.424]. Зокрема, прем’єр-міністр 

країни звертався до Конституційної Ради у випад-

ку, передбаченому статтею 54 Конституції (статус 

міжнародних угод, що суперечать основному зако-

ну); понад 150 разів Конституційна Рада на його 

запит тлумачила ч.2 статті 37 Конституції (делего-

ване законодавство). Прем’єр-міністр також запи-

тував думку Ради стосовно конституційності орга-

нічних законів та регламентів палат Парламенту. 

Більшість із цих запитів стосувались сфери діяль-

ності уряду переважно з питань публічних фінан-

сів, деякі з них були зумовлені парламентськими 

поправками до різноманітних фінансових законів, 

які глава виконавчої влади Франції прагнув відхи-

лити [25, P.15, 29, 48, 77].  

Голови палат Парламенту, які також згідно зі 
статею 61 Конституції мають право звертатись із 
запитом у Конституційну Раду Франції, користува-

лись ним, як показав досвід, значно рідше, ніж 

прем’єр-міністр. Зокрема, Голова Національних 

Зборів звертався із таким запитом всього двічі – з 
питання про можливість висловлення вотуму недо-

віри уряду в період дії статті 116 Конституції (за-

провадження надзвичайного стану) та з приводу 

процедури прийняття законів про фінанси (тобто 

бюджетних законів) [25, P.186]. Голова нижньої 
палати оспорював переваги, надані Сенату при во-

туванні проекту бюджету [25, P.211]. Голова ж 

верхньої палати, починаючи з 1974 р., звертається 

до Конституційної Ради не одноосібно, а спільно з 
іншими парламентарями з нагоди різноманітних 

випадків, коли „порушені фінансові інтереси Вели-

кої Ради комун Франції” [25, P.273]. 

Згідно з конституційною поправкою від 29 жо-

втня 1974 р., 60 депутатів та 60 сенаторів також 

вправі направити до Конституційної Ради на пере-

вірку звичайний (не органічний) закон до його 

промульгації. Це означає, що 60 членів однієї з па-

лат (а не по 30 у кожній!) повинні дійти з даного 

питання повної згоди для здійснення свого права. 

Таке трапляється не часто, оскільки частина опози-

ції, що виявила бажання оспорити якийсь із зако-

нопроектів, фактично має заручитись підтримкою 

й частини проурядових парламентарів. Тому у кін-

ці 80-х років минулого століття була обґрунтована 

пропозиція зменшити число парламентарів, необ-

хідне для правомірності їх запиту до Конституцій-

ної Ради, до кількості однієї депутатської чи сена-

торської фракції (відповідно 20 депутатів у нижній 

палаті та 15 сенаторів у верхній палаті) [26, P.24], 

проте вона поки що не прийнята. 

Нарешті, правом звернення із запитом до Кон-

ституційної Ради наділені бюро палат Парламенту 

(що виконують, серед іншого, функції мандатної 
комісії), хранитель печатки (міністр юстиції), про-

куратура, а також виборці, кандидати на обрання та 

префекти з питань, пов’язаних з виборами чи про-

веденням референдуму [6, c.424]. 

Об’єкт фінансового закону. Фінансовим за-

коном у Франції називається будь-який закон, що 

регулює державні доходи і видатки, в тому числі й 

різноманітні асигнування на потреби державних 

програм чи структур. Закон же про бюджет нази-

вається законом про фінанси. Таке їх  розрізнен-

ня, як виявляється, має суттєве значення для прак-

тики діяльності Конституційної Ради. Фінансовий 

конституційний контроль являє собою специфічну 

сферу діяльності Конституційної Ради Франції. 
Вона бере свій початок із середини 70-х років ХІХ 

століття, коли парламентарі були наділені правом 

подачі запиту у французький орган конституційно-

го контролю [28, P.65]. На сьогоднішній день кон-

ституційний фінансовий контроль набув у Франції 
важливого значення і він досить часто здійснює 

серйозний вплив на внутрішню політику держави. 

Промовистим у цьому плані стало анулювання 

Конституційною Радою в цілому проекту держав-

ного бюджету, яке мало місце у 1980 р. внаслідок 

порушення встановленої процедури прийняття за-

кону про фінанси [22, P.318]. З тих пір щорічно 

закон про фінанси, а також додаткові бюджетні 
закони в обов’язковому порядку передаються 

Конституційній Раді для перевірки їх на предмет 

відповідності Основному Закону держави. Ця 

практика повністю вписується в доктрину раціо-

налізованого парламентаризму, яка найбільш 

характерна для системи взаємовідносин публіч-

них властей у Франції. 
Конституційна Рада багаторазово здійснювала 

тлумачення статті 1 органічного (урядового) ордо-

нансу від 2 січня 1959 р., у якому міститься перелік 

питань, що можуть бути об’єктом фінансового за-

кону. Зокрема, згідно її рішенням №77-89 і №81-

135 відповідно від 30 грудня 1977 р. та від 31 груд-

ня 1981 р., об’єктом фінансового закону можуть 

бути будь-які положення, що мають фінансовий 

і/або податковий характер [32, P.46; 33, P.46]. З ін-

шого боку, Конституційна Рада слідкує за тим, щоб 

уряд не вдавався до особливого режиму процедури 

прийняття бюджетного закону [6, c.421] з тим, щоб 
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вносити у нього будь-які поправки, які не мають 

нічого спільного з державними доходами чи видат-

ками та щоб парламентарі не включали у закон про 

фінанси положення, які збільшують видатки чи 

зменшують доходи держави. Наприклад, Рада ого-

лосила неконституційними положення, що стосу-

ються дозволу, даного державі (в особі міністерст-

ва національної освіти) створювати своєю владою 

публічні навчальні заклади, оскільки це потягне за 

собою додаткові витрати бюджету [38, P.103].       

У грудні 1996 р. Конституційна Рада прийняла три 

рішення, що стосувались фінансових законів: а) 

рішення від 19 грудня 1996 р., що стосувалося за-

кону про фінансування системи соціального стра-

хування на 1997 р.; б) рішення від 30 грудня 1996 

р. про відповідність Конституції закону про бю-

джет (про фінанси) на 1997 р.; в) рішення від 30 

грудня 1996 р. про відповідність Конституції дода-

ткового („поправочного”) закону про бюджет на 

1996 р. Ці рішення цікаві тим, що вони демон-

струють нові аспекти процедури, що стала застосо-

вуватись у Конституційній Раді та по-новому ви-

значають зміст фінансових законів [21, P.565-567]. 

Урядовий ордонанс від 2 січня 1959 р., що ре-

гулює правовий статус фінансових законів, встано-

влює, з одного боку, те, що повинно міститися 

тільки у законі про фінанси (тобто у бюджетному 

законі) і, з іншого боку, те, що може міститися як у 

законі про фінанси, так і в звичайному законі. Ор-

ганічний закон від 27 липня 1996 р. визначає пред-

мет регулювання закону про фінансування системи 

соціального страхування. У цьому зв’язку Консти-

туційна Рада зробила ряд суттєвих уточнень. Так, 

згідно зі ст. 1 ордонансу від 2 січня 1959 р. закон 

про бюджет (про фінанси) встановлює юридичну 

природу, суму і призначення державних доходів і 
видатків. Він містить також положення, що регу-

люють парламентський контроль над державним 

управлінням [21, P.564]. 

Рішення Конституційної Ради з питання про 

конституційність бюджетного закону на 1997 р. 

було зумовлене внесенням „поправки Мальоро”, 

яка встановила нові переваги для осіб, що мають 

картку ветерана (підвищення пенсійного забезпе-

чення, пільги з оподаткування). Водночас ця по-

правка до закону про бюджет запроваджувала до-

даткові видатки для державних органів, що нада-

ють таку картку. Конституційна Рада постановила, 

що спірна стаття („поправка Мальоро”), маючи 

безпосереднє відношення до видатків держави, 

підпадає під дію ст. 1 урядового ордонансу від 2 

січня 1959 р. Отже, Рада визнала положення „по-

правки Мальоро” об’єктом закону про фінанси [21, 

P.566]. Дане рішення створило певний прецедент. 

Так, частина 4 ст. 1 вищезазначеного ордонансу 

встановлює, що ніякий законопроект не може бути 

остаточно прийнятий, якщо він запроваджує нові 
витрати, „до тих пір, поки ці витрати не будуть ви-

значені, підраховані і схвалені в порядку, передба-

ченому даним ордонансом” [2, c.119]. Власне ви-

трати згідно картки ветерана не були вказані у рі-
шенні Конституційної Ради, однак вони містились 

у супроводжувальному листі уряду. Тим не менше, 

Рада дійшла висновку, що норма права, яка міс-

титься у зазначеному ордонансі, не може бути за-

стосована у даному випадку, оскільки частина 4 ст. 

1 ордонансу від 2 січня 1959 р., на її думку, стосу-

ється лише законопроектів, а не поправок до них. 

Також більш суворо Конституційна Рада визначила 
вимогу частини 4 ст. 1 даного ордонансу, обмеживши 

її дію тільки новими витратами, які можуть зачепити 

рівновагу державного бюджету [21, P.566]. Так у да-

ному випадку Рада здійснила розширювальне тлума-

чення об’єкта закону про фінанси, що дозволило вно-

сити у нього будь-які норми, які мають фіскальні 
(податкові) наслідки чи встановлюють для держави 

нові видатки. 

Конституційна Рада також визнала такими, що 

належать до сфери регулювання закону про фінан-

си чи бюджетного закону на 1997 р. положення, які 
стосуються різноманітних позабюджетних фондів: 

фонду управління сільським господарством, спеці-
ального фонду розвитку засобів масової інформації 
та фонду компенсації податкових надходжень, пе-

реданих центральною владою органам територіа-

льних колективів, оскільки зазначені положення 

безпосередньо впливають на бюджет країни [7, 

c.33]. Аналогічне рішення було також прийнято 

стосовно положень бюджетного закону, що стосу-

валися зменшення видатків держави. Конституцій-

на Рада також включила у закон про фінанси на 

1997 р. зобов’язання для уряду представити у пар-

ламент доповідь про забруднення та їх вплив на 

бюджет, оскільки дана інформація, на її думку, по-

легшить парламентський контроль над державним 

управлінням фінансами [23, P.93]. 

Що ж стосується закону про фінансування сис-

теми соціального страхування на 1997 р., то Кон-

ституційна Рада Франції не висловила своєї думки 

з приводу того, чи повинні положення, що стали 

предметом перевірки їх на конституційність, бути 

безпосередньо включеними в закон про фінансу-

вання. Тим не менше, вона встановила, що ці по-

ложення не суперечать Конституції держави 1958 

р. Мова йшла, зокрема, про санітарний транспорт і 
про відшкодування грошових коштів приватним 

клінікам. З іншого боку, Рада розглянула питання, 

пов’язані із загальними надходженнями для 
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обов’язкових базових режимів соціального страху-

вання та органів, створених для підтримки їх фі-
нансування. Такі положення, у відповідності з вер-

диктом Ради, повинні обов’язково міститися в за-

коні про фінансування системи соціального стра-

хування. Безпосереднє ж встановлення і визначен-

ня цих надходжень може міститися і в цьому ж 

законі, хоча й не обов’язково, оскільки частина ІІІ 
ст. LO-111-3 Кодексу про соціальне страхування 

дозволяє вносити в закон про фінансування систе-

ми соціального страхування положення, „що без-
посередньо стосуються обов’язкових базових ре-

жимів” [30, P.91]. Питання, пов’язані з правовим 

статусом єдиного соціального податку (підстави при-

значення, сума, що не підлягає оподаткуванню, про-

центна ставка, порядок сплати), на думку Конститу-

ційної Ради, можуть регулюватись як звичайним за-

коном, так і законом про фінанси (тобто бюджетним 

законом), а також і законом про фінансування систе-

ми соціального страхування [30, P.91]. 

Узагальнюючи вищенаведені судження та рі-
шення Конституційної Ради і виходячи з принципу 

соціального натуралізму як одного з основополож-

них принципів науки фінансового права, наголо-

симо, що вищезазначений офіційний орган у дано-

му випадку по суті розв’язував питання про сферу 

дії фінансового права, про межі та форми правово-

го регулювання окреслених суспільних відносин. 

Ця сфера дії права як природна сфера законодавчо-

го регулювання, згідно з природно-позитивною 

доктриною права, існує у якості об’єктивної реаль-

ності, не залежно від того, усвідомлює її нормотво-

рець чи ні. Законодавець надає суспільним відно-

синам у межах цієї сфери законну силу, підводить 

їх під захист держави, утверджує в суспільній сві-
домості той факт, що дані відносини відзначаються 

„нормальним”, „правильним” характером. Межі 
сфери дії права (правового регулювання) і висту-

пають у якості демаркаційної лінії, що відмежовує 

сферу правового від неправового; визначає міру 

поширення права, обмеження його впливу на сві-
домість людей та їх дії. Межі правового регулю-

вання зумовлені не зовнішніми, юридичними фак-

торами – вони кореняться в природі людської дія-

льності, зумовлені її загальною культурою і цивілі-
зованістю, детерміновані існуючою системою від-

носин, економічними, історичними, релігійними, 

національними й іншими факторами [9, c.108].  

Отже, першочерговим і найголовнішим, визна-

чальним обмежувачем діяльності законодавця є 

сфера дії права, яку й намагається у кожному конк-

ретному випадку з’ясувати Конституційна Рада. 

Неможливість врегулювання певних суспільних 

відносин за допомогою закону – це явна ознака 

того, що дані відносини не мають правової приро-

ди. Законодавець, який усвідомлює цю обставину, 

але все ж видає закон, навряд чи повинен розрахо-

вувати на його ефективну дію. Якби правова при-

рода суспільних відносин лежала на поверхні чи 

була б у всіх випадках науково доведена, то сфера 

законодавчого регулювання швидше всього збіга-

лася б зі сферою дії права. Але досвід законодавчо-

го регулювання суспільних відносин, у тому числі і 
фінансових відносин, свідчить про те, що найчас-

тіше зазначені сфери не збігаються. Закон повніс-

тю або частково не виражає сутності права і лише в 

окремих випадках являє собою повністю втілене 

право [17, c.188].  

Тому, приступаючи до регулювання фінансо-

вих відносин, законодавець повинен з’ясувати, чи 

входять конкретні відносини у сферу дії права. 

Відповідь на дане питання завжди можна одержати 

двома шляхами: по-перше, шляхом теоретичного 

аналізу, доведенням того, що конкретні суспільні 
відносини підлягають відповідному законодавчому 

регулюванню, мають правову природу, що і здійс-

нює у нашому випадку Конституційна Рада Фран-

ції; по-друге, емпіричним шляхом – методом спроб 

і помилок. Навіть при поверхневому аналізі фран-

цузького та вітчизняного, особливо фінансового, 

законодавства можна переконатись, що законода-

вець практично обирає другий варіант розв’язку 

цієї проблеми. Але зайве доказування того, що як-

би законодавець точно знав, які відносини з приво-

ду публічних фінансів мають правову природу, а 

які ні, то він швидше всього (презумпція поряднос-

ті законодавця) скористався б першим способом 

[13, c.14-16]. Однак поки що достатньо розробленої 
фінансово-правової доктрини, яка б адекватно відпо-

відала природно-позитивній доктрині Конституцій 

Франції та України, сучасним потребам фінансово-

правового регулювання суспільних відносин, немає. 
Тимчасово відсутність такої теорії в загальних підхо-

дах може замінити досвід інших держав світу. 

Розмежування предметів регулювання фі-
нансового закону та регламентного акту. Другу, 

уже зовнішню, суб’єктивну межу законодавчому 

регулюванню фінансових відносин, як ми уже ма-

ли можливість переконатись, встановлює Консти-

туція держави. Причому досвід Франції у цьому 

для України досить показовий. Так, Конституцій-

ний закон Франції від 25 лютого 1875 р., який став 

складовою частиною Конституції ІІІ Республіки, 

гласив: „Законодавча влада здійснюється палатою 

депутатів і Сенатом” [5, c.115]. Тобто, якою б не 

була сфера його втручання, парламент міг „законо-

давствувати” з усіх питань без будь-яких обме-

жень, без будь-якої процедури чи якого б то не бу-
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ло контролю конституційності його актів. Це поро-

дило у ІІІ Французькій Республіці справжній зако-

нодавчий хаос, намагання законодавчої гілки влади 

підпорядкувати собі усіх, те все, що в кінцевому 

рахунку різко ослабило Францію, як державу, так і 
суспільство [5, c.116]. 

Враховуючи власний досвід, практику інших 

держав світу, творці Конституції V Французької 
Республіки радикально змінили ситуацію і, відмо-

вившись від ідеї парламенту – єдиного й компетен-

тного у всіх сферах законодавця, під приводом ра-

ціоналізації парламенту різко звузили сферу закону 

і поставили законодавчу процедуру в жорсткі межі. 
Конституція Франції 1958 р. для того, щоб обме-

жити законодавця, вдалася до двох методів, які 
практикувалися в інших державах і раніше: до ме-

тоду закону-рамки (ст. 37) [6, c.419], коли парла-

мент визначає лише загальні принципи вирішення 

питань, надаючи при цьому уряду право врегулю-

вати конкретний зміст таких суспільних відносин, 

та методу визначення сфер суспільного життя, що 

належать виключно законодавчому регулюванню 

(ст. 34) [6, c.418]. Таким чином, конституцієдавець 

Франції виділив у цій сфері три групи питань:       

1) питання, що входять тільки у сферу предмету 

закону, якою б не була форма їх вирішення, напри-

клад, особисті права і свободи; 2) питання, які зо-

всім не належать до сфери законодавця, якою б не 

була їх важливість; 3) питання, з яких законодавець 

компетентний лише в межах „основних гарантій” 

чи „основних принципів”. Отже, не залишилося й 

сліду теорії про те, що немає такого питання, з яко-

го парламент не міг би висловитись шляхом при-

йняття закону. В саме поняття „закон” автори Кон-

ституції Франції 1958 року вклали новий зміст. За-

коном стали вважати насамперед акт, прийнятий із 
одного з питань, перерахованих у статті 34 Основ-

ного Закону Франції. Згідно з цією статею, до да-

них питань належить і „встановлення тарифів, по-

датків і умов стягнення будь-яких видів податку; 

режиму грошової емісії” [6, c.418]. Це потягнуло за 

собою розмежування предметів регулювання зако-

ну та регламентного акта. Останній являє собою 

акт уряду, прийнятий на засіданні Ради Міністрів, 

тобто під головуванням Президента Республіки. 

Регламентний акт є актом делегованого законодав-

ства і може бути прийнятий у формі ордонансу 

або, що буває рідше, у формі декрету. 

За загальним правилом акти уряду, прийняті в 

Раді Міністрів, покликані регулювати характер і 
порядок застосування конкретних заходів, що здій-

снюються на виконання тих загальних правил, які 
встановлює парламентський закон. Проте Консти-

туційна Рада у своєму рішенні №86-223 від 29 гру-

дня 1986 р., що стосувалося „поправочного закону 

про фінанси на 1986 рік”, постановила, що „якщо 

законодавець і вправі надавати уряду повноважен-

ня встановлювати дату відміни дії будь-якого зако-

ну, що визначає обов’язки платників податків, то 

він (законодавець) не може зробити цього без вста-

новлення деяких обмежень для виконавчої влади. 

В протилежному випадку законодавець обмежить 

свої повноваження, що випливають зі статті 34 

Конституції” [34, P.184]. В іншому разі Рада відмо-

вилась розглядати питання, пов’язане з тим, що 

неврахування в законі про фінанси на 1989 р. де-

яких положень, що стосувались державних видат-

ків, може кваліфікуватись як порушення повнова-

жень Парламенту. Справа в тому, що бюджет на 

1989 р. був прийнятий у формі закону, який містив 

ордонанс уряду, де і було остаточно визначено бю-

джетні статті. Отже, якщо виконавча влада через 
будь-які причини не внесла у бюджет усі статті 
державних витрат, вважаючи за доцільніше, на-

приклад, сконцентрувати увагу тільки на основних, 

то це не є втручанням у компетенцію Парламенту. 

Рада вимушена була визнати слабкість парламент-

ського контролю над виконанням бюджету [34, 

P.218-219]. 

Проте ще у своєму рішенні №70-61 від 23 лю-

того 1970 р. Конституційна Рада уточнила, що 

встановлення податків, які збираються на користь 

центральних органів влади та органів територіаль-

них колективів, є прерогативою закону, тобто на-

лежить до компетенції Парламенту [31, P.388].      

В подальшому вищий орган адміністративної 
юстиції Франції – Державна Рада – змінила свою 

практику, враховуючи юридичну силу рішень 

Конституційної Ради (що передбачено статтею 

62 ч.2 Конституції 1958 р.) і також кваліфікувала 

такі податки належними до компетенції Парла-

менту. В даному випадку наяву достатні підстави 

для висновку про те, що французький орган кон-

ституційного контролю вчинив значний вплив на 

розвиток судової та квазісудової практики, ви-

ступивши своєрідним арбітром з питань колізії 
норм різних нормативних актів. 

Відносно єдиного соціального податку Кон-

ституційна Рада також прийняла рішення, яке 

сприяло подальшому розширенню сфери регулю-

вання закону, зазначивши, що такий збір є саме 

податком, а не будь-яким іншим зобов’язанням чи 

відрахуванням на суспільні потреби. Тому з тих пір 

єдиний соціальний податок встановлюється та змі-
нюється тільки шляхом прийняття законодавчого 

акта Парламенту [36, P.24]. В такий спосіб, Кон-

ституційна Рада здійснила тлумачення статті 34 

французького Основного закону, розмежувавши 
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сферу дії двох найважливіших джерел національ-

ного права і зробила ряд серйозних уточнень, що 

мають першорядне значення для взаємодії законо-

давчої та виконавчої гілок влади. 

Підстави оскарження фінансового закону у 

Конституційну Раду. Рішення Конституційної 
Ради Франції від 19 грудня 1996 р., прийняте від-

носно закону про фінансування системи соціально-

го страхування на 1997 р., свідчить, що у деяких 

випадках Рада може відмовити у прийнятті до роз-
гляду депутатського запиту про перевірку відпові-
дності Конституції положень фінансового закону. 

У лютому 1996 р. Парламент Франції прийняв За-

кон про конституційну поправку, яким доповнив 

ст.34 Конституції Франції 1998 р. і надав чинності 
новій статті – 47-1 [37, P.XI]. З тих пір ст.34 безпо-

середньо визначає закони про фінансування дер-

жавних програм як такі, що належать до виключної 
компетенції Парламенту. Ці закони приймаються 

за умов та в порядку, передбачених органічним 

законом, що тепер однозначно випливає зі статті 
47-1 Конституції Франції 1958 р. у редакції 1996 р. 

Органічний закон, покликаний регулювати поря-

док та умови обговорення та вотування законопро-

екту про фінансування системи соціального стра-

хування, набрав чинності 22 липня 1996 р. Ним 

змінено ст. 1 Кодексу про соціальне страхування і 
в частині 1 нової ст.1  визначено обов’язковий 

об’єкт регулювання закону про фінансування сис-

теми соціального страхування. В частині 2 ст.1 ор-

ганічний закон від 22.07.1996 р. передбачено, що 

тільки закон про фінансування може змінити ці 
положення, прийняті на підставі та на виконання 

частини 1 ст.1 органічного закону [27, P.176-178]. 

Цікаво, що частиною 3 ст.1 даного органічного за-

кону допускається наявність у законі про фінансу-

вання системи соціального страхування й інших 

положень, що не мають відношення безпосередньо 

до системи соціального страхування, однак тим не 

менше такі положення повинні прямо стосуватись 

фінансової рівноваги базових (загальних) режимів 

соціального страхування чи поліпшувати парламе-

нтський контроль за виконанням закону про фінан-

сування системи соціального страхування. Нареш-

ті, дана стаття органічного закону не може бути 

скасована чи змінена шляхом внесення поправки у 

неї [27, P.31-33]. 

У даному випадку, на думку Конституційної 
Ради, має місце певна двозначність. Зокрема, згід-

но з Органічним законом від 22 липня 1996 р., од-

ним з обов’язкових елементів закону про фінансу-

вання повинно бути положення, яким передбача-

ються надходження для всіх базових обов’язкових 

режимів соціального страхування. Проте перед-

бачати – ще не означає визначати. Якщо ж закон, 

конституційність якого піддається сумніву, визна-

чає деякі види надходжень, то це відбувається не 

на підставі частини 1 ст.1, а на підставі частини 3 

ст.1 Органічного закону від 22 липня 1996 р. Це 

дуже суттєва відмінність, оскільки положення, 

прийняті на підставі частини 1 ст.1 даного закону, 

не можуть бути змінені звичайним законом. І на-

впаки, положення закону про фінансування, при-

йняті на підставі частини 3 ст.1 органічного закону, 

можуть бути змінені звичайним законом [27, P.43]. 

В даному випадку є очевидною паралель із зако-

ном про фінанси (бюджетним законом): звичай-

ний закон не може регулювати предмет винятко-

вої компетенції закону про фінанси, проте він 

може змінити інші положення закону про фінан-

си, оскільки останній може, проте не повинен їх 

встановлювати. 

Принципи, що мають конституційне зна-
чення. Конституційна Рада Франції контролює 

також підтримання певної рівноваги між вимогами 

фінансового (насамперед податкового) законодав-

ства та повагою громадянських свобод. Зокрема, у 

своєму рішенні №83-164 від 29 травня 1983 р., що 

стосувалося проведення обшуку в особи, яка здійс-

нила фінансове шахрайство, Конституційна Рада 

постановила, що „здійснення індивідуальних прав і 
свобод не може бути оправданням фінансового 

(податкового) шахрайства, ні, тим більше, стояти 

на заваді законного покарання” [29, P.603]. У да-

ному випадку Рада виходила із конституційних 

принципів, закріплених у статті 13 Декларації прав 

людини і громадянина 1789 р., яка гласить, що „су-

спільні податки повинні бути розподілені між усі-
ма громадянами в залежності від їх можливостей”, 

тому що у випадку виникнення необхідності для 

податкових контролерів проводити розслідування 

у приватних будинках дані розслідування повинні 
здійснюватися з дотриманням статті 66 Конститу-

ції 1958 р., яка зобов’язує судову владу „гарантува-

ти та забезпечувати захист особистої свободи гро-

мадян, у тому числі недоторканості їх житла” [25, 

P.546]. Внаслідок цього Конституційна Рада відмі-
нила статтю 89 Закону про фінанси 1984 р., оскіль-

ки в ній не було чітко передбачено роль суду як у 

процедурі надання ордеру на обшук, так і в проце-

дурі здійснення обшуку. Через рік в іншому своєму 

рішенні Рада заявила, що у випадку повторного 

внесення таких положень у закон з усіма необхід-

ними уточненнями вони не будуть вважатися та-

кими, що порушують конституційні вимоги, які 
забезпечують реалізацію принципу особистої сво-

боди та необхідність боротьби з фінансовим (на-
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самперед податковим) шахрайством, як вони були 

викладені у попередньому рішенні [25, P.549]. 

З питання про таємницю приватного життя 

Конституційна Рада також висловила свою думку 

стосовно податкових штрафів, які містилися у за-

коні про фінанси на 1988 рік та розмір яких рівняв-

ся задекларованому доходу певної групи платника 

податків. Рада дійшла висновку, що положення, які 
встановлюють дані штрафи, суперечать статті 8 

Декларації прав людини та громадянина 1789 р., яка 
гласить, що „закон повинен встановлювати винятко-

во неминучі майнові стягнення [35, P.118]. З іншого 

боку, надання відомостей про банк даних сільського-

сподарського страхового товариства префекту, на 
думку членів Конституційної Ради, не порушує таєм-

ниці приватних вкладів громадян [34, P.58]. 

Щодо ретроактивності фінансових законів, то 

Конституційна Рада Франції поділяє традиційний 

правовий принцип про заборону зворотної дії в 

часі нормативних актів чи окремих їх частин, що 

погіршують становище суб’єктів фінансових пра-

вовідносин. Водночас і тут нею внесено деякі уто-

чнення. З одного боку, згідно з вищезазначеним 

загальним принципом права компетентні органи не 

вправі накладати стягнення, зокрема, на суб’єктів 

фінансового права – громадян за будь-які проти-

правні діяння, здійснені ними до набрання чиннос-

ті законом, яким такі стягнення передбачені. З ін-

шого боку, зворотна дія фінансового закону в часі 
(наприклад, податкового кодексу) не повинна за-

вдавати шкоди тим платникам податків, права яких 

були визнані на підставі рішення суду, що набрало 

законної сили, або тим, у яких настав термін дав-

ності на момент набрання законом чинності. Дані 
категорії осіб не підпадають під категорію тих, на 

кого поширюється зворотна дія фінансового зако-

ну. Аналогічно положення закону, що мають зво-

ротну дію, не повинні стосуватися ні майна плат-

ників податків, ні їх права власності [34, P.184]. 

Стосовно ж дотримання конституційного 

принципу рівності практика Конституційної Ради 

Франції, що виробилася, дозволяє їй успішно ви-

рішувати конкретні справи найрізноманітнішого 

характеру. Однак і тут необхідно виділити декілька 

сутнісних моментів. Так, якщо загальний консти-

туційний принцип рівності вперше був підтвер-

джений Радою у зв’язку з розглядом справи про 

наявність у законі про фінанси податкової норми 

(рішення №73-51 від 27 грудня 1973 р.) [34, P.269], 

то значно вужчий принцип рівності перед податко-

вим законом, встановлений статтею 13 Декларації 
прав людини і громадянина 1789 р., а також прин-

цип рівності громадян щодо їх прав на державне 

забезпечення фінансовими ресурсами були уточ-

нені у декількох пізніших рішеннях Ради. 

Щодо закону про фінанси на 1997 р. Конститу-

ційна рада також висловила свою думку у зв’язку з 
питанням про основоположні принципи, що мають 

конституційне значення. Зокрема, цей закон запро-

вадив зниження податкової ставки для розведених 

осіб та для холостяків, але не для вдів. Рада визна-

ла це положення неконституційним на тій підставі, 
що воно суперечить принципу рівності громадян 

перед законом. Однак різниця в становищі вдів, з 
одного боку, та холостяків і розведених – з іншого 

– збереглась, оскільки для перших була підвищена 

неоподаткована частина доходу, а для двох інших 

категорій вона залишилась на попередньому рівні. 
На думку Конституційної Ради, подібна ситуація 

не є нерівністю [24, P.61]. Так, з практики францу-

зького квазісудового органу конституційного кон-

тролю стає очевидним, що, коли здійснюється 

який-небудь несприятливий захід для визначеної 
категорії осіб, то це трактується як зазіхання на 

конституційний принцип рівності громадян перед 

податковим законом. У тому ж випадку, якщо да-

ний захід виступає як благо для такої категорії 
осіб (як у наведеному прикладі – підвищення не-

оподатковуваної суми доходу), то такий підхід по-

вністю відповідає основоположним конституцій-

ним принципам. 

Висновки. Фінансові правовідносини набува-

ють усе більшого значення у сучасному державно-

му механізмі Французької республіки. За цих умов 

фінансовий конституційний контроль виступає як 

необхідний регулятор взаємовідносин різних гілок 

влади. З його допомогою Конституційна Рада 

освоює нову сферу діяльності, здійснюючи як ква-

зісудовий орган широке тлумачення нормативно-

правових актів, у тому числі й Конституції. Шля-

хом перевірки відповідності Основному закону 

держави фінансово-правових норм досягається на-

самперед більша вивіреність і чіткість державного 

бюджету та положень, що у ньому містяться. Під-

вищення ролі Конституційної Ради Франції сприяє 

розвитку та становленню такої нової гілки влади, 

як контрольна. 
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JURISDICTION OF THE CONSTITUTIONAL COUNCIL OF FRANCE  

CONCERNING FINANCIAL LAWS 

Summary 
In the article on the basis of study of the primary sources and special scientific literature, first of all French, the 

jurisdiction of the Constitutional Council of France concerning financial laws is investigated. The financial constitu-

tional control represents itself as a necessary regulator of the relations of different branches of an authority. With its 

help the Constitutional Council, as quasi-judicial authority, realizes versatile interpretation of the normative-legal 

acts. Its especially, that by check of conformity of the Basic Law of the state of the financial-legal rules the large 

clearness of a state budgetary as a whole and separate provisions in particular is exhibited. 
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УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО В СИСТЕМІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 

Постановка проблеми. Громадянство – це 

правовий інститут, завдяки якому особа включа-

ється у конкретний зв’язок з діяльністю держави, 

беручи участь в ній. Статус громадянина наділяє 

його всією сумою конституційних та інших прав, 

свобод і обов’язків, захищає його права та інте-

реси не тільки в середині держави, але й за кор-

доном. Вважається, що громадянство є висхід-

ним початком формування соціального статусу 

людини, а відтак і її конституційно-правового 

статусу. Тема громадянства і сьогодні продовжує 

залишатися винятково актуальною, що вимагає 

пильної уваги дослідників.  

Ступінь наукової розробки проблеми. До-

слідження громадянства є частиною більш гло-

бальної наукової проблеми взаємовідносин осо-

би і держави. В юридичній літературі вивченню 

різних аспектів інститута громадянства присвя-

чені праці французького мислителя Ж.-Ж.Руссо; 

дореволюційних правознавців В.М.Гессена, 

М.М.Коркунова,  М.О.Куплеваського; дослідни-

ків радянської доби В.М.Дурденевського, 

С.С.Кишкина, М.І.Палієнка; сучасних зарубіж-

них і вітчизняних учених-правознавців С.А.Ава-

к’яна, А.Г.Бережнова, М.В.Вітрука, Л.Д.Воєво-

діна, А.З.Георгіци, А.О.Головка, О.А.Лукашевої, 
Ф.Люшера, А.В.Малька, М.І.Матузова, М.А.Мю-

ллерсона, В.Ф.Погорілка, П.М.Рабіновича, 

Ю.М.Тодики, І.Є.Фарбєра, О.Ф.Фрицького, 

Т.Хаммара, К.Хессе, В.Є.Чиркіна, В.М.Шапова-

ла, В.С.Шевцова та ін. Особливо слід виділити 

монографії О.О.Кутафіна [20], В.С.Шевцова [36], 

Ю.М.Тодики [34], навчальний посібник, підгото-

влений під керівництвом В.Я.Кікотя [29], дисер-

таційне дослідження О.С. Лотюк [21]. Громадян-

ству у міжнародному праві присвячені праці 
С.В.Черниченка [35], Ю.Р.Боярса [9]. Водночас 

динамічність інституту громадянства, багато-

гранність і наявність проблем, пов’язаних з його 

розвитком, а також прийняття нового Закону 

України про громадянство засвідчують про акту-

альність і важливість дослідження даної теми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Традиційно дослідники проблеми розпочинають 

її розгляд із визначення поняття громадянства, а 

також його змісту та основних особливостей. 

При цьому всіма підкреслюється багатогранність 

природи цього державно-правового явища. Воно 

може бути національним і подвійним, федерати-

вним і республіканським, природним і набутим, 

почесним. Його можна надати, подарувати, по-

збавити, втратити. Громадянство, зазвичай, ви-

значається як зв’язок індивіда з державою, але 

очевидно, що водночас воно може бути охарак-

теризовано як і певний стан людини в суспільст-

ві. Тому громадянство пропонується іноді роз-
глядати не тільки як державний і правовий ін-

ститут, але й як інститут соціально-куль-турний, 

морально-психологічний. Щодо юридичної при-

роди громадянства, то вона включає і інститут 

права, і правовідношення, і суб’єктивне право 

[29, с.3]. Змістовно громадянство також динамі-
чно, оскільки відбиває найдрібніші зміни у дер-

жаві, політичному режимі, правовому становищі 
громадян. Тому і сьогодні залишається актуаль-

ним висловлювання одного з перших дослідників 

громадянства у колишньому СРСР С.С. Кишки-

на: “Дуже важко дати більш-менш задовільне не 

тільки визначення, але хоча би навіть опис по-

няття громадянства. Поняття це уявляється ціл-

ком важковловимим”[15, с.4]. 

Намагаючись по можливості точніше вияви-

ти природу громадянства, відшукати його голо-

вний конструктивний елемент, вченими було ви-

сунуто декілька, на наш погляд, не виключаючи 

одна одну точок зору [36, с.8-45] Одні автори 

визначали громадянство як політико-правову 

належність особи до держави; інші – як членство 

в ній; треті – як стан, зв’язок з нею; четверті же – 

як юридичне відношення. Якщо розглядати дер-

жаву в якості універсальної політичної організації 
суспільства, то, звичайно, кожне із згаданих точок 

зору можна обґрунтувати. Ці уявлення про поняття 

громадянства (підданства) розвивались ще у мину-

лому. Зокрема, найбільш повно питання про гро-

мадянство у дореволюційній Росії було викладено 

у працях М.М. Коркунова [19, с. 262-369]. 

У свій час С.С. Кишкин писав: “Насправді, 
що таке громадянство? Чи є це певна сукупність 

прав і обов’язків, або це є щось на зразок загаль-

ної правоздатності, або може бути певний юри-

дичний стан, або, нарешті, особливий стан (ста-
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тус)? Мені здається, що не усі ці запитання мож-

на було би відповісти негативно” [15, с.3]. 

У наш час у загальній теорії права громадян-

ство визначається як правовий інститут, як 

суб’єктивне право, як правовідношення, а також 

як правовий стан (частина правового статусу) 

[29, с.83]. Громадянство існує в єдності вказаних 

категорій, але водночас різні аспекти юридично-

го розуміння природи громадянства не можна 

змішувати і ототожнювати. Тому доцільно про-

аналізувати кожну з указаних правових катего-

рій, в яких знаходить відбиток громадянство. 

В аспекті інституту права громадянство іс-

нує у вигляді системи (комплексу) юридичних 

норм, що регулюють невелику групу видових 

споріднених відносин [23, с. 233.]. Громадянство 

у значенні конституційно-правового інституту – 

це сукупність конституційних і звичайних норм, 

що регулюють відносини між державою, з одно-

го боку, і громадянами, іноземцями, особами без 
громадянства – з іншого. Норми, що стосуються 

громадянства, закріплені в Конституції України 

(преамбула, ст.ст. 4, 24, 25, 26, 33) [1, с.3, 4, 7, 8, 

10]; в Законі України “Про громадянство Украї-
ни” від 18 січня 2001 р. [5]; в Законі України 

“Про правонаступництво України” від 12 верес-

ня 1991 р. [3]; в Декларації про державний суве-

ренітет України [6]; в міжнародно-правових ак-

тах [2]; в підзаконних актах. Звичайно, базовим у 

регулюванні правових відносин, пов’язаних із 
громадянством України, є загальні (конституцій-

ні) принципи, на яких ґрунтується вітчизняна 

правова система: народовладдя, демократизм, 

гуманізм, рівноправ’я, визнання і повага гідності, 

основних прав, свобод і обов’язків, пріоритет 

загальновизнаних принципів і норм міжнародно-

го права і міжнародних договорів України.  

До спеціальних принципів інституту гро-

мадянства відносять ті, що стосуються тільки 

даного інституту і зумовлені його предметом і 
методом регулювання, ст. 2 Закону України “Про 

громадянство України” від 18 січня 2001 р. 

отримали закріплення такі принципи громадянс-

тва: 1) єдине громадянство; 2) запобігання вини-

кненню принципів безгромадянства; 3) недопус-

тимість позбавлення громадянина України гро-

мадянства України; 4) визнання права громадяни-

на України на зміну громадянства; 5) неможливість 

автоматичного набуття і втрати громадянства; 6) 

рівність перед законом громадян України незалеж-

но від підстав, порядку і моменту набуття ними 

громадянства України; 7) збереження громадянства 

України незалежно від місця проживання громадя-

нина України; 8) невидача громадянина України 

іноземній державі [5]. 

Отже, конституційно-правовий інститут гро-

мадянства має складну внутрішню структуру. 

Його норми об’єднуються у різні виокремленні 
групи, утворюючи субінститути стосовно інсти-

тута громадянства у цілому. Громадянство за 

своєю природою безпосередньо пов’язано і з 
державним суверенітетом, і з територіальним 

устроєм держави, і з правовим становищем осо-

би, оскільки служить необхідною передумовою 

для володіння правами й обов’язками громадян. 

Останнє дало окремим ученим підстави для відне-

сення інститута громадянства в якості субінститута 

до більш широкого (загального, конституційно-

правового) правового інститута, яким є інститут 

засад правового статуса громадян [17, с.199-200]. 

Його субінститутами є інститут прав, свобод і 
обов’язків громадян, інститут громадянства, пра-

восуб’єктності і т.д. 

З нашої точки зору, розуміння громадянства 

як суб’єктивного права стає більш обґрунтова-

ним, якщо під ним мати на увазі право особи на-

бувати громадянство, змінити громадянство, 

обирати громадянство, а також виходити з нього. 

Інакше кажучи, йдеться про суб’єктивне право 

особи з приводу громадянства. В цій якості пра-

во на громадянство передбачає право-домагання, 

тобто можливість вимагати від держави вико-

нання тих чи інших дій щодо захисту прав на 

громадянство. Це і знайшло закріплення в ст. ст. 

25,33, 39 чинної Конституції України, а також у  

Законі про громадянство України 2001р. 

В юридичній літературі розповсюджено ро-

зуміння громадянства як особливого правовід-

ношення між особою і державою. При цьому 

громадянство нерідко розглядається як різновид 

державно-правових відносин з притаманними їм 

ознаками та особливостями [25, с.27]. Водночас 

посеред учених-юристів немає єдиної думки з 
приводу змісту даного правовідношення, що та-

кож пов’язано з розумінням громадянства в яко-

сті суб’єктивного права. Нам імпонує позиція 

тих учених, які виділяють проавовідношення 

громадянства із загальної маси конкретних пра-

вовідносин в  особливого роду загальне правові-
дношення, в основі якого покладено належність 

або зв’язок особи із державою, характерними 

рисами якого є найбільш загальний характер 

цього зв’язку, сталість, безперервність у часі та 

просторі. Виходячи із запропонованої І.М.Степа-

новим різнорівневої класифікації політичних 

відносин [32, с.35-36], громадянство можна ви-

значити як політичне відношення першого рівня. 
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У переважній більшості населення держави стан 

громадянства виникає за народженням, коли 

факт набуття громадянства співпадає з фактом 

народження. У такому випадку правовідношення 

громадянства виникає  безпосередньо у загальній 

формі. Відтак, за своєю юридичною природою 

громадянство можна вважати особливим склад-

ним правовідношенням між особою і державою, 

котре є передумовою для виникнення інших пра-

вовідносин, які існують як в конкретній (суб’єк-

тивне право), так і в загальній формі. 
Ряд учених характеризують громадянство як 

правосуб’єктність [26, с.118-120]. В принципі 
резон у цьому є. Правосуб’єктність як особлива 

властивість і політико-юридичний стан певної 
особи органічно пов’язана із громадянством, ні-
бито випливає з нього, слуговує його логічним 

продовженням, конкретизацією його змісту [18, 

с.23]. Якщо  громадянство встановлює правовий 

зв’язок між державою та особою у самому зага-

льному вигляді, то правосуб’єктність  конкрети-

зує правовий стан, закріплений інститутом гро-

мадянства, уточнює місце особи у правовому 

спілкуванні і , отже, і її становище у суспільстві. 
Врешті-решт, в юридичній літературі широко 

розповсюджено розуміння громадянства як пра-

вового стану особи. Д.Д.Остапенко розглядає 

громадянство в якості правового стану (стано-

вища) особи, зумовленого її належністю до пев-

ної держави [13, с.92]. О.А.Лукашева визначає 

громадянство як політико-юридичний стан [24, 

с.29]. М.В. Вітрук підкреслює, що громадянство 

як правове явище найближче стоїть до загально-

го юридичного зв’язку, а тому може бути охара-

ктеризовано як певний правовий стан [10, 

с.52].На думку опонентів такого розуміння гро-

мадянства, такий підхід не витримує критики, 

поскільки правове (політико-правове) становище 

(стан) особи є результатом громадянства і має в 

силу цього похідний характер [22, с.45]. Врахо-

вуючи висновок, який був зроблений при розгля-

ді громадянства в якості правовідношення, мож-

на стверджувати, що стан громадянства є резуль-

татом реалізованого права на громадянство, коли 

факт його набуття породжує загальне правовід-

ношення громадянства. В.Б.Ісаков у цьому зв’язку 

справедливо пише про те, що громадянство як пра-

вовий стан (становище) відноситься не до юридич-

них фактів, а до юридичних умов, тобто обставин, 

які мають юридичне значення для настання право-

вих наслідків [14, с.28]. До числа таких юридичних 

умов, крім громадянства, відносяться також стать, 

вік, стан здоров’я тощо. 

Звичайно, кращому розумінню юридичної 
природи громадянства міг би сприяти розгляд 

співвідношення категорій “правовий стан”, “пра-

вовий статус” і “правове становище”, які відби-

вають взаємозв’язок між державою і особою, а 

також механізм впливу громадянства на вказані 
поняття. Але уся складність полягає в тому, що 

посеред учених також немає єдності у поглядах 

на зміст даних категорій. Якщо Л.Д.Воєводін [11, 

с.30-32, 100-110], А.З.Георгіца [12, с.82], М.І.Ма-

тузов [33, с.232] ототожнюють ці поняття, вихо-

дячи з того, що етимологічно вони є рівними 

(означають становище, стан чого-небудь), то 

М.В.Вітрук розмежовує поняття “правовий ста-

тус” і “правове становище”, поскільки, на його 

думку, перше є частиною (ядром) другого [10, 

с.29]. Немає єдності у поглядах учених-юристів і 
стосовно структури правового статусу. Розгля-

даючи правовий статус як складне явище, вони 

говорять, що він об’єднує не тільки права, сво-

боди й обов’язки, але й ряд інших елементів: 

громадянство, принципи, правоздатність, гаран-

тії, відповідальність, законні інтереси і т. ін. На 

думку О.А.Лукашевої, поняття правового статуса 

слід обмежити категоріями прав, свобод і обо-

в’язків, які дозволяють чітко виділити його стру-

ктуру. Ряд додаткових елементів слід вважати 

або передумовами правового статусу (громадян-

ство, загальна правоздатність), або, вторинними 

елементами стосовно основних (юридична від-

повідальність), або  категоріями, що виходять 

далеко за межі правового статуса (система гаран-

тій) [24, с.29-30]. 

Однак пріоритет має таке трактування гро-

мадянства, його поняття, якій віддає перевагу 

законодавство. Закон України “Про громадянст-

во України” від 18 січня 2001 р. дає наступне ви-

значення терміну “громадянство”: “Громадянст-

во України – правовий зв’язок між фізичною 

особою та Україною, що знаходить свій вияв в їх 

взаємних правах та обов’язках” [5]. Аналіз наве-

деного визначення дозволяє розглядати грома-

дянство як: а) елемент конституційно-правового 

статуса особи; б) правовідношення; в) консти-

туційно-правовий інститут. 

По-перше, громадянство як первісний струк-

турний елемент конституційно-правового стату-

са особи закріплює і регулює докорінні, най-

більш сталі відносини особи і держави, котрі і 
утворюють постійний і безперервний політико-

правовий (звичайно, не тільки його, але й націо-

нальний, релігійний, культурний, духовний та ін) 

зв’язок між фізичною особою та Україною. Зок-

рема, громадянством опосередковується система 
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політичних прав, яка дозволяє громадянину бра-

ти участь в управлінні справами держави. Ти са-

мим підвищується значущість політичного різ-
новиду прав. Водночас громадянство зумовлює і 
обов’язки – елемент статуса людини і громадя-

нина, - наприклад,, захист Вітчизни, незалежнос-

ті та територіальної цілісності України, обов’я-

зок сплачувати податки і збори в порядку і роз-
мірах, встановлених законом). 

По-друге, суб’єктами (учасниками) грома-

дянства як правовідношення є фізична особа і 
держава. У повній відповідності з теоретичними 

канонами учасники правовідносин мають суб’єк-

тивні права та юридичні обов’язки, що і відбито 

у визначенні громадянства. 

По-третє, зміст правового зв’язку, тобто гро-

мадянства, розкривається у взаємних правах і 
обов’язках громадян і держави. Мова йде не 

тільки про основні (конституційні) права й  

обов’язки (це само собою розуміється), скільки 

про специфічні права й обов’язки. Наприклад, 

про обов’язок держави захищати права і законні 
інтереси своїх громадян за кордоном. Згідно час-

тини третьої ст. 25 Конституції України: “Украї-
на гарантує піклування та захист своїх громадян, 

які перебувають за її межами”. 

По-четверте, громадянство як конституційно-

правовий інститут можна визначити як систему 

(комплекс) норм, що регулюють вузько-одно-

типні відносини з приводу громадянства. Анало-

гічно до прийнятого в інших державах світу по-

рядку регулювання, інститут українського гро-

мадянства, про що вже йшла мова, включає в 

себе норми національного законодавства і між-

народного права. 

Аналізуючи проблему громадянства в аспекті 
його місця в системі конституційно-правового 

статусу людини і громадянина, вчені-юристи, 

зазвичай, виходять з предмета регулювання. За 

цим критерієм аналізують чотири групи питань: 

а) належність до громадянства України; б) поря-

док набуття громадянства; в) порядок припинен-

ня громадянства; г) порядок розгляду справ про 

громадянство. Всі ці питання так чи інакше вре-

гульовані вітчизняним законодавством і в першу 

чергу Законом України “Про громадянство Укра-

їни” від 18 січня 2001 р. (далі – Закон 2001р.) 

Належність до громадянства України зав-

жди визначалось законом передусім шляхом 

встановлення кола осіб, які визначаються україн-

ськими громадянами. В юридичній літературі 
цілком слушно визнання громадянства тракту-

ється як свого роду юридична “інвентаризація” 

державою свого населення поділом його на “сво-

їх” і “чужих”. Загальновідомо, що населення 

будь-якої держави є неоднорідним і не всі її гру-

пи оцінюють як свою. Та частина, яка бере акти-

вну участь у справах держави, і є її громадянами 

або, в деяких країнах, піддані. Вважається, що у 

межах демократичного суспільства кількість тих, 

які проживають у країні, і кількість громадян 

держави повинні приблизно співпадати. Це, зок-

рема, підтверджується статистичними даними по 

Україні. Так, станом на 5 грудня 2001 року зага-

льна кількість постійного населення України 

становила 47 млн. 241 тис. осіб, при цьому кіль-

кість громадян України становила 47 млн. 950 

тис. осіб, громадяни інших країн – 168 тис. осіб, 

у тому числі громадян країн СНД – 151 тис. осіб. 

Осіб без громадянства в Україні налічувалося 

близько 83 тисяч, а тих, хто не вказав громадянс-

тво – 40 тис. осіб [28, с.189].      

Встановлюючи коло своїх громадян, держава 

створює тим самим необхідні передумови для 

відмежовування громадян від іноземців або осіб 

без громадянства, а також для вирішення всіх 

інших питань громадянства. При цьому держава 

визначає умови, наявність яких необхідно для 

того, щоб особа була визнана громадянином. За-

кон України про громадянство (ст.3) встановлює, 

що громадянами України є: 1) усі громадяни ко-

лишнього СРСР, які на момент проголошення 

незалежності України (24 серпня 1991 року) по-

стійно проживали на території України; 2) особи, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного 

та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, мовних чи інших ознак, які на 

момент набрання чинності Законом України 

“Про громадянство України” проживали в Укра-

їні і не були громадянами інших держав; 3) осо-

би, які прибули в Україну на постійне місце 

проживання після 13 листопада 1991 року і яким 

у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 

1974 року органами внутрішніх справ України 

внесено напис “громадянин України”, а також 

діти таких осіб, які прибули разом з батьками в 

Україну, якщо на момент прибуття в Україну 

вони не досягли повноліття; 4) особи, які набули 

громадянство України відповідно до законів 

України та міжнародних договорів України. 

Закон визначає термін, з якого особа вважаєть-

ся громадянином України. Особи, які постійно 

проживали на території України, є громадянами 

України з 24 серпня 1991 року, для тих, хто прожи-

вав, але не був громадянином України, а для осіб, 

які прибули в Україну після цієї дати – з моменту 

внесення відмітки про громадянство України.  
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Порядок набуття громадянства України. 
Чинне законодавство України регулює набуття 

громадянства залежно від громадянства батьків 

(ст. 7 Закону 2001 р.) – т.зв. “право крові” і зале-

жно від місця народження (ст. 8 Закону) – т.зв. 

“право ґрунту”. “Право крові”  означає, що осо-

ба, яка народжена від громадян даної держави, 

набуває її громадянство незалежно від місця на-

родження. “Право крові” означає державну на-

лежність батьків, а не їх національність. “Право 

ґрунту” (за законодавством України – територіа-

льне походження) означає, що особа, яка наро-

дилась на території відповідної держави, набуває 

її громадянство незалежно від громадянства сво-

їх батьків. Діти набувають громадянства України 

у тому разі, якщо: народились на території Укра-

їни від осіб без громадянства, які на законних 

підставах проживають на території України; на-

родились за межами України від осіб без грома-

дянства, які постійно на законних підставах про-

живають на території України, і не набула за на-

родженням громадянства іншої держави; наро-

дились на території України від іноземців, які 
постійно на законних підставах проживають на 

території України, і не набула за народженням 

громадянства жодного з батьків; народились на 

території України, одному з батьків якої надано 

статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і 
не набула за народженням громадянства жодного 

з батьків або набула за народженням громадянс-

тва того з батьків, якому надано статус біженця в 

Україні чи притулок в Україні; народились на 

території України від іноземця особи без грома-

дянства, які постійно на законних підставах про-

живають на території України, і не набула за на-

родженням громадянства того з батьків, який є 

іноземцем; новонароджена дитина, знайдена на 

території України, обоє з батьків якої невідомі 
(знайда); особа, яка має право на набуття грома-

дянства України за народженням, є громадяни-

ном України з моменту народження. 

Звернемо увагу на специфіку правової регла-

ментації набуття громадянства України за тери-

торіальним походженням. Згідно зі ст..8 Закону, 

насамперед, це може бути особа, яка сама або 

хоча б один з її батьків, дід чи баба, повно рідні 
брат чи сестра народилися або постійно прожи-

вали до 16 липня 1990 року на території, яка ста-

ла територією України відповідно до ст. 5 Закону 

України “Про правонаступництво України”, а 

також на інших територіях, що входили до скла-

ду Української Народної Республіки, Західноук-

раїнської Народної Республіки, Української 
Держави, Української Соціалістичної Радянської 

Республіки, Закарпатської України, Української 
Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є 

особою без громадянства або іноземцем, що взяв 

зобов’язання припинити іноземне громадянство, 

та подала заяву про набуття громадянства Украї-
ни, а також її діти реєструються громадянами 

України. Крім того, може стати громадянином ди-

тина, яка народилася чи постійно проживала на 

території УРСР (або хоча один з її батьків, дід чи 

баба народилися чи проживали на її території) і є 

особами без громадянства; а також дитина, яка на-

родилася на території України від батьків, які є іно-

земцями, і набула за народженням громадянство 

іншої держави або держав, яке було припинено. 

Особа, яка  набула  громадянство  України і подала 

декларацію про відмову від іноземного громадянс-

тва,  зобов'язується повернути паспорт іноземної 
держави до уповноважених органів цієї держави. 

б) Прийняття до громадянства України є 

однією з підстав набуття громадянства інозем-

цями та особами без громадянства. Суттєвою 

відмінністю даного способу набуття громадянст-

ва (натуралізації), на наш погляд, є те, що прийн-

яття до громадянства торкається осіб, які не ма-

ють законне право на громадянство даної держа-

ви. Тому прийняття до громадянства означених 

категорій людей є не обов’язком держави, а її 
правом, актом вільного волевиявлення державної 
влади, яка завжди в цьому може і відмовити. А 

поскільки держава не визнає себе зобов’язаною 

прийняти до громадянства кожного іноземця, то 

особи без громадянства, які прохають про це, то 

прийняття до громадянства зумовлюється певними 

умовами. Ці умови якраз і слугують матеріально-

правовою підставою набуття громадянства особа-

ми, які не мають право на громадянство даної дер-

жави і які досягли повноліття. [20,  с.243].  

Закон встановлює такі умови: а) визнання і 
дотримання Конституції України та законів 

України; б) зобов'язання  припинити іноземне 

громадянство або неперебування в іноземному 

громадянстві; в) безперервне проживання на за-

конних підставах на території України протягом 

останніх п’яти років; г) отримання дозволу на 

постійне проживання в Україні; д) володіння 

державною мовою  або  її  розуміння  в  обсязі, 
достатньому для спілкування; е) наявність за-

конних джерел існування. 

У руслі світової практики без дотримання 

всіх цих умов можуть бути прийняті до грома-

дянства України особи, які мають визначні за-

слуги перед Україною. У громадянство України у 

спрощеному порядку, тобто без дотримання вка-

заних умов може бути прийнята дитина, яка про-
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живає в Україні, і один із батьків якої або опікун чи 

піклувальник має дозвіл на постійне проживання в 

Україні. Умова про безперервне проживання на 

території України не поширюється на особу, яка 

перебуває у шлюбі з громадянином України термі-
ном понад два роки та постійно проживає в Україні 
на законних підставах. Для осіб, яким надано ста-

тус біженця чи притулок, термін безперервного 

перебування складає три роки. 

в) Поновлення (реінтеграція) у громадянство 

України є однією з підстав набуття українського 

громадянства. Вона є можливою за умов дотри-

мання вимог, закріплених у ст. 10 Закону. Закон 

2001р. встановив чіткий перелік підстав для від-

хилення клопотань про прийняття до громадянс-

тва України та відновлення громадянства. Відхи-

ляються заяви осіб, які: (1) вчинили злочин про-

ти людства чи здійснювала геноцид; (2) засудже-

ні в Україні до позбавлення волі за вчинення тя-

жкого злочину (до погашення або зняття суди-

мості); (3) вчинили на території іншої держави 

діяння, яке визнано законодавством України тя-

жким злочином. 

На жаль, при розробці Закону 2001 р. зако-

нодавець недостатньо врахував багаторічну сві-
тову практику, інтереси держава й суспільства. 

Порівняно із раніше діючими законами 1991 р. і 
1997 р. підстави для відхилення заяв про прийн-

яття до громадянства України навіть зменшились 

з чотирьох до трьох, а також не відповідають у по-

вній мірі Європейській конвенції про громадянст-

во. Зокрема, у чинному Законі України про грома-

дянство відсутні такі важливі підстави, як перебу-

вання на військовій службі, в службі безпеки, в 

правоохоронних органах, органах юстиції або ор-

ганах державної влади іноземної держави (в Законі 
1997 р. ця підстава була.). На наш погляд, цю про-

галину слід доповнити у майбутньому при внесен-

ні відповідних змін до такого Закону. 

г) Існують і інші підстави встановлення від-

носин громадянства між особою та Україною. 

Закон чітко регламентує порядок набуття дітьми 

громадянства України внаслідок усиновлення 

(ст. 11); внаслідок встановлення над дитиною 

опіки чи піклування (ст. 12); особою, визнаною 

судом недієздатною, внаслідок встановлення над 

нею опіки громадянина України (ст. 13); у 

зв’язку з перебування у громадянстві України її 
батьків чи одного з них (ст. 14); внаслідок вста-

новлення батьківства (ст. 16). Важливо при цьо-

му підкреслити, що норма ст. 16 Закону передба-

чає необхідність згоди дітей віком від 15 до 18 

років під час набуття громадянства України. 

Законодавство України про громадянство (п. 

10 ст. 6 Закону 2001 р.) встановило, що набуття 

українського громадянства можливе також і за 

підставами, передбаченими міжнародними дого-

ворами України. При цьому Україна виходить з 
того, що окремі проблеми набуття громадянства 

регулюються і низкою міжнародних договорів. 

При територіальних змінах можливі два спо-

соби набуття громадянства: оптація і трансферт. 

Оптація (від лат. opto - вибирати) є одним із 
способів набуття і припинення громадянства, 

який полягає у виборі громадянства при зміні 
державної належності території. Особи, які про-

живають на території, що переходить від однієї 
держави до іншої, отримують право оптації у 

порядку та строках, визначених договором між 

відповідними державами. На основі цього спосо-

бу була вирішена проблема громадянства у дер-

жавах, які утворились після розпаду СРСР, за 

винятком прибалтійських республік. Оптація та-

кож мала місце після Другої світової війни за 

договором між СРСР і Чехословаччиною про 

Закарпатську Україну. 

Порядок припинення громадянства Укра-
їни У ст. 17 Закону про громадянство України 

названі наступні підстави припинення українсь-

кого громадянства: 1) внаслідок виходу з грома-

дянства України; 2) внаслідок втрати громадянс-

тва України; 3) за підставами, передбаченими 

міжнародними договорами України. 

Вихід із громадянства України здійснюється 

на підставі добровільного волевиявлення. Відпо-

відно до ст. 18 Закону, вихід з громадянства 

України не допускається, якщо особу, яка клопо-

че про вихід з громадянства України, в Україні 
притягнуто як обвинувачену у кримінальній 

справі або стосовно якої в Україні є обвинуваль-

ний вирок суду, що набрав чинності і підлягає 

виконанню. Діти втрачають громадянство Украї-
ни за таких підстав і умов: а) якщо по досягнен-

ню повноліття набув громадянства іншої держа-

ви; б) якщо іноземець набув громадянства Укра-

їни і не відмовився від іноземного громадянства; 

в) якщо особа набула громадянство України вна-

слідок подання свідомо неправдивих відомостей 

або фальшивих документів та ін.  

Порядок розгляду справ про громадянство, 

документація, пов’язана з ним, а також компете-

нтні органи, на які покладені повноваження що-

до прийому у громадянство, - усі ці питання вре-

гульовані ст. ст. 22-25 Закону, а також затвер-

дженим Указом Президента України 27 березня 

2001 р. “Порядком провадження за заявами та 

поданнями з питань громадянства та виконання 
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прийнятих рішень” [7]. Так, до державних орга-

нів, які беруть участь у вирішенні питань грома-

дянства належать: а) Президент України; б) Ко-

мітет при Президентові України з питань грома-

дянства; в) спеціально уповноважений централь-

ний орган виконавчої влади з питань громадянс-

тва та підпорядковані йому органи; г)  Міністер-

ство закордонних справ, дипломатичні представ-

ництва та консульські установи України. Рішен-

ня з питань громадянства, прийняті спеціально 

уповноваженим центральним органам виконав-

чої влади з питань громадянства, Міністерством 

закордонних справ України та їх органами мо-

жуть бути оскаржені у встановленому законом 

порядку до суду. 

Отже, чинна Конституція України, Закон про 

громадянство України від 18 січня 2001 р. у ці-
лому приділяють належну увагу регламентації 
питань громадянства. При цьому важливо під-

креслити, що сучасне українське законодавство 

про громадянство вирішує низку актуальних 

правових проблем, які виникли у зв’язку із змі-
нами у політичних, економічних, соціальних та 

інших формах державного і суспільного життя, а 

також подолання багато в чому штучної самоізо-

ляції країни в минулому та розвитком відносин з 
іншими країнами та народами. Деяка нестабіль-

ність законодавства про громадянство (за 10 ро-

ків у нашій державі було прийнято три закони) 

зумовлена у першу чергу перехідним етапом 

розвитку Української держави і суспільства, а 

також пошуком найбільш оптимальної моделі 
регламентації інституту громадянства – важли-

вого елементу конституційно-правового статусу 

людини і громадянина. 

Висновки. Громадянство – перший за місцем 

в системі елементів конституційно-правового 

статусу особи. Політико-правовий зв’язок між 

фізичною особою та державою виникає за двома 

головними підставами. По-перше, індивід, який 

знаходиться на території України, підпадає під 

дію її суверенітету, на нього розповсюджується 

юрисдикція нашої держави. Це зумовлює його 

правовий статус. По-друге, наявність українсько-

го громадянства. Громадянство є висхідним по-

чатком формування як у цілому правового ста-

новища людини, так і в особливості конститу-

ційно-правового статусу особи. 

 

Список літератури 
 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій 

сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – 

К.: Україна, 1996. – 54 с. 

2. Международные акты о правах человека: 

Сб. документов / Под ред. В.А.Карташкина, 

Е.А.Лукашевой. – М., 1999. 

3. Закон України “Про правонаступництво 

України” від 12 вересня 1991р. // Відомості Вер-

ховної Ради (ВВР) 1991, №46, ст. 617. 

4. Закон України “Про громадянство Украї-
ни» від 8 жовтня 1991 р. // Відомості Верховної 
Ради (ВВР) 1991, №50, ст. 701; ВВР, 1997, №23, 

ст. 169. 

5. Закон України “Про громадянство Украї-
ни” від 18 січня 2001 р. // Голос України, 2001, 6 

березня. 

6. Декларація про державний суверенітет 

України: Прийнята Верховної Радою Української 
РСР 16 липня 1990 р. – К.: Політвидав. України, 

1990. – 8 с. 

7. Указ Президента України від 27 березня 

2001 р. “Порядок провадження за заявами та по-

даннями з питань громадянства та виконання 

прийнятих рішень // Президентський вісник. – 

2001. - №14. 

8. Бережнов А.Г. Права личности: некото-

рые вопросы теории. – М., 1991. 

9. Боярс Ю.Р. Вопросы гражданства  в ме-

ждународном праве. – М.: Междун. отношения, 

1986. 

10. Витрук Н.В. Основы теории правового 

положения личности в социалистическом обще-

стве. – М.: Наука, 1979. – 312 с. 

11. Воеводин Л.Д. Юридический статус лич-

ности в России. Учебное пособие. – М.: Изд-во 

МГУ,  издат. Группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. 

– 304 с. 

12. Георгіца А.З. Конституційне право зару-

біжних країн: Підручник. – Чернівці: Рута, 2001. 

- 434 с. 

13. Государственное право буржуазных 

стран , стран освободившихся от колониальной 

зависимости / Под ред. Б.А.Стародубского, 

В.Е.Чиркина. – М., 1977. – 406 с. 

14. Исаков В.Б. Юридические факты в рос-

сийском праве. – М., 1998. – 146 с. 

15. Кишкин С.С. Советское гражданство. – 

М.: Юриздат НКЮ РСФСР, 1925. – 97 с. 

16. Кишкин С.С. Советское гражданство // 

Советский федерализм / Под ред. М.О.Рейхеля. – 

М., 1930. 

17. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституци-

онное право России: Учебник. – 3-е изд. перераб. 

и доп. – М.: Юристь, 2003. – 585 с. 

18. Конституционный статус личности в 

СССР / Под ред. Н.В.Витрука, В.А.Масленнико-

ва, Б.И.Топорнина. – М.:Юрид. лит., 1980. –312с.  



Українське громадянство в системі елементів конституційно-правового статусу людини і громадянина 

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 41 

19. Коркунов Н.М. Русское государственное 

право. – СПб, 1905. – Т.1. – С.262-369. 

20. Кутафин О.Е. Российское гражданство. – 

М.: Юристь, 2003. – 587с. 

21. Лотюк О.С. Теоретичні основи інституту 

громадянства України: Автореф. дис ... канд. 

юрид.наук. – К., 1998. – 18 с. 

22. Нехай Э.А. Становление и развитие ин-

ститута гражданства: конституционный аспект 

(на примере России и стран ближнего зарубе-

жья): Дисс. …канд.юрид.наук. – М., 1998.–242 с. 

23. Общая теория государства и права. Ака-

демический курс в 2-х томах / Под ред. проф. 

М.Н.Марченко. – Том 2. – Теория права. – М.: 

«Зерцало», 1998. – 656 с. 

24. Общая теория прав человека / Под ред. 

Е.А.Лукашевой. – М.: НОРМА, 1996. – 520 с. 

25. Основин В.С. Советские государственно-

правовые отношения и правосубъектность граж-

дан // Сов. государство и право. – 1963, №6. – 

С.27-33.   

26. Петров Ю.А. Соотношение понятий гра-

жданства, правоспособности, правового положе-

ния граждан // Вестник Ленинградского универ-

ситета – 1974. - №5. – С.118-129. 

27. Полянский В.В. Советское гражданство: 

Учеб. пособие. – Куйбышев, 1985. 

28. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права 

людини і громадянина: Навч. посібник. – К.: Аті-
ка, 2004. – 464 с. 

29. Российское гражданство: Учеб. пособие 

для вузов / Под ред. проф.  В.Я.Кикотя. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 272 с. 

30. Советское государство и право / Под ред. 

И.Е.Фарбера. – Саратов, 1979. – С.163-168. 

31. Спириданов Л.И. Теория государства и 

права. – М., 1996. 

32. Степанов И.М. Конституция и политика / 

Отв. ред. Ю.А.Тихомиров. – М.: Наука, 1984. – 

216 с. 

33. Теория государства и права: Курс лекций 

/ Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М.: 

Юристь, 1997. – 672 с. 

34. Тодыка Ю.Н. Гражданство Украины: 

конституционно-правовой аспект. – Харьков: 

Факт, 2002. – 254 с. 

35. Див.: Черниченко С.В. Международно-

правовые вопросы гражданства. – М.: Междун. 

отношения, 1968. 

36. Шевцов В.С. Гражданство в Советском 

союзном государстве. – М.: Юрид. лит., 1969. 

37. Survey of the Problem of Multiple National-

ity Prepared by the Secretariat [14 May 1954] // 

Document. A / CN 4184 – Yearbook of the Interna-

tional Law Commission. – 1954. – Vol.II – New-

York, 1960. – P.59. 

 

 

Стаття надійшла до редколегії 27 листопада 2004 року. 

Рекомендована до опублікування у „Віснику” членом редколегії А.З.Георгіцою. 

 

N.G. Shuklina  

 THE UKRAINIAN CITIZENSHIP IN SYSTEM OF ELEMENTS OF THE CONSTITUTIONAL 

LEGAL STATUS OF THE PERSON AND CITIZEN 

 

Summary 

 

In the articles on the basis of the analysis of the constitutional doctrine, legislation and legal practice the 

place of the Ukrainian citizenship in system of elements of the constitutional legal status of the person and 

citizen is considered.  

 



 

42                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 

УДК 342.53 
© 2004 р.  І.Б. Заверуха 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 

 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДЕРЖАВНОГО БОРГУ 

 
Постановка проблеми. Конституція, як Ос-

новний Закон держави, визначає основний зміст 

усіх найважливіших суспільних відносин. Роль 

Конституції, зокрема, полягає в тому, що вона 

забезпечує збалансованість публічних і приват-

них засад у праві, насамперед тим, що закріплює 

багатоманітність власності, її статус і співвідно-

шення між її видами, організацію влади, соціаль-

ну спрямованість держави тощо [7, с. 12-13]. За-

галом це й зумовлює актуальність досліджень 

конституційних засад у сфері фінансової діяль-

ності держави, зокрема тих, що склались у зару-

біжних країнах. Адже ці засади сформувались у 

теорії, національній та світовій практиці і мо-

жуть відображатись у Конституції або випливати 

з її змісту. Досліджуючи правове регулювання 

державного боргу, вважаємо за доцільне розгля-

нути його в розрізі конституційного регулювання 

та визначити ті конституційно-правові принци-

пи, що обумовлюють існування та розвиток від-

носин у сфері формування державного боргу, 

його обслуговування, погашення та управління. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До-

слідження конституційного регулювання фінан-

сових правовідносин, а саме державного боргу, 

закономірно ґрунтуються на працях науковців-

правників у галузі теорії права, конституційного 

та фінансового права.  Про принципи права пи-

сали такі відомі юристи-теоретики, як С.С. Алек-

сєєв, Р.З Лівшиц, П.М. Рабінович, О.Ф. Скакун, 

Т.Г. Андрусяк, А.М. Колотій.  Цікавими та цін-

ними є для нас праці російських дослідників, зо-

крема Г.В. Мальцева, Г.А. Гаджієва та ін. У кон-

тексті визначення конституційно-правових засад 

відносин у сфері державного боргу, у публікації 
використано науковий матеріал учених-консти-

туціоналістів, зокрема В.Ф. Погорілка, В.Ф. Ме-

лащенка, О.Ф. Фріцького, В.В. Маклакова, А.З. 

Георгіци, П.Б. Стецюка, В.І. Чушенка, Н.Г. Шук-

ліної. Аналіз конституційних положень щодо 

правового регулювання державного боргу немо-

жливий без принципів фінансового права, що їх 

визначили такі класики фінансово-правової нау-

ки, як Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, П.С. 

Пацурківський,  А.А. Нечай, Н.І. Хімічева, О.Ю. 

Грачева, Ю.А. Крохіна та ін. 

Мета статті. Мета цієї публікації – виділити 

конституційні засади, що уже сформувались у 

національній та світовій практиці, шляхом здійс-

нення аналізу конституційних положень зарубі-
жних країн, а також визначити спеціальні засади 

конституційного регулювання державного боргу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед основних конституційних засад, що зумо-

влюють існування та розвиток фінансових відно-

син, у демократичних державах зокрема, виділя-

ємо низку загальних спільних принципів, як-от: 

принцип державного суверенітету, принцип за-

конності, принцип верховенства права, принцип 

рівності та інші. Ці засади загалом зумовлюють 

існування держави та її функціонування. Водно-

час фінансова діяльність держави це засіб її існу-

вання та розвитку. Через певні обставини, не 

обов’язково надзвичайні, держава утворює борг, 

який має обслуговувати, погашати, та здійснюва-

ти управління своїми борговими зобов’язаннями. 

Без сумніву, тенденції законодавчого та норма-

тивно-правового регулювання формуються під 

впливом положень Основного Закону. Тому вва-

жаємо за доцільне умовно класифікувати ці заса-

ди на дві групи: загальні та спеціальні. Аналізу-

ючи ці групи принципів, розглядатимемо їх у 

стосунку до фінансових правовідносин, а саме 

відносин у сфері державного боргу. Отже, до за-

гальних засад, що склались у теорії конституцій-

ного права, а також права Європейського Союзу, 

відносимо такі: 
Принцип державного суверенітету. Набуває 

актуальності в контексті функціонування Євро-

пейського Союзу та вступу до нього нових країн. 

До прикладу, у Конституції Італії передбачено, 

що законодавча влада належить державі та об-

ластям за умови додержання Конституції та зо-

бов’язань, що випливають із права Європейсько-

го Союзу та міжнародних зобов’язань. Проте зі 
змісту цієї ж статті зрозуміло, що держава має 

право виняткового законодавства, зокрема у 

сфері грошей, захисту заощаджень, фінансових 

ринків, валютної системи, податкової системи та 

державної відповідальності, вирівнювання фі-
нансових доходів [5, ст. 117 (27)]. 

Конституція Іспанії визначає, що держава 

володіє винятковою компетенцією, зокрема у 
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сфері державних фінансів та державного боргу 

[5, ст. 149 п. 14]. 

Принцип законності. Звертаючись до праць 

українських науковців правників, зауважимо, що 

принцип законності є загальноправовим принци-

пом, що діє в усіх царинах державного та 

суспільного життя. Під законністю слід розуміти 

додержання і виконання приписів Конституції 
України, законів та інших нормативних актів 

усіма державними і недержавними підприєм-

ствами, установами й організаціями, посадовими 

особами, громадянами [3, с. 14]. 

В Україні визнається і діє принцип верховен-

ства права. Конституція має найвищу юридичну 

силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймають на основі Конституції і повинні 
відповідати їй. Норми Конституції є нормами 

прямої дії. Звернення до суду для захисту кон-

ституційних прав і свобод людини і громадянина 

безпосередньо на підставі Конституції гаран-

тується  [1, ст. 8]. 

Принцип справедливості належить трактува-

ти як зовнішнє щодо права явище і як спеціаль-

но-юридичну категорію, що відбиває певні влас-

тивості самої юридичної форми. Йдеться про 

здатність права захищати політичні, економічні 
та інші інтереси різних соціальних груп, кожна з 
яких має свої уявлення про справедливість. Що-

до справедливості, то як спеціально-юридичну 

категорію її розглядають у масштабі відповідно-

сті, пропорційності, збалансованості. Тобто як 

певну гармонію між здійсненими витратами, зу-

силлями, звершеннями людей і відповідною реа-

кцією на це суспільства, вираженою у винагоро-

ді, заохоченні чи осудженні. У цьому разі вказа-

ний принцип виступає як принцип усієї правової 
системи [4].  

Принцип рівності перед законом і судом ви-

ражається в рівності правового становища всіх 

перед законом. Іноземці та особи без громадян-

ства, що перебувають на території України на 

законних підставах, користуються тими самими 

правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов’язки, як і громадяни України, – за винятка-

ми, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України.  

Як відомо, власниками державних цінних 

паперів можуть бути також нерезиденти або 

іноземці. Особливою ознакою відносин у сфері 
державного боргу є їх публічний характер. Проте 

перед законом мають бути рівними всі учасники 

суспільних відносин відповідно до умов, устано-

влених чинним законодавством, відповідних 

угод тощо. Професор О.Ф. Скакун виділяє дві 

складові принципу рівності. По-перше, це єд-

ність (взаємозв’язок) прав і обов’язків, оскільки, 

на її думку, говорити про реальність будь-якого 

права можна лише за наявності відповідного йо-

му юридичного обов’язку [9,  с. 224]. Наприклад, 

право на виплату відсотка чи іншого виду доходу 

за державним цінним папером реалізовується 

через обов’язок держави сплатити відповідну 

суму у визначений строк і у відповідний спосіб. 

По-друге, це взаємна відповідальність держави 

та особи [9,  с. 224]. 

Принцип пропорційності бере початок у пра-

ві Німеччини. У Європейське право його запро-

вадив Суд ЄС, а згодом цей принцип було закрі-
плено в Договорах про утворення ЄС. Принцип 

пропорційності є в національному праві більшо-

сті європейських країн. Це дозволило Суду ЄС, а 

також Суду з прав людини, які керуються Євро-

пейською конвенцією про захист прав людини і 
основних свобод, вивести цей принцип до рівня 

загальних принципів права. Відповідно до змісту 

і духу всієї Європейської конвенції, Європейсь-

кий суд розвинув і доповнив критерії допустимо-

сті втручання держави в майнові права. Зокрема, 

він вивів принцип, на якому грунтується судова 

практика застосування ст. 1 Протоколу №1 до 

Європейської конвенції: “... Суд повинен устано-

вити, чи було дотримано справедливу рівновагу 

між вимогами суспільного інтересу і вимогами 

захисту основних прав приватних осіб” [8, с. 

109]. Як правило, потреба запровадити законода-

вчі обмеження пов’язана з визнанням важливості 
певних суспільних (публічних) інтересів, що ви-

ступають як мета, заради досягнення якої, обме-

жують основне право. Відповідно, за таких об-

ставин виникає проблема співрозмірності засобу 

та мети. Конституційний принцип співрозмірно-

сті (пропорційності), що є формою виразу зага-

льноправового принципу співрозмірності, міс-

тить правила, заборони, адресовані передусім 

законодавцеві [2, с. 72-73].  Як зауважує Г.А. Га-

джієв, обмежувати основні економічні права на-

лежить лише заради справді публічної і важливої 
мети, а способи її досягнення повинні мати міні-
мально обмежувальний характер. Саме в цьому, 

на його думку, полягає основний зміст цього 

принципу. А зміст обмежувальних заходів – це 

визначена економічна політика держави, що 

здійснює державне регулювання ринкової еко-

номіки. Принцип співрозмірності (пропорційно-

сті) адресовано не лише законодавцеві, але й су-

дам, які, застосовуючи закон, що обмежує еко-

номічну свободу, виступають оцінювачами об-

межувальних дій законодавця [2, с. 73].  Для від-
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носин у сфері державного боргу характерна нері-
вність їх учасників, особливо що стосується вну-

трішнього державного боргу. Хоч це й не ви-

ключає добровільності. Обмеження основних 

економічних прав громадян, наприклад через 
несвоєчасні виплати населенню, чи виплата дер-

жавних зобов’язань не в повному розмірі – є не-

припустимим. Якщо ж відбувається реструкту-

ризація заборгованості, то причина має бути 

справді публічною і важливою, а способи її дося-

гнення повинні мати мінімально обмежувальний 

характер. Звісно, зміст таких обмежувальних за-

ходів виявляється у фінансовій (економічній) 

політиці держави, яка, власне, і визначає цей пу-

блічний інтерес. У цьому контексті виникає ще 

одне дуже складне питання –  визначення публі-
чного інтересу. Відносини у сфері державного 

боргу мають дуже характерну особливість. Якщо 

власником державного цінного паперу чи вкладу, 

гарантованого урядом, чи будь-якого іншого 

державного зобов’язання є фізична чи юридична 

особа, і держава не провела з нею розрахунку, то 

порушено приватний інтерес власника. Та якщо 

таких суб’єктів багато – мільйони, то це вже на-

буває характеру суспільного інтересу. Як розме-

жувати публічний інтерес у цьому випадку на 

державний і суспільний? Як діяти судам, до яких 

надходять поодинокі позови про заборгованість із 
заробітної плати, з відшкодування ПДВ, з розраху-

нків за вкладами, повернення яких гарантовано 

законодавством? Правова невизначеність у цих 

питаннях може призвести до масовості поодиноких 

позовів, які будуть задовольнятися, але які не ма-

тимуть фінансового підґрунтя. Тож виникне ситуа-

ція, коли заздалегідь відомо, що судове рішення не 

буде виконано або уряд буде здійснювати розраху-

нки вибірково.  А це – неприпустимо. 

Принцип юридичної безпеки. Юридичну ви-

значеність іноді називають юридичною безпекою 

(від англ. – legal security, франц. – securite 

juridique). Це один із найважливіших загальних 

принципів, визнаних Судом ЄС [2, с. 61]. Це ши-

рока концепція, стрижнем якої є передбачува-

ність, а отже, впевненість у перебігу відносин. 

Загальну ідею юридичної визначеності визнає 

більшість правових систем. У праві ЄС її роль 

конкретніша і виявляється у формі різноманітних 

підконцепцій, що оцінюють як її застосування. 

Найважливіші з них: відсутність (неприпусти-

мість) зворотної сили нового закону, набуті пра-

ва (vested rights) і законні сподівання (legitivate 

espectations) [10, с.155]. Що стосується відносин 

у сфері державного боргу, то принциповим вва-

жаємо момент упевненості інвестора у кредито-

спроможності держави – уряду. Без упевненості і 
довіри до уряду з боку населення, міжнародних 

фінансових організацій та іноземних держав 

державний кредит неможливий або ж існуватиме 

у спотвореному вигляді – його реалізовувати-

муть обов’язковими (адміністративними) мето-

дами всередині держави. Принцип юридичної 
безпеки у цих відносинах виявляється у фінансо-

вій спроможності держави, зокрема у відповідній  

бюджетній політиці, доцільній та раціональній 

системі публічних видатків; ефективній податко-

вій системі; налагодженому механізмі привати-

заційних процесів; ефективності функціонування 

грошово-кредитного ринку та банківської систе-

ми тощо. Це в комплексі створює систему гаран-

тій забезпечення боргових зобов’язань уряду, а 

також ставить питання про механізм юридичної 
відповідальності у відносинах у сфері державно-

го боргу. Держава має гарантувати права позича-

льників і однозначно визначати права та обов’яз-
ки уряду у сфері здійснення розрахунків за бор-

говими зобов’язанням. Закон має регулювати 

відносини настільки чітко, щоб власник боргово-

го зобов’язання не мав потреби забезпечувати 

дотримання свого права в судовому порядку. Це, 

до речі, може бути небезпечним для фінансової 
стійкості держави, або ж спричинити суспільне 

невдоволення, а отже, велику шкоду публічному 

інтересу, що, зокрема, може виявлятися і в про-

блемі реалізації та виконанні судових рішень.  

Принцип добросовісності та неприпустимо-

сті зловживання суб’єктивними правами. У пе-

ріод становлення та розвитку ринкових відносин, 

довелось спостерігати таке явище як зловживан-

ня приватним правом. Це зауважили цивілісти, 

проте вважаємо, що навіть у публічних відноси-

нах потрібно пам’ятати про цей принцип. Оскі-
льки його визначають як загальний, то вважаємо, 

що є сенс говорити про нього в контексті відно-

син у сфері державного боргу. Як відомо, пози-

чальниками, кредиторами або власниками борго-

вих зобов’язань уряду можуть бути і фізичні, і 
юридичні особи, як правило, недержавної форми 

власності. У процесі управління державним бор-

гом, наприклад при проведенні реструктуризації, 
попередні умови здійснення запозичень можуть 

змінитися в односторонньому порядку держа-

вою. Тому потрібно так визначати правову нор-

му, щоб не допустити зловживання, у цьому ви-

падку з боку держави (уряду), своїми правами за 

рахунок суб’єктивних прав кредиторів, інвесто-

рів тощо. Умови проведення таких заходів мають 

бути дуже чітко і докладно регламентовані. В.Ф. 

Яковлєв визначив, що зловживання приватним 
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правом – один із дуже небезпечних процесів су-

часності, який тягне за собою велику соціальну 

напругу [11, с. 4]. 

До спеціальних конституційних принципів, 

що випливають зі змісту конституцій зарубіжних 

країн, належать, на нашу думку, такі:  
Принцип законодавчого регулювання відносин 

у сфері державного боргу. Відповідно до ст. 92 

Конституції України, виключно закони України 

встановлюють порядок утворення і погашення 

державного внутрішнього і зовнішнього боргу; 

порядок випуску та обігу державних цінних па-

перів, їх види і типи. Стаття 85 Основного Зако-

ну передбачає, що до повноважень Верховної 
Ради України належить затвердження рішень про 

надання Україною позик і економічної допомоги 

іноземним державам та міжнародним організаці-
ям, а також про одержання Україною від інозем-

них держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій позик, не передбачених Державним 

бюджетом України, здійснення контролю за їх 

використанням [1]. Можна стверджувати, що це 

загальносвітова практика, оскільки таке поло-

ження закріплено в конституціях різних країн. 

Наприклад, у Конституції Німеччини передбаче-

но, що відкриття кредитів, так само, як і прийн-

яття фінансової відповідальності за зобов’язан-

нями, гарантіями, та іншими видами забезпечен-

ня, що можуть спричинити видатки в майбутніх 

розрахункових роках, вимагають законодавчого 

уповноваження із вказівкою чи дозволом встано-

влювати їх розміри. При цьому всі деталі регу-

лює федеральне законодавство [5, ст. 115 (125)].  

Конституція Італії передбачає, що тільки ух-

валюючи закони, палати дозволяють ратифіка-

цію договорів, що створюють фінансові зо-

бов’язання [5, ст. 80].  

У Республіці Польща, отримання позик, а та-

кож надання фінансових гарантій і порук здійс-

нює держава відповідно до принципів і порядку, 

встановлених законом [5, ст. 216 ч.2]. 

У законодавстві Великобританії, а саме у ст. 

1 Акта про парламент 1911 року, визначено, що 

призначення платежів, зокрема з державного по-

зичкового фонду, або сум, дозволених парламен-

том на виплату публічного боргу або на будь-яку 

іншу фінансову мету; зміна чи скасування таких 

призначень; відкриття кредитів; укладення та 

гарантії за позиками належать до фінансових за-

конів (фінансових біллів) [5].  

У Конституції США передбачено, що Кон-

грес, зокрема, має право затверджувати позики 

від імені Сполучених Штатів [5, Р.8 (1)]. 

У Конституційному Акті Канади 1876 р. пе-

редбачено, що виключно законодавчі повнова-

ження Парламенту Канади поширюються, зок-

рема, на питання, що стосуються державного бо-

ргу та державної власності; позик за рахунок 

державного кредиту [5, ст. 91, 92].  

У Конституції Франції передбачено, що до-

говори, серед яких є й ті, що накладають зо-

бов’язання на державні фінанси, можуть бути 

ратифіковані або схвалені тільки на підставі за-

кону і вступають у дію тільки після ратифікації 
чи схвалення [5, ст. 53].  

Конституція Іспанії визначає, що прийняття 

державою на себе зобов’язань, які випливають з 
угод або договорів, вимагає попереднього дозво-

лу Генеральних кортесів, зокрема, щодо догово-

рів, іпокладають фінансові зобов’язання на дер-

жаву [5, ч.1 ст. 94].  

У Японії теж державні кошти не може бути 

витрачено і державні зобов’язання не може бути 

прийнято, інакше, як за рішенням парламенту [5, 

ст. 85].  

Принцип збалансованості бюджетів. Такий 

принцип чітко і однозначно закріплено в Кон-

ституції Німеччини, де передбачено, що доходи і 
видатки Федерації мають бути збалансовані в 

бюджеті [5, ч.1 ст. 110]. 

Принцип звітності і публічності щодо інфо-

рмації про державний борг. У Німеччині  Феде-

ральний міністр фінансів зобов’язаний представ-

ляти в Бундестаг і Бундесрат за дорученням Фе-

дерального уряду звіт про всі доходи і видатки, а 

також про стан державного майна і боргу в на-

ступному фінансовому році [5, ст.114]  

У Польщі Рада міністрів протягом 5 місяців 

після закінчення бюджетного року надає сейму 

звіт про виконання бюджетного закону разом з 
інформацією про стан заборгованості держави [5, 

ч.1 ст. 226]
 *
. 

 Принцип визначення обсягів запозичень та 

умов щодо їх використання. За Конституцією 

Німеччини розмір коштів на видатки з приводу 

виконання боргових зобов’язань держави не має 

перевищувати сум, визначених у бюджеті в 

розділі інвестицій. Відхилення допускають лише 

для того, щоб запобігти порушенням національ-

ного економічного балансу. Стаття 111 Консти-

туції Німеччини регулює основи здійснення 

                                                           
*
 Цікаво, що в Конституції РП (ст. 221) передбачено, що 

законодавча ініціатива щодо бюджетного закону, закону 

про тимчасовий бюджет, зміна бюджетного закону, за-

кону про взяття державою публічного боргу, а також 

закону про надання їм фінансових гарантій належить 

винятково Раді Міністрів Республіки Польща. 
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державних видатків, якщо бюджет на наступп-

ний рік не прийнято до моменту завершення по-

точного бюджетного періоду. Якщо державні 
видатки не покриваються передбаченими у спе-

ціальних законах податками, зборами та іншими 

джерелами чи запасними коштами підприємств, 

Федеральний Уряд може мобілізувати ресурси 

потрібні для підтримки народного господарства, 

на кредитних засадах, у розмірі, що не переви-

щує четверту частину загальної суми бюджету 

року, що закінчується [5, ст. 111]. 

У Польщі не можна брати в позику (борг) або 

надавати фінансові гарантії і поруку, внаслідок 

яких державний публічний борг перевищуватиме 

3/5 вартості річного ВВП. Спосіб підрахунку ва-

ртості річного ВВП, а також державного публіч-

ного боргу, встановлює закон [5, ч. 5 ст. 216]. 

Збільшення видатків, або обмеження доходів, 

запланованих Радою Міністрів, не може призво-

дити до ухвалення Сеймом більшого бюджетно-

го дефіциту, ніж встановлено (передбачено) в 

проекті бюджетного закону. Бюджетний закон не 

може передбачати покриття бюджетного дефіци-

ту таким чином як взяття зобов’язань у центра-

льному банку держави [5, ст. 220]. 

Основний Закон Іспанії передбачає, що кре-

дити, надані для сплати відсотків і на покриття 

державного боргу, завжди включають у рядок 

видатків бюджету, і до них не можна вносити 

зміни чи поправки, поки вони відповідають умо-

вам емісійного закону [5, ст. 135]. 

У Конституції Сполучених Штатів Америки 

передбачено, що правомірність державного бор-

гу США, затвердженого законом, включаючи 

борги з виплати пенсій, нагород за службу при 

придушенні заворушень чи повстання, не може 

бути поставлено під сумнів. Але ні США, ні 
будь-який з штатів не мають приймати на себе 

зобов’язання і сплачувати борги, здійснені для 

підтримки заворушення чи повстання проти 

США, і не будуть приймати претензії, пов’язані  
із втратою або звільненням будь-кого із рабів, 

оскільки усі такі борги, зобов’язання і грошові 
претензії визнано незаконними і нечинними [5, 

розділ 4 Поправки XIV]. 

Принцип визначення умов правонаступницт-

ва. Практика визначати основні умови правона-

ступництва у сфері боргових зобов’язань держа-

ви в Основному Законі існує у низці країн. На-

приклад, у перехідних положеннях в Німецькій 

Конституції передбачено, зокрема, що Федерація 

несе видатки на окупаційні потреби та за іншими 

внутрішніми і зовнішніми зобов’язаннями,  що 

випливають із війни. Крім цього, визначено 

окремі умови реструктуризації боргу. А саме за-

конодавством може бути передбачено, що не 

підлягають виконанню або виконуються не по-

вністю: 1) зобов’язання імперії, а також зобов’я-

зання колишньої землі Пруссії та інших корпо-

рацій та установ публічного права, які вже не 

існують; 2) зобов’язання Федерації чи інших ко-

рпорацій та установ публічного права, пов’яза-

них із передачею майнових цінностей, зокрема 

щодо колишніх імперських водних шляхів, ко-

лишніх імперських автострад та шосейних доріг,  

майна імперії, інші умови правонаступництва, а 

також інші зобов’язання; 3) зобов’язання земель і 
громад (об’єднань громад), що випливають із 
дій, які вчинили визначені носії права до 

01.08.1945 р. виконуючи накази окупаційної вла-

ди чи усуваючи спричинені військовими діями 

негативні наслідки в межах визначених імперією 

адміністративних завдань, що належали до її 
компетенції. 

Це ж стосується зобов’язань Німецької Де-

мократичної Республіки чи її суб’єктів права, а 

також зобов’язань Федерації, інших корпорацій, 

установ публічного права, пов’язаних з перехо-

дом майнових цінностей Німецької Демократич-

ної Республіки до Федерації, земель і громад, а 

також зобов’язань, що випливають із заходів  

НДР чи її суб’єктів права. [5, ст.135]. 

Пункт 1 статті 6 Конституції США визначає, 

що всі борги і зобов’язання, які існували до мо-

менту прийняття Конституції, мають для Сполу-

чених Штатів таку ж юридичну силу, яку мали 

при конфедерації [5]. 

Принцип розмежування державного боргу 

(боргових зобов’язань уряду) та місцевого боргу. 

Цей принцип є характерним для держав з феде-

ративним устроєм. Наприклад, у Канаді, у кож-

ній провінції законодавче зібрання може видава-

ти закони з перелічених питань, зокрема щодо 

грошових позик виключно за рахунок кредиту 

провінцій. У Конституції цієї країни також пе-

редбачено, що всі активи, пов’язані з долями 

державного боргу кожної провінції будуть нале-

жати цій провінції. Водночас Канада нестиме 

відповідальність за боргами і зобов’язаннями 

кожної провінції, які належали останнім до часу 

встановлення Союзу [5, ст. 110, ст. 111] . 

У Конституції Великобританії обумовлено, 

що терміни „публічні фінанси” і „запозичення” 

не означають відповідно публічних фінансів і 
запозичень що встановлює місцева влада та 

установи для місцевих потреб.  

Висновки. Отже, порівняльний аналіз кон-

ституційних положень Англії, Італії, Німеччини, 
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Польщі, США та інших країн дав змогу виділити 

низку основних конституційних засад у сфері 
державного боргу. Це має важливе науково-

методологічне та практичне значення, оскільки 

дає можливість виділити об’єктивні закономір-

ності та підходи до розв’язання боргових про-

блем держави. Такий аналіз показав, що в Украї-
ні далеко не всі перелічені  засади визначено у 

Конституції. Проте це не означає, що для нас ці 
проблеми не є актуальними чи мають менше 

значення. Навпаки, це має загострити увагу укра-

їнського нормотворця до визначення відповідних 

положень у чинному законодавстві, зокрема з 
приводу чіткого розмежування державного та 

муніципального боргу; визначення обсягів запо-

зичень та умов щодо їх використання; умов рест-

руктуризації державного боргу; умов правона-

ступництва тощо. Водночас виділення таких 

принципів і їх визначення як тенденцій у світовій 

практиці в перспективі  допоможе чітко визначи-

ти інституційні засади державного боргу в сис-

темі фінансового права та буде орієнтиром у 

створенні законодавчої та нормативно-правової 
бази щодо державного боргу.  
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ТИМЧАСОВЕ ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА   

(ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ) 

 
Актуальність теми зумовлюється: особли-

вим місцем і роллю президентів у державному ме-

ханізмі цих країн, необхідністю врахування в нор-

мативному регулюванні правового статусу Прези-

дента України позитивного досвіду Франції та ін-

ших країн світу; важливістю пошуку для України 

оптимальної моделі президентства в цілому та 

окремих його складових елементів; завданнями 

підвищення ролі інституту глави держави у забез-
печенні узгодженого функціонування державного 

механізму; необхідністю подальшого вдоскона-

лення правового статусу інституту тимчасового 

виконання повноважень глави держави в Україні. 
Ступінь наукової розробки проблеми. Тема 

правового регулювання процедури тимчасового 

заміщення повноважень глави держави Президе-

нтів України та Франції ще не була предметом 

порівняльно-правового дослідження.  

Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за до-

цільне в даній статті дослідити інститут тимчасо-

вого заміщення повноважень глави держави в 

Україні та порівняти його із подібним інститутом у 

Французькій республіці з метою виявлення пози-

тивного досвіду та можливого його використання у 

формуванні інституту глави нашої держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно зі ст. 112 Конституції України у разі дост-

рокового припинення повноважень Президента 

України виконання його обов’язків на період до 

обрання і вступу на пост нового Президента по-

кладається на Прем’єр-міністра України. Щопра-

вда, Прем'єр-міністр України в період виконання 

ним обов'язків Президента України не може 

здійснювати повноваження, передбачені п. 2, 6, 

8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25 ст. 106 Конституції 
України, тобто звертатися із посланнями до на-

роду та із щорічними позачерговими посланнями 

до Верховної Ради України про внутрішнє і зов-

нішнє становище України; призначати всеукра-

їнський референдум щодо змін Конституції від-

повідно до ст. 156 Конституції України; прого-

лошувати всеукраїнський референдум за народ-

ною ініціативою; припиняти повноваження Вер-

ховної Ради України, якщо протягом тридцяти 

днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 

можуть розпочатися; призначати за поданням 

Прем'єр-міністра членів Кабінету Міністрів 

України, керівників інших центральних органів 

виконавчої влади, а також голів місцевих держав-

них адміністрації та припиняти інші повноваження 

на цих посадах; призначати за згодою Верховної 
Ради України на посаду Генерального прокурора 

України та звільняти його з посади; призначати 

половину складу Ради Національного банку Украї-
ни та здійснювати інші повноваження [1]. 

Обов'язки Президента України Прем'єр-

міністр України має виконувати до дев'яноста 

днів, оскільки за Конституцією України (ч. 5 ст. 

103) протягом цього періоду мають бути прове-

дені вибори нового Президента України. Проте 

Закон України «Про внесення змін до Конститу-

ції України» від 8 грудня 2004 року [2], прийня-

тий у рамках проведення політичної реформи в 

Україні, істотно змінив дане положення. Так, з 1 

вересня 2005 року (за умови прийняття Верхов-

ною Радою України Закону про внесення змін до 

Конституції України щодо удосконалення місце-

вого самоврядування до 1 вересня 2005 року) або 

з 1 січня 2006 року тимчасове виконання обо-

в’язків Президента України на період до обрання 

вступу на пост нового Президента України по-

кладається на голову Верховної Ради України. 

При цьому Голова Верховної Ради України в пері-
од виконання ним обов’язків Президента України 

не може здійснювати такі повноваження: звертати-

ся з посланнями до народу та зі щорічними позаче-

рговими посланнями до Верховної Ради України 

про внутрішнє і зовнішнє становище України; при-

значати всеукраїнський референдум щодо змін 

Конституції відповідно до ст. 156 Конституції 
України; проголошувати всеукраїнський референ-

дум за народною ініціативою; припиняти повнова-

ження Верховної Ради України; вносити до Верхо-

вної Ради України подання про призначення Міні-
стра оборони, Міністра закордонних справ; при-

значати на посаду та звільняти з посади за згодою 

Верховної Ради України Генерального прокурора 

України; призначати на посади та звільняти з посад 

половину складу Ради Національного банку Украї-
ни; призначати на посади та звільняти з посад по-

ловину складу Національної ради України з питань 

телебачення та радіомовлення; призначати на по-

сади та звільняти з посад третину складу конститу-

ційного суду України та ін. 
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Зовсім по іншому склалася ситуація у зако-

нодавстві та у практиці Франції. В усіх розгляну-

тих нами випадках дострокового закінчення ма-

ндата (смерті, відставки, наявності перешкод до 

виконання обов'язків та засудження Верховним 

судом за державну зраду) посада президента ви-

являється вакантною і повинна бути тимчасово 

заміщена. У випадку тимчасового характеру пе-

решкод, що заважають президенту виконувати 

свої обов'язки, заміщення продовжується до тих 

пір, поки Конституційна рада не констатує при-

пинення цих перешкод. Зауважимо, що ніяких 

законодавчих положень чи практики на цей раху-

нок не існує. Проте можна логічно допустити, що 

цей термін не може бути занадто тривалим. Якщо 

він, наприклад, перевищує термін, установлений 

для вакансії в інших випадках (35 днів), природно 

може виникнути питання про нездоланний, тобто 

про остаточний характер перешкод. 

Нормальний термін вакансії посади президе-

нта Республіки і відповідно термін його замі-
щення передбачені Конституцією. Так, якщо зве-

рнутися до статті 7 Конституції Франції у редак-

ції 1958 р. [3, с.52] то знайдемо, що вибори ново-

го президента проводяться не пізніше 50 днів із 
дня відкриття вакансії, чи декларації Конститу-

ційної ради, про остаточний характер перешкод. 

Згідно із задумом розробників Конституції, цей 

термін повинен був дозволити без поспіху підго-

тувати і провести нові вибори. Проте конститу-

ційна реформа 1962 р. замінила колегію вибор-

щиків виборчим корпусом. І, хоча скликання й 

організація голосування не 80 тис., а 30 млн. осіб 

здається справою більш складною, одночасно 

був скорочений і термін вакансії - вибори нового 

президента повинні відтепер відбуваються не 

пізніше, ніж через 35 днів після її відкриття (як-

що відбудеться другий тур, цей термін відповід-

но збільшується) [6, с.121]. 

Тимчасове заміщення президента Республіки 

триває до вступу знову обраного президента на 

посаду. Якщо посада глави держави виявляється з 
якої-небудь причини вакантною, конституція пе-

редбачає тимчасове, до виборів нового президента 

чи, у випадку перешкод, до повернення старого 

президента до виконання своїх обов'язків, замі-
щення його посади. Стаття 7 Конституції П’ятої 
Республіки поклала ці тимчасові обов'язки на голо-

ву Сенату. У Четвертій Республіці президента за-

міщав голова Національних зборів. У Конституції 
П’ятої Республіки законодавець не відмовився від 

такого положення. У період підготовки Конститу-

ції 1958 р. у якості одного з аргументів наводився 

той факт, що колегія по виборах президента була 

такою самою, що і по виборах Сенату. Однак хоча 

в 1962 р. порядок обрання глави держави змінився, 

тимчасове заміщення залишилося, як і раніше, по-

кладеним на голову Сенату. 

Ще одним аргументом стало те, що законо-

давець зрозумів, що в період, коли відкрилася 

вакансія, Національні збори можуть виявитися 

розпущеним і, отже, не буде і його голови. Про-

блема ця існувала ще в Четвертій Республіці, де 

в 1955 р. при розпуску Національних зборів уря-

дом Е. Фора президент Р. Коти (особисто запере-

чував проти цього розпуску) порушив питання: 

хто ж буде заміщати президента, якщо останній 

помре до виборів нових Національних зборів? 

Тоді між президентом Республіки, головою роз-
пущених Національних зборів, головою Ради ре-

спубліки і главою уряду було досягнуто певної 
політичної згоди. Так, вони вирішили, що якщо 

подібна ситуація виникне, голова розпущених 

Національних зборів буде вважатися «воскрес-

лим», щоб тимчасово, до скликання конгресу 

парламенту, виконувати обов'язки глави держави 

[4, с.149]. Зрозуміло, що подібне рішення було 

лише політичним виходом із становища і не 

створювало правового прецеденту. Проте, на пе-

реконання Ф. Гогеля, що особисто брав участь у 

складанні тексту Конституції 1958 р., це розу-

міння було взято до уваги 
[5, с.151]. 

Конституційна реформа 1962 р. торкнулася не 

тільки порядку виборів глави держави, хоча вся 

увага була приділена саме цьому питанню. Разом з 
тим був змінений текст, що встановлює термін і 
порядок заміщення, а головне – становище особи, 

яка тимчасово заміщає главу держави, тобто дана 

принципово нова редакція ст. 7 Конституції [3, 

с.45]. Проте було запроваджено якісно нове поло-

ження. Так, Конституція закріплює норму про те, 

що тимчасове виконання обов'язків президента 

Республіки покладається на голову Сенату, а у ви-

падку, якщо останній не може їх виконувати, - на 

уряд. Дана норма усуває можливі перепони на 

шляху виконання повноваження глави держави для 

голови Сенату та дозволяє уникнути політичної 
кризи, через покладення обов’язку тимчасового 

виконання функції президента не на одну особу, а 

на колегіальний орган – уряд [3, с.46].  

Також не можна не звернути увагу на те, що 

існує спеціальне законодавче положення про за-

міщення президента республіки у галузі оборо-

ни. Згідно ордонансу № 59-147 від 7 січня 1959 

р. про загальну організацію оборони 
[3, с.31], 

який був прийнятий Радою міністрів під голову-

ванням де Голля в останній день існування уря-

ду, що у випадку одночасної загибелі глави дер-
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жави, голови Сенату і прем'єр-міністра (напри-

клад атомний конфлікт) повноваження президен-

та Республіки в галузі оборони здійснюються 

міністром оборони. Якщо ж загине й останній, то 

функції президента Республіки у цій галузі по-

кладаються на одного з міністрів, що залишився 

живим, - у тому порядку, у якому вони перерахо-

вані в декреті про призначення уряду. 

 Автор дослідження про організацію націо-

нальної оборони у Франції після другої світової 
війни проф. Б. Шантебу прямо пише про цей ор-

донанс, що він розвиває положення ст. 7 Консти-

туції про можливих спадкоємців глави держави 

[4, с.45]. Можемо цілком погодитися з думкою 

М.А.Крутоголова, що хоча теоретично характер 

цього ордонансу спірний (прийнявши його, уряд 

зайшов у галузь, що врегульовується не поточ-

ним законодавством, а Конституцією, на що він 

не був уповноважений), цей текст увійшов у 

французьке позитивне право, своєрідно доповни-

вши Конституцію [4, с.45]. 

Повноваження тимчасового замісника глави 

держави не збігаються з повноваженнями самого 

президента Республіки. Ще у своїй першій реда-

кції ст. 7 Конституції П’ятої Республіки обмежи-

ла їх – тимчасовому заступнику передавалися 

функції президента, за винятком передбачених 

ст. 11 і 12 Конституції. Це означає, що тимчасово 

виконуючий обов'язки президента не міг ні ви-

носити на референдум законопроекти, ні розпус-

кати Національні збори. Його позбавляли в такий 

спосіб одного з найважливіших повноважень 

глави держави в П’ятій Республіці - права над-

звичайного звернення до виборців. 

Проте це обмеження здалося недостатнім ав-

торам Конституції, і в 1962 р. конституційна ре-

форма доповнила первісний текст ст. 7 таким 

положенням: «Не можна застосовувати ні ст. 49 і 
50, ні ст. 89 Конституції під час вакансії посади 

президента Республіки чи в період між прийнят-

тям декларації про остаточний характер пере-

шкод президенту Республіки і виборами його 

спадкоємця» [3, с.44]. Тут у наявності обмеження 

прерогатив як самого заступника президента, так 

і уряду, і парламенту: заборонений перегляд Кон-

ституції, у якому беруть участь усі три названих 

органи (ст. 89), постановка урядом питання про 

довіру (ст. 49) і винесення Національними зборами 

резолюції засудження (ст. 50). Основне завдання 

тимчасово виконуючого обов'язки президента - 

підготовка виборів нового президента.  

Висновки. По-перше, українське законодав-

ство лише на конституційному рівні регулює пи-

тання тимчасового виконання функцій глави 

держави, причому таке регулювання обмежуєть-

ся переліком повноважень, які не може здійсню-

вати т.зв. заступник президента. По-друге, вва-

жаємо за необхідне врахувати досвід Французь-

кої республіки та запровадити положення в Кон-

ституції України про покладення обов’язку тим-

часово виконувати повноваження Президента на 

Голову Верховної Ради України. Проте законо-

давець не передбачив, що в період, коли відкри-

лася вакансія Президента України (наприклад 

смерть), парламент може виявитися розпущеним 

і, отже, не буде і його голови. Саме тому пропо-

нуємо ввести норму про те, що в такому випадку 

повноваження глави держави покладатимуться 

на Прем’єр-міністра України, а у випадку, якщо 

останній не може їх виконувати, - на уряд. Вве-

дення подібних змін, на нашу думку, дозволить 

уникнути політичної кризи в майбутньому. 
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Постановка проблеми дослідження. Фу-

ндаментальне значення категорії непорушності 
власності для організації майнового обороту, за-

безпечення його стабільності не викликає сумні-
ву [14, с.39]. Справа в тому, що „хоча право вла-

сності містить у собі реальну можливість захис-

ту, однак це не означає того, що у випадку по-

рушення воно буде захищене. Крім такої можли-

вості для захисту права необхідними є безліч фа-

кторів й умов, що існують поза права, яке захи-

щається. Необхідний єдиний механізм захисту, 

за допомогою якого можливість захисту права 

особистої власності перетвориться в цивільно-

правовий захист цього права”[46, с.25]. На думку 

В.Ф.Яковлєва „відносини власності можуть бути 

стабільними за умови, що власникові будуть на-

дані засоби відновлення цього стану у випадку 

протиправного його порушення іншими особа-

ми” [50, с.42]. Особливою рисою права власності 
є можливість його захисту від посягань будь-якої 
третьої особи, що вказує на саму здатність бути 

порушеним будь-якою третьою особою [31, 

с.275]. „Порушення права може видозмінити 

зміст правовідносини, порушення це право-

юридичний факт, що породжує також зміну прав 

й обов'язків”[10, с.112]. 

Саме тому непорушність власності має ос-

новоположне значення як для цивільного права, 

так і для правопорядку в цілому. Від того, наскі-
льки реальними будуть гарантії захисту власнос-

ті від будь-яких неправомірних посягань, зале-

жить не тільки функціонування цивільного обігу, 

але й, стабільний розвиток усього суспільства.  

З цього приводу В. А. Тархов зазначає, що 

«відносини власності є основою всіх економіч-

них зв'язків будь-якого суспільства, вони прони-

зують собою ці зв'язки, внаслідок чого їх можна 

розглядати як відносини власності, охоронювані 
всіма правовими засобами впливу» [39, с.412]. 

Історії відомо війни й соціальні потрясіння, 

викликані переділом власності, спробами одних 

збагатитися за рахунок інших. Через це, за всіх ча-

сів, починаючи з моменту виникнення самої влас-

ності, забезпечення її непорушності було одним з 
найважливіших завдань будь-якої держави. Охоро-

на та захист власності є однієї з функцій держави й 

має свій конкретний зміст [22, с.145]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблеми сучасного розуміння принципу непо-

рушності права власності комплексно не дослі-
джувалася. Дослідники розглядали питання спів-

відношення права власності як абсолютного пра-

ва та меж права власності [38, с.152; 23; 41, с.90]. 

Водночас залишаються не достатньо дослідже-

ними питання співвідношення непорушності 
власності та її соціальної функції при реалізації 
приватного і публічного інтересу. 

Мета статті.  Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, з'ясувати сутність та зміст катего-

рії непорушності власності, проблеми його реалі-
зації. З'ясувати співвідношення непорушності 
власності та соціальної функції власності. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Законодавство передбачає дієві гарантії не-

порушності права власності. На цей процес пози-

тивно впливають: упорядкування оподаткову-

вання, підтримка найменш захищених верств на-

селення, активне застосування технічних засобів 

захисту матеріальних цінностей, підвищення 

правової культури населення й інші способи. Га-

рантії непорушності власності передбачені на 

найвищому законодавчому рівні – в ст.41 Кон-

ституції України та 321 ЦКУ проголошується, 

що право власності є непорушним. Забезпечення 

принципу н непорушності власності є необхід-

ним, адже протягом тривалого періоду історії 
власність не мала дієвих гарантій її недоторкан-

ності [29, с.124].  

Не викликає сумніву твердження про те, 

що „охорона власності в широкому розумінні є 

собою сукупністю всіх заходів державно-приму-

сового характеру, застосовуваних при порушенні 
відносин власності” [4, с.8]. Охорона передбачає 

все правове регулювання, включаючи й захист 

права. Вона існує постійно, забезпечуючи здійс-

нення прав, попереджає й не допускає їх пору-

шення [5, с.27].  

Зміст принципу непорушності власності в 

законодавстві чітко не сформульовано. Дослід-
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ники також вказують на значимість непорушнос-

ті власності без спроб з'ясувати її зміст: „Серед 

принципів приватного права особливе значення 

належить недоторканності (непорушності) права 

приватної власності” [27, с.48]. „Принцип недо-

торканності (непорушності) власності, як прива-

тної, так і публічної, означає забезпечення влас-

никам можливості використати належне їм май-

но у своїх інтересах, не побоюючись його дові-
льного вилучення або заборони або обмежень у 

його використанні” [14, с.39]. На нашу думку, 

для з'ясування сутності непорушності власності 
необхідно дослідити причини появи цієї катего-

рії. У Німецькому Цивільному уложенні щодо 

непорушності власності визначено наступне: 

„Власник речі може, наскільки тому не перешко-

джає закон або права третіх осіб, поводитися з 
річчю на власний розсуд і усувати інших від уся-

кого впливу на не”[35, с.42]. 

На нашу думку, витоки непорушності вла-

сності потрібно шукати у виключності права 

власності. Тільки власнику належить право здій-

снювати будь-який вплив на річ, визначати її 
юридичну й фактичну долю. Слід погодитися з 
тезою В. А. Рибакова про те, що „право власності 
виступає найважливішим правовим засобом, за 

допомогою якого суб'єкти цивільного права за-

довольняють свої життєво необхідні майнові ін-

тереси й потреби” [33, с.88]. Крім цього, існу-

вання цієї категорії пов'язано із специфікою по-

рушень правомочностей власника. Порушення 

права власності — триваюче правопорушення, 

що призводить до того, що право власності у 

власника зберігається, однак він не має змоги 

здійснювати як право власності в цілому, так й 

окремі правомочності, що входять у його склад 

[40, с.18]. Непорушність власності виступає ін-

струментом, який правовими засобами закріплює 

виключність цього права, забезпечує власникам 

реальну можливість використання майна в циві-
льному обігу, задоволення своїх матеріальних і 
духовних потреб. „Жодна інша особа не може 

мати на ту ж річ того ж права — права власності. 
Власник завжди виключає всіх інших від власно-

сті на дану річ” [38, с.152]. Через це, непоруш-

ність власності виступає необхідною умовою 

самого її існування, тому що „власність заснова-

на на розмежуванні мого й твого” [43, с.16]. 

В суспільстві кожний суб’єкт зацікавлений 

у тому, щоб його право власності було б непо-

рушним. Саме у постійній взаємодії членів сус-

пільства, кожний з яких діє як власник, зацікав-

лений у стабільності свого права, виникає нага-

льна необхідність у закріпленні правовими засо-

бами непорушності власності, яка не завжди ус-

відомлюється всім суспільством. Ключ до розу-

міння природи непорушності власності лежить в 

сфері правовідносин власності. Правовідносини 

власності є складними, що пояснюється їх бага-

томанітністю та поєднанням інтересів, прав і 
обов'язків всіх членів суспільства. На це звернув 

увагу Гегель: „власність виступає в реальності 
через множину осіб, що приймають участь в обі-
гу, і взаємно визнають один одного” [13, с.300]. 

Право власності не матиме змісту, якщо власник не 

зможе вилучати її корисні властивості, а також як-

що не буде відповідного правомочностям власника 

обов'язку всіх третіх осіб не чинити власникові пе-

решкод у здійсненні правомочностей. На це звер-

тає увагу С.С.Алексєєв, стверджуючи, що можлива 

поведінка управомоченої особи, як правило, не 

може бути реалізована без необхідної належної 
поведінки інших осіб. Суб'єктивне право немисли-

ме без відповідного обов'язку, інакше воно не може 

бути реалізоване [6, с.103-104].  

Реалізація суб’єктами права власності при-

зводить до виникнення правовідносин власності. 
На думку О.С. Йоффе та М.Д. Шаргородського, 

суб'єктивне право взагалі не може існувати без 
правовідносин, тобто наявність суб'єктивного 

права передбачає виникнення правовідношення, 

у якому управомочена особа пов'язана з невизна-

ченим колом зобов'язаних осіб, обов'язок яких 

носить пасивний характер, тобто полягає в утри-

манні від будь-яких дій, що можуть спричинити 

порушення абсолютного права [47]. Якщо влас-

ник має право „мати у своєму розпорядженні річ 

фактично або юридично, на свій розсуд користу-

ватися річчю або залишати її невикористаною і, 
особливо, правомочність знищити цю річ” [48, 

с.96-97], то всі треті особи мають щодо речі тіль-

ки обов'язок утримуватися від будь-яких пося-

гань на неї. Необхідність встановлення непору-

шності власності є наслідком максимального об-

сягу цього права у порівнянні з усіма іншими 

речовими правами. „Відповідно до свого призна-

чення право власності надає щодо речі всю пов-

ноту влади, сумісну із законом, природою й пра-

вом” [18, с.59]. Це означає, що це право повинно 

відповідним чином гарантуватися та захищатися, 

інакше ця юридична конструкція втрачає зна-

чення, перетворюється у декларацію, позбавлену 

реального змісту. 

Для всіх інших речових прав не властива 

повна непорушність тому, що вони похідні від 

права власності. При характеристиці права влас-

ності, як абсолютного права більшістю дослід-

ників звертається увага саме на правомочність 
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власника знищити приналежну йому річ. Так, 

Жирар відзначав, що людина, яка має на певну 

річ право власності, може зробити з річчю все, 

що захоче, або не зробити нічого, може не піклу-

ватися про неї й тим самим допустити її знищен-

ня [24, с.154]. 

Право власності забезпечує максимально 

можливий обсяг можливостей по використанню 

майна для однієї особи, в окремих випадках для 

декількох осіб-співвласників. Саме тому „на од-

ній стороні перебуває власник, а на іншій всі 
треті особи, адже кожна особа зобов'язана утри-

муватися від порушень прав власника” [41, с.90]. 

Наявність у речі власника припиняє саму можли-

вість для третьої особи стати власником даної 
речі без волі власника. 

Для визнання речі об'єктом права власності 
необхідний критерій її цінності, наявність варті-
сної оцінки речі. „У правовій дійсності це озна-

чає, що суб'єктивна воля надає предметам мате-

ріального світу якості об'єкта права” [34, с.51]. 

Тому, для визнання речі об'єктом права власності 
необхідно, виконання наступних умов: наявності 
у речі вартісної оцінки та можливість реалізувати 

позитивний потенціал речі. Право власності є 

гарантією того, що майно особа зможе викорис-

тати безперешкодно, не побоюючись довільного 

впливу на нього з боку оточуючих осіб. Задово-

лення матеріальних інтересів власника здійсню-

ється в процесі володіння, користування й роз-
порядження речами, у процесі безпосередньої 
взаємодії людини з речами [20, с.92]. На це вка-

зує Ю. К. Толстой: „дотримання третіми особами 

покладеного на них обов'язку пасивного утри-

мання від вчинення дій саме по собі ще недоста-

тнє для того, щоб інтереси власника... були задо-

волені; необхідно, щоб сам власник вчинив ті дії, 
які становлять зміст його прав”[42, с.83]. Неви-

користання власником наданих правомочностей 

створює дисбаланс інтересів у суспільстві. Річ не 

приймає участь у цивільному обігу, її корисні 
властивості не використовуються. Але, невико-

ристання власником правомочностей, які надає 

йому володіння правом власності, також шкідли-

во, як і відсутність недоторканності власності. 
Так наприклад, Д. Н. Сафіулін вважає, що „влас-

ність зобов'язує власника бути товаровиробни-

ком, компетентним організатором виробництва й 

розважливим комерсантом” [36, с.43]. Ми під-

тримуємо це твердженням, адже благо кожного в 

результаті обертається благом суспільства. Така 

позиція знайшла відображення в законодавстві 
різних країн. Наприклад, у Конституції Італії 1947 

року соціальна роль власності формулюється так: 

„Приватна власність визнається й гарантується за-

коном, що встановлює способи її придбання й ко-

ристування, а також межі приватної власності з 
метою забезпечення її соціальної функції й досту-

пності для всіх” (ст. 42 ч. 2)[11, с.10]. 

З приводу соціальної функції власності 
Л.Дюгі зазнав „людина не має прав, колектив їх 

також не має. Але кожний індивід повинен вико-

нувати в суспільстві яку-небудь потребу... Всяка 

людина повинна виконувати певну соціальну 

функцію, отже, її суспільний обов'язок полягає у 

виконанні цього обов’язку, обов’язком окремої 
людини є розвиток, своєї фізичної, інтелектуаль-

ної та моральної індивідуальності, щоб виконати 

цю функцію, і ніхто не може перешкоджати її 
вільному розвитку. Власність — не право. Вона 

- соціальна функція. Власник, або володар ба-

гатства, повинен, завдяки володінню цим ба-
гатством, виконувати соціальну функцію” [19, 

с.18-19]. На сьогодні саме такий підхід є актуа-

льним, адже в умовах сучасності, значна частина 

національного багатства країни не виконує соці-
альну функцію, а служить лише засобом особис-

того збагачення. Можливо, соціальну роль влас-

ності необхідно було б закріпити в законодавст-

ві. Це було зроблено в Конституції французької 
Веймарської республіки: „Власність забезпечу-

ється Конституцією. Її зміст і межі випливають із 
законів. Примусове відчуження може бути поча-

то тільки для блага суспільного цілого й на за-

конній підставі... Власність зобов'язує. Користу-

вання нею повинне бути в той же час служін-

ням загальному добру” (ст. 153) [25, с.110]. 

Зв'язок непорушності власності і її соціальної 
функції очевидний. Власність покликана забез-
печувати одержання власником, а через нього й 

всім суспільством певних благ. На нашу думку, 

це буде недосяжним, якщо не буде встановлено 

гарантії того, що власника не позбавлять його 

майна. Цією гарантією й виступає непорушність 

власності. Потрібно пам’ятати, що право власно-

сті надається особі не для того, щоб виключити 

майно з обігу, а для забезпечення його найбільш 

раціонального використання. 

З цього приводу Д.І.Мейєр відзначав, „як-

що особа не турбується про здійснення свого 

права, якщо надає іншій особі можливість корис-

туватися вигодами цього права, то особа заслу-

говує на позбавлення даного права” [28, с.282]. 

Тому соціальна функція власності і її непоруш-

ність - це взаємообумовлені категорії. Неможли-

во використати майно, не маючи гарантій того, 

що на нього не посягатиме третя особа або дер-

жава. Також не можна зневажати ту мету, для 
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досягнення якої особі надане право власності 
надане. На це вказували ще давньоримські юрис-

ти. Гай стверджував, що жорстокі рабовласники 

повинні бути примушені до продажу своїх рабів 

навіть повз їх волю, тому що „ми не повинні по-

гано користуватися своїм правом; через це мар-

нотратникам забороняється управління їх май-

ном” [17, с.17]. 

Висновки. Отже, абсолютний характер 

права власності обумовлений, насамперед, вико-

нуваними ним соціальними функціями. Забезпе-

чити їх виконання може „якнайповніше, порів-

няно з іншими правами, панування особи над 

річчю” [28, с.5]. Але таке панування насправді не 

буде реалізоване, якщо власнику не будуть нада-

ні гарантії того, що його право не буде довільно 

обмежене або він не буде позбавлений свого 

майна. Найважливішою з цих гарантій є недото-

рканність власності. 
 

Список літератури 

 

1. Конституція України: Прийнята Верхо-

вною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. 

- №30. – Ст.141. 

2. Цивільний Кодекс України: Прийнятий 

16 січня 2003р. – К.: Істина, 2003. 

3. Закон України „Про власність” від 

07.02.1991 р. // ВВР України. – 1991. - №20. – Ст. 

249. 

4. Автаева Н.Е. Истребование государст-

венного, кооперативного и общественного иму-

щества из чужого незаконного владения по сове-

тскому гражданскому праву: Автореф. дисс... 

канд. юрид. наук. - М., 1975. С. 8. 

5. Алексанян Э.Г. Защита права личной 

собственности по советскому гражданскому пра-

ву: Дисс...канд. юрид. наук. - М., 1976. С. 27. 

6. Алексеев С.С. Общая теория социалис-

тического права. (Курс лекций). Вып. 2. Нормы и 

правоотношения. - Свердловск: Изд-во Свердл, 

юрид. ин-та, 1964. С. 103-104. 

7. Алексеев С.С. Проблемы теории права. 

Том 1. -Свердловск, 1972. 

8. Безсмертна Н.В. Юридичні гарантії 
здійснення права власності в Україні // Держава і 
право. Збірник наукових праць. Юридичні і полі-
тичні науки. Випуск 4. – К.: Інститут держави і 
права ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка 

юристів України; Видавничий дім “Юридична 

книга”, 1999.  

9. Блага І. Обмеження права власності (з 
історії проблеми) // Право України, 2000, №1, -- 

с.121   

10. Братусь С.Н. Юридическая ответствен-

ность и законность (очерк теории). -М.: 

Юрид.лит., 1976. С. 112. 

11. Гаджиев Г.Л. Защита основных эконо-

мических прав и свобод предпринимателей за 

рубежом и в РФ. - М.: Манускрипт, 1995. С. 10. 

12. Гараймович Д.А. Оценочные понятия в 

современном гражданском праве / Цивилистиче-

ские записки. Межвузовский сборник научных 

трудов, - М.: «Статут», 2001. – С.130 

13. Гегель Г.В.Ф. Политические произве-

дения. - М.: Наука, 1978. С. 300. 

14. Гражданское право. Том 1. Учебник / 

Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. —М.: БЕК, 1998. 

15. Гражданское право. Том 1. Учебник / 

Отв. ред. проф. Е.А. Суханов.-М.: БЕК, 2002 

16. Грибанов В.П. Пределы осуществления 

и защиты гражданских прав. – М.: Изд-во МГУ, 

1972. 

17. Грибанов В.П. Пределы осуществления 

и защиты гражданских прав. — М.: Российское 

право, 1992. 

18. Дернбург Г. Пандекты. Т. 2. Вещное 

право. 6-ое исправленное издание. — СПб, 1905. 

19. Дюги Л. Обшие преобразования граж-

данского права со времени кодекса Наполеона — 

М.: Гос. изд. 1919. 

20. Егоров Н.Д. Проблемы общего учения 

о праве собственности: Дисс... канд. юр. наук. -

Л., 1978. 

21. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Воп-

росы теории права. - М.: Госюриздат, 1961; 

22. Калибернова О.Н. Собственность и со-

временное российское общество (общеправовой 

аспект): Дисс. ...  канд. юр. наук. - Н.Новгород, 

1999. 

23. Камышанский В.П. Право собственнос-

ти: Пределы и ограничения. М., 2000. 

24. Кнапп В. Собственность в странах на-

родной демократии. — М.: Иностранная литера-

тура, 1954. 

25. Конституции буржуазных стран. Т. 1. - 

М.-Л.: Гос. соц. эконом, издат., 1935. 

26. Манукян А.А. Ограничение права собс-

твенности нормами публичного и частного пра-

ва. // Право и економика – 1997, - №17-18. 

27. Манукян А.А. Ограничения права собс-

твенности по законодательству РФ: Дисс... канд. 

юр. наук. - М., 1997. 

28. Мейер Д.И. Русское гражданское пра-

во. Ч. 2. - М.: Статут, 1997. 

29. Нам К., Горбачев Д. Конституционные 

гарантии охраны права собственности // Хозяйс-

тво и право, 1997, №11. 



Принцип непорушності права власності 

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 55 

30. Право власності в Україні: Навчальний 

посібник / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, О.А.Підо-

пригора та ін. За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Куз-
нєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000 

31. Райхер В.К. Абсолютные и относите-

льные права (К проблеме деления хозяйственных 

прав) // Известия экономического факультета 

Ленинградского политехнического института. 

Вып. 1 (XXV).-Л., 1928. 

32. Розвиток цивільного і трудового зако-

нодавства в Україні / Я.М.Шевченко, О.М.Мо-

лявко, А.Л.Салатко. – Харків: Консум, 1999. 

33. Рыбаков В.А. Проблемы формирования 

гражданско-правовой активности (Вопросы тео-

рии и практики). -Уфа: Уфимская ВШ МВД РФ, 

1993. 

34. Рябов А.А. Проблемы общего понятия 

права собственности: Дисс... канд. юр. наук. - М., 

1998. 

35. Савельев В. А. Германское гражданс-

кое уложение. - М.: Изд. ВЮЗИ, 1983. 

36. Сафиуллин Д.Н. Общее понятие собст-

венности и права собственности на современном 

этапе // Право собственности в СССР/ Под ред. 

Толстого Ю.К., Яковлева В.Ф. - М.: Юрид. лит., 

1989.  

37. Сафиуллин Д.Н. Общее понятие собст-

венности и права собственности на современном 

этапе // Право собственности в СССР/ Под ред. 

Толстого Ю.К., Яковлева В.Ф. - М.: Юрид. лит., 

1990. 

38. Скловский К.И. Собственность в граж-

данском праве. Учебно-практическое пособие. - 

М.: Дело, 2000. 

39. Тархов В.А. Ответственность по совет-

скому гражданскому праву. — Саратов: Изд. Са-

рат. ун-та, 1973. 

40. Тархов В.А. Охрана имущественных 

прав трудящихся по советскому гражданскому 

законодательству: Авт. дисс... д-ра. юрид. наук.-

М., 1966. 

41. Тархов В.А. Рыбаков В.А. Собствен-

ность и право собственности. – Уфа: Изд. Уфим-

ского юрид. Института МВД РФ, 2000. 

42. Толстой Ю.К. К теории правоотноше-

ния. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. 

43. Толстой Ю.К. К учению о праве собст-

венности//Изв. вузов. Правоведение, 1992, № 1. 

44. Халфина P.O. Право личной собствен-

ности в СССР. - М.: Наука, 1964. 

45. Цивільне право України: Підручник: У 

2-х кн. / О.В. Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Бо-

брова, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, 

Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2002.  

46. Цискадзе М.И. Гражданско-правовые 

гарантии защиты права личной собственности: 

Дисс....канд. юр. наук. -Тбилиси, 1989. 

47. Чечот Д.М. Субъективное право формы 

его защиты. - Л.: ЛГУ, 1968 

48. Чиларж К.Ф. Учебник институций рим-

ского права. Изд. 2. - М.: Печатня А.И. Снегире-

вой, 1906. 

49. Шевченко Я.М., Нецька М.В., Кучере-

нко І.М. Проблеми вдосконалення правового ре-

гулювання права приватної власності: Моногра-

фія. – К.: Ін-т держави і права ім..В.М.Ко-

рецького НАН України, 2002. 

50. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой 

метод регулирования общественных отношений. 

- Свердловск: Изд.Свердловского юрид. ин-та, 

1972. 

  

Стаття надійшла до редколегії 24 грудня 2004 року. 

Рекомендована до опублікування у „Віснику” членом редколегії А.А.Козловським. 

 

 

U.P. Patsurkivskij  

A PRINCIPLE OF FIRMNESS OF THE PROPERTY RIGHT 

 

Summary 
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lem of a correlation of this principle with borders of the property right are analysed. 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 
Актуальність проблеми. Аналіз запрова-

дження та вивчення досвіду функціонування те-

риторій зі спеціальним режимом інвестиційної 
діяльності в Україні з погляду їх економічної 
ефективності та розв’язання соціальних проблем 

не дає надто оптимістичних результатів. Саме 

через це сьогодні питання існування в Україні 
таких територій дискусійне. Хоча економічний 

аспект цієї проблеми не є метою нашої статті, 
осмислення правових основ функціонування те-

риторій зі спеціальним режимом інвестиційної 
діяльності дозволяє виявити недоліки їх законо-

давчого регулювання, які негативно впливають й 

на економічні результати. Тому особливо актуа-

льними на сьогодні є не тільки вивчення еконо-

мічних результатів функціонування територій зі 
спеціальним режимом інвестиційної діяльності, а 

й аналіз чинного законодавства та правових ме-

ханізмів їх створення та існування.  

Ступінь наукової розробки. В певній мірі 
ця проблема досліджувалась М.Смаровоз [13, 

c.19] на базі чинного на той час законодавства.   

В сьогоднішніх умовах неможливо розглядати 

дане питання без урахування положень нового 

Цивільного кодексу України, який на той час не 

був прийнятий в чинній редакції.  
Метою даної статті є аналіз українського 

законодавства і розробка пропозицій щодо його 

удосконалення, беручи до уваги висловлені у 

літературі наукові погляди з урахуванням прак-

тики функціонування існуючих територій зі спе-

ціальним режимом інвестиційної діяльності,  
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. До законодавчих актів, щодо функціонування 

спеціальних режимів підприємницької діяльності 
відносяться законодавчі акти про запровадження 

спеціальних режимів інвестиційної діяльності на 

окремих територіях, в тому числі й на територіях 

пріоритетного розвитку. При цьому, якщо ство-

рення спеціальних (вільних) економічних зон 

базується на положеннях концептуального (хоча 

й не позбавленого певних недоліків) Закону 

України «Про загальні засади створення і функ-

ціонування спеціальних (вільних) економічних 

зон»
 
[2], то визнання певної території України 

територією пріоритетного розвитку чи територі-
єю із спеціальним режимом інвестиційної діяль-

ності взагалі не базується на чітко визначених 

критеріях. До того ж не існує концептуального 

базового закону щодо встановлення спеціального 

режиму підприємницької діяльності на територі-
ях пріоритетного розвитку.  

Територія пріоритетного розвитку визнача-

ється як територія, на якій склалися несприятливі 
соціально-економічні та екологічні умови, неза-

довільний стан зайнятості населення і на якій 

запроваджується спеціальний режим інвестицій-

ної діяльності з метою створення умов для залу-

чення інвестицій у пріоритетні види економічної 
діяльності, створення нових робочих місць, 

сприяння соціально-економічному розвиткові 
території [3; 7]. Визначення територій пріорите-

тного розвитку дозволяє зробити висновок, що 

це є найменш розвинені в економічному плані 
території із соціально незахищеним населенням.  

На відміну від цього, Програма розвитку в 

Україні спеціальних (вільних) економічних зон і 
територій із спеціальним режимом інвестиційної 
діяльності на період до 2010 року [11, c.49] вста-

новлює такі основні критерії відбору територій, 

яким передбачається надати статус територій 

пріоритетного розвитку: спеціалізація в одній 

або кількох галузях народного господарства; не-

обхідність забезпечення подальшого розвитку 

регіону шляхом проведення реструктуризації 
економіки; високий (порівняно з середнім по 

державі) рівень безробіття; наявність наукоміст-

ких галузей та науково-технічного потенціалу; 

необхідність подолання наслідків техногенної 
або екологічної катастрофи. 

Отже, можна зазначити, що у законодавстві 
відсутні чіткі та однозначні критерії віднесення 

тієї чи іншої території до території пріоритетного 

розвитку. Законодавчого визначення поняття “не-

сприятливі соціально-економічні та екологічні 
умови”, які застосовуються як підстави для запро-

вадження спеціального режиму інвестиційної дія-

льності в окремих законах, чинне законодавство 

України також не містить. А такий критерій, як 

“необхідність забезпечення подальшого розвитку 

регіону шляхом проведення реструктуризації еко-

номіки» є характерним майже для всіх регіонів. 

Отже, фактично немає обмежень щодо визнання 

пріоритетною будь-якої території України.  
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Більше того, у законодавстві містяться до-

сить суперечливі підходи до визнання будь-якої 
території територією пріоритетного розвитку. 

Так, Закон України “Про зайнятість населення” 

[1] передбачає, що рішення щодо визнання тери-

торії територією пріоритетного розвитку має 

приймати Кабінет Міністрів України, причому 

такими територіями можуть визнаватися трудо-

надлишкові і з високим рівнем безробіття тери-

торії, сільські та гірські райони. Такий статус 

присвоюється території з метою заохочення 

створення робочих місць. Проте чітких показни-

ків рівня безробіття, які б давали об’єктивні під-

стави надавати такий статус певній території, 
законодавчо також не встановлено. 

Невизначеність порядку визнання території 
територією пріоритетного розвитку посилюється 

ще й тим, що у законодавстві існує й таке понят-

тя, як “депресивний регіон», який розуміється як 

територія з високим рівнем концентрації проми-

слово-виробничого потенціалу, сучасний стан 

якої є проявом кризи економіки і спаду виробни-

цтва у галузях та регіонах [12, c.112]. Фактично 

за своїм змістом терміни «територія пріоритет-

ного розвитку» і «депресивний регіон» є тісно 

пов’язаними поняттями, оскільки саме та тери-

торія, яка є депресивною, й мала б визначатися 

як територія пріоритетного розвитку. Проте чіт-

кий взаємозв’язок між цими поняттями у законо-

давстві відсутній. 

Про визнання частини територій держави 

територіями пріоритетного розвитку та запрова-

дження на них спеціального режиму інвестицій-

ної діяльності приймається окремий закон без 
законодавчих вимог будь-яких попередніх узго-

джень запровадження такого спеціального режи-

му з місцевими органами влади. Суть спеціаль-

ного режиму інвестиційної діяльності на таких 

територіях також визначається у цьому конкрет-

ному законодавчому акті.  
Для кожної території можуть встановлюва-

тися певні особливості спеціального режиму ін-

вестиційної діяльності. Так, Законом України 

«Про спеціальний режим інвестиційної діяльнос-

ті на території пріоритетного розвитку у Волин-

ській області» [8] спеціальний режим інвести-

ційної діяльності визначено як правовий режим, 

який передбачає введення податкових, митних та 

інших пільг, передбачених цим Законом, для су-

б'єктів підприємницької діяльності, що реалізу-

ють у порядку, визначеному цим Законом, інвес-

тиційні проекти, затверджені Радою з питань те-

риторії пріоритетного розвитку. 

Аналогічні визначення спеціального режи-

му інвестиційної діяльності визначено і в інших 

законах про запровадження такого режиму на 

територіях пріоритетного розвитку, проте пере-

лік пільг може суттєво відрізнятися на різних 

територіях. Наприклад відповідно до Закону 

України “Про спеціальний режим інвестиційної 
діяльності на територіях пріоритетного розвитку 

в Чернігівській області” [9] спеціальний режим 

інвестиційної діяльності передбачає: звільнення 

на п’ять років від обкладення ввізним митом си-

ровини, матеріалів; звільнення на три роки від 

оподаткування прибутку, підприємства в частині, 
одержаній від освоєння інвестицій; невключення 

до валового доходу підприємства з метою опода-

ткування суми інвестиції, одержаної від реаліза-

ції інвестиційного проекту у вигляді коштів, ма-

теріальних цінностей, нематеріальних активів; 

звільнення на період освоєння земельної ділянки 

(планування території, будівництва об'єктів ін-

фраструктури тощо), визначений інвестиційним 

проектом, але не більше ніж на п'ять років, від 

плати за землю. 

У Такий же спосіб визначається спеціаль-

ний режим інвестиційної діяльності й у Законі 
України від “Про спеціальний режим інвестицій-

ної діяльності на території пріоритетного розви-

тку у Волинській області” [8]. Отже, спеціальний 

режим інвестиційної діяльності, відповідно до 

вищезазначених законодавчих актів, передбачає 

надання пільг по сплаті ввізного мита, при опо-

даткуванні прибутку, застосування особливого 

порядку розрахунку валового доходу, звільнення 

від плати за землю. 

На відмінність від цього, наприклад, на те-

риторіях пріоритетного розвитку у Луганській 

області крім звільнення від сплати мита при вве-

зенні на митну територію України устаткування 

та обладнання для реалізації інвестиційного про-

екту, передбачено ще й звільнення на 5 років та-

ких товарів від оподаткування податком на дода-

ну вартість. Крім того, для деяких суб’єктів під-

приємництва передбачено звільнення до 2009 

року від сплати внесків на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування на випадок без-
робіття. Отже, можна зазначити, що фактично 

спеціальний режим інвестиційної діяльності, 
який запроваджується на територіях пріоритет-

ного розвитку, означає надання для суб’єктів 

підприємницької діяльності, які провадять діяль-

ність на таких територіях, податкових пільг, про-

те коло таких пільг не є однаковим для всіх тери-

торій пріоритетного розвитку.  
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Немає й однакових вимог до мінімального 

обсягу інвестицій, які має забезпечити суб’єкт 

підприємницької діяльності, щоб отримати за-

значені пільги. Так, якщо на територіях пріори-

тетного розвитку в Чернігівській області [9], на 

територіях пріоритетного розвитку в Луганській 

області [5] для провадження діяльності суб’єкти 

підприємництва мають внести інвестиції у пе-

редбаченому розмірі, то на території пріоритет-

ного розвитку у Волинській області [8] для 

отримання пільг, передбачених спеціальним ре-

жимом інвестиційної діяльності, такі вимоги не 

висуваються. Отже, основна відмінність спеціа-

льного режиму інвестиційної діяльності на тери-

торіях пріоритетного розвитку від загального 

режиму, який діє на території України, полягає у 

тому, що суб'єктам підприємницької діяльності 
під час реалізації ними інвестиційних проектів 

надаються податкові пільги.  

Аналогічну відмінність має й спеціальний 

режим підприємницької діяльності на територіях 

вільних економічних зон. А оскільки немає зако-

нодавчо визначеного переліку пільг, характерних 

для підприємницької діяльності у вільних еко-

номічних зонах і на територіях пріоритетного 

розвитку, то можна зробити висновок, що у да-

ному аспекті відмінності спеціального режиму 

підприємницької діяльності у вільних економіч-

них зонах від спеціального режиму інвестиційної 
діяльності на територіях пріоритетного розвитку 

не існує, а від загальноправового режиму здійс-

нення підприємницької діяльності вони відріз-
няються наявністю пільг з оподаткування. Така 

ситуація свідчить про недостатню системність 

законодавства щодо спеціальних режимів здійс-

нення підприємницької діяльності та необхід-

ність комплексного підходу у врегулюванні за-

значених питань. 

Крім спеціального режиму інвестиційної 
діяльності, який, відповідно до законодавства, 

запроваджується на територіях пріоритетного 

розвитку, в законодавстві України існує поняття 

“спеціального режиму інвестиційної діяльності”, 

який запроваджується окремими законодавчим 

актом на окремих територіях безвідносно до ви-

знання їх територіями пріоритетного розвитку 

чи, наприклад, депресивними територіями. 

Спеціальний режим інвестиційної діяльно-

сті запроваджується на окремих територіях, при-

чому у відповідному акті не йдеться про те, що 

така територія є територією пріоритетного роз-
витку чи має якісь інші особливості, які дають 

підстави запроваджувати особливий режим під-

приємницької діяльності. Таким чином, зокрема, 

встановлено спеціальний режим: у м.Шостки 

Сумської області [10]; у Закарпатській області 
[4]; на території м. Харкова [6]. Спеціальний ре-

жим інвестиційної діяльності на таких територі-
ях фактично нічим не відрізняється від спеціаль-

ного режиму інвестиційної діяльності на терито-

ріях пріоритетного розвитку і також полягає у 

тому, що суб'єктам, які здійснюють пріоритетні 
види діяльності та інвестиції в обсягах, визначе-

них законом, також надаються передбачені піль-

ги щодо сплати ввізного мита, податку на додану 

вартість, податку на прибуток підприємств та 

плати за землю. Запровадження спеціальних ре-

жимів інвестиційної діяльності на окремих тери-

торіях без установлення якогось особливого ста-

тусу такої території фактично нівелює поняття 

“території пріоритетного розвитку”, оскільки для 

запровадження такого режиму на певній терито-

рії реально не ставляться жодні вимоги.  

Мета запровадження спеціального режиму 

інвестиційної діяльності – залучення інвестицій в 

економіку регіону. Беручи до уваги вищезазна-

чене, можна зробити висновок, що з позицій 

чинного законодавства України запровадження 

спеціального режиму підприємницької діяльнос-

ті означає надання пільг. При цьому чітко окрес-

лених вимог чи умов, яким має задовольняти те-

риторія, обґрунтованих вимог щодо соціально-

економічного стану на такій території, фактично 

немає, оскільки: вільні економічні зони можуть 

запроваджуватися на будь-якій території, якщо 

буде відповідна ініціатива місцевої та централь-

ної влади; критерії віднесення території до тери-

торії пріоритетного розвитку мають розпливчас-

тий характер, а несприятливі соціально-еконо-

мічні умови характерні для багатьох територіа-

льних утворень в Україні; можна ініціювати за-

провадження спеціального режиму інвестиційної 
діяльності у будь-якому регіоні за умови підтри-

мки цієї пропозиції Верховною Радою України. 

Отже, реально зазначені вище види спеціального 

режиму підприємництва фактично можуть за-

проваджуватися на будь-якій території України у 

звичайних умовах.  

Висновки. В законодавстві України відсу-

тнє поняття терміна “спеціальний режим підпри-

ємницької діяльності” та не встановлені чіткі та 

однозначні правові підстави для його запрова-

дження на окремій території. З огляду на це мо-

жна констатувати, що державна селективна під-

тримка окремих територій не базується на доста-

тньо обґрунтованих чинниках, визначених зако-

нодавством. Не існує також і однозначного юри-

дичного терміну, який би охоплював усі терито-



Спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на окремих територіях 

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 59 

рії із спеціальним режимом підприємництва.  На 

сьогодні в законодавчих актах України відсутні 
чіткі критерії віднесення тієї чи іншої території 
до територій пріоритетного розвитку. Визначен-

ня “території пріоритетного розвитку” як “тери-

торії, на якій склалися несприятливі соціально - 

економічні умови та на якій запроваджується 

спеціальний режим інвестиційної діяльності з 
метою створення нових робочих місць”, є недо-

статнім і й неконкретним, тому що практично 

будь-яка територія України може бути віднесена 

до такої категорії.  
Як наслідок такого стану, в законодавстві 

України не визначені осмислені правові підходи 

до встановлення територій, на яких запрова-

дження спеціального правового режиму підпри-

ємництва було б обґрунтованим і ефективним з 
точки зору розвитку економіки та покращання 

соціального становища. У такій ситуації цілком 

логічним кроком місцевих органів влади є ба-

жання запровадити на підвідомчий території 
спеціальний режим підприємницької діяльності. 
І хоча при цьому часто ігнорується реальна ситу-

ація на такий території, проте відсутність чітко 

визначених чинників запровадження спеціально-

го режиму не дає можливості приймати те чи ін-

ше рішення на обґрунтованих підставах. Як на-

слідок цього, на розгляд Верховної Ради України 

подається значна кількість законопроектів щодо 

запровадження як вільних економічних зон, так і 
спеціального режиму інвестиційної діяльності.  

Очевидно, що такі проекти належить при-

ймати лише в тому випадку, коли проблему еко-

номічного та соціального розвитку відповідної 
території неможливо розв’язати без запрова-

дження спеціального режиму підприємницької 
діяльності. Натомість відсутність чітких критері-
їв не дає Верховній Раді України формальних 

підстав для відхилення тієї чи іншої пропозиції. 
Наслідком такого стану є те, що питання розвит-

ку територій з особливим режимом підприємни-

цтва в даний час часто вирішуються несистемно і 
без належного передбачення їх ефективності.  

Зберігаються прогалини в законодавчому 

регулюванні цих питань. Зазначимо, що з момен-

ту прийняття у 1992 році Закону України “Про 

загальні засади створення і функціонування спе-

ціальних (вільних) економічних зон” до нього 

було внесені лише термінологічні зміни, пов’я-

зані із прийняттям Закону України “Про судо-

устрій України”, що, безперечно свідчить про те, 

що на сьогодні питання створення та розвитку 

вільних економічних зон врегульовані недостат-

ньо, а концептуальний закон щодо запроваджен-

ня спеціального режиму інвестиційної діяльності 
як на територіях пріоритетного розвитку, так і на 

тих, які не мають такого статусу взагалі відсут-

ній в чинному законодавстві. Невизначеність 

правових підстав запровадження спеціальних 

режимів підприємницької діяльності та законо-

давча різноманітність правових норм, які характе-

ризують такі режими, не можуть не відбитися на 

якості цивільно-правових договорів суб’єктів під-

приємництва, які працюють в умовах спеціальних 

режимів, з органами влади. Наслідком такого стану 

є недостатній рівень захисту прав і законних інте-

ресів підприємців у таких договорах. 

Для усунення зазначених недоліків вбача-

ється доцільним прийняти концептуальний закон 

щодо регіонів, які потребують підтримки у тій чи 

іншій формі, удосконалити Закон України “Про 

загальні засади спеціальних (вільних) економіч-

них зон”, чітко визначити законодавчі норми 

щодо “депресивних територій”, “територій пріо-

ритетного розвитку”, територій, які потребують 

запровадження спеціального режиму підприєм-

ницької діяльності з якихось інших причин, на-

приклад, для здійснення ефективного прориву у 

напряму вирішення проблем у пріоритетних ви-

дах науки та техніки; встановити чіткі та одно-

значні вимоги, яким має задовольняти територія, 

щоб її було визнано “пріоритетною”, “депресив-

ною” тощо.  

Необхідно також встановити однозначні та 

обґрунтовані критерії віднесення тієї чи іншої 
території до такої, на якій може встановлюватися 

особливий режим підприємницької діяльності, та 

встановити порядок чіткий порядок запрова-

дження такого режиму. Удосконалення законо-

давства у зазначеному напряму дозволило б при-

пинити прийняття несистемних, а інколи й недо-

статньо обґрунтованих законодавчих актів щодо 

запровадження спеціального режиму підприємни-

цької діяльності на окремих територіях та зробити 

цей процес впорядкованим і контрольованим.  
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СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВОЛІ СТОРІН ДОГОВОРУ  

ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ АВТОНОМІЇ ВОЛІ 
 
Постановка проблеми. Інтернаціоналізація 

цивільного обігу, поширення інтеграційних про-

цесів обумовлюють зростаючу потребу в розвит-

ку міжнародного приватного права. Звернення до 

інструментарію міжнародного приватного права 

стає все більш необхідним для усунення “зіткнень” 

національного і іноземного законів, формування 

гармонійної і уніфікованої юридичної основи спів-

робітництва, посилення захисту прав і інтересів 

учасників міжнародного цивільного обігу.  

Із набранням чинності 1 січня 2004 року но-

вого ЦК України, питання реформування право-

вого регулювання в сфері міжнародного приват-

ного права стало ще більш нагальним. До нового 

ЦК України не увійшла Книга 8 “Міжнародне 

приватне право” Проекту ЦК України, а тому 

перед Кабінетом  Міністрів  України  було по-

ставлено завдання підготувати та подати на роз-
гляд Верховної Ради  проект закону про міжна-

родне приватне право (далі Проект). Отже, на 

сьогодні маємо велику прогалину в регулюванні 
міжнародних приватних відносин.  

Все вищезгадане засвідчує наскільки актуа-

льним є необхідність наукового дослідження пи-

тань міжнародного приватного права з тим, щоб 

внести пропозиції  до Проекту, які б відображали 

науковий досвід розвинутих країн світу. І тут 

постає питання всебічного вивчення автономії 
волі, як пріоритетного принципу регулювання 

відносин у міжнародному приватному праві.  
Одним з найважливіших питань при реалі-

зації принципу автономії волі є те, в якій формі 
повинна бути виражена воля сторін договору при 

обранні застосовного права. Від вирішення цього 

питання буде залежати дійсність вибору. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
Питання способів вираження автономії волі є 

актуальним й з огляду на ступінь його наукової 
розробки. Теоретичному дослідженню умов дій-

сності правочину про вибір права в українській 

науці міжнародного приватного права майже не 

приділялось уваги. Частково проблему способів 

вираження автономії волі досліджував Кисіль В. 

Окремі питання розглядалися зарубіжними авто-

рами. Наприклад, німецькі вчені X. Кох, У. Маг-

нус  коментують норми Німецького Цивільного 

Уложення щодо способів вираження волі сторін 

про застосовне право. Такі вчені, як Р.Бауерфільд 

та Б. Голдман обґрунтовують можливості вияв-

лення мовчазного вибору застосовного права 

сторонами договору. Деякі моменти щодо існу-

вання гіпотетичної волі при реалізації принципу 

автономії волі сторін висвітлені в роботах таких 

російських вчених як Л. Раапе, Л. Лунц, І. Хлєсто-

ва. Аналіз норм міжнародних договорів з приводу 

даного питання проводили М. Бардіна, А. Комаров. 

Водночас слід зазначити, що даній проблемі, як 

самостійному предмету дослідження, приділялося 

надзвичайно мало уваги,  вищезгадані дослідження 

присвячені даному питанню або частково, або 

тільки окремим сторонам даної проблеми. 

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання визначити основні способи вираження 

волі сторін про застосовне до їхніх правовідно-

син право, показати співвідношення виявлених 

способів вираження, проаналізувати часові рам-

ки реалізації принципу автономії волі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відомо, що реалізація принципу автономії волі, 
передбачає підпорядкування договірних відно-

син сторін певній правовій системі. Таке підпо-

рядкування відбувається шляхом вибору догові-
рними сторонами такої правової системи. Однак, 

як свідчить практика, такий вибір може бути по-

різному виражений. При формулюванні вибору 

застосовного права можливі чотири основних 

варіанти, кожен з яких тягне різні правові нас-

лідки: 1) сторони чітко і ясно виявили свій вибір 

застосовного до договору права, закріпивши йо-

го як умову договору чи арбітражного застере-

ження; 2) сторони прямо не виявили свій вибір, 

але він може бути з упевненістю виведений з 
умов договору чи дійсних обставин справи (мов-

чазний вибір); 3) сторони не виявили свого намі-
ру обрати застосовне право, однак суддя припи-

сує сторонам такий вибір, ґрунтуючись на 

суб’єктивних критеріях (гіпотетична воля); 4) 

сторони не виявили свій намір здійснити вибір 

застосовного до договору права, і суд визначає 

застосовне право згідно з колізійною нормою. 

Всі чотири варіанти тісно пов’язані між со-

бою і є ланками одного ланцюга. Суд поступово 

реалізовує кожну наступну ланку, якщо не мож-

ливо виконати реалізацію першої. Тобто якщо 
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вибір застосовного права чітко не виражений, суд 

буде намагатися вивести його з умов договору чи з 
обставин справи, якщо ж це неможливо, суд роз-
глядає підстави для виявлення гіпотетичної волі 
(хоча ця ланка є спірною на даний час). І, нарешті, 
при неможливості реалізації перших трьох варіан-

тів суд визначає застосовне право згідно колізійної 
норми, що підлягає застосуванню. 

Розглянемо поступово кожен з вищезазначе-

них варіантів вираження принципу автономії во-

лі. При здісненні першого варіанта, сторони чіт-

ко закріплюють свій вибір у договорі, як прави-

ло, посилаючись на матеріальні норми обраної 
правової системи (наприклад: “Всі відносини, що 

випливають з укладеного договору, підлягають 

регулюванню матеріальними нормами права 

України”). Таке волевиявлення сторін є класич-

ним способом реалізації принципу автономії волі 
сторін. Однак не завжди сторони в якості засто-

совного права обирають матеріальне право пев-

ної країни. Можливими варіантом є обрання ко-

лізійної норми певної правової системи. Напри-

клад: “Усі договірні відносини будуть регулюва-

тися правом країни місця укладення договору”.  

А.С. Комаров обґрунтовує що можливість 

сторін так: “якщо сторони обумовлюють у дого-

ворі колізійну норму, що вказує на конкретну 

правову систему, ... така ситуація майже рівно-

значна з узгодженням конкретного матеріально-

го права” [3, с.67]. 

В даному випадку може виникнути пробле-

ма, коли колізійна норма не дозволяє визначити 

право конкретної країни. А.С. Комаров виділяє 

три таких проблеми: 1) не всі колізійні прив’язки 

містять чітку вказівку на право якої-небудь краї-
ни (наприклад, право, країни, що має найтісні-
ший зв’язок з договором); 2) виникає проблема 

кваліфікації понять; 3) виникає проблема зворот-

ного відсилання [3, с.68]. 

Крім того, може виникнути проблема визна-

чення застосовного права при множинності осіб у 

зобов’язанні. Наприклад, договір між французьким 

фрахтівником і туніським фрахтувальником про 

перевезення нафти з одного туніського порту в ін-

ший, містив застереження, що застосовним буде 

право країни прапора. Однак у процесі виконання 

договору перевезення здійснювались різними суд-

нами під різними прапорами. Застереження вияви-

лось не придатним для застосування, і суд вирішив, 

що застосуванню підлягає право, що має найтісні-
ший зв’язок з договором [11, с.256-257]. 

Не зважаючи на те, що при обранні в якості 
застосовної колізійної норми виникає ряд про-

блем, не можна не вважати такий вибір здійс-

ненням автономії волі. Адже сторони, хоча й 

опосередковано, але обирають застосовне право.   

Другим варіантом є мовчазний вибір засто-

совного права. Таку можливість надає законо-

давство багатьох країн. Наприклад, ст. 27 Вступ-

ного закону до Цивільного Уложення Німеччини 

каже, що мовчазний вибір «повинен з достат-

ньою визначеністю випливати із норм договору 

або обставин справи»[4, С.144]. Ст. 19 Єгипетсь-

кого ЦК закріплює, що до контракту застосову-

ється право, обране сторонами, або вибір якого 

випливає із обставин [2, с.190]. 

Крім того, мовчазний вибір передбачений у 

міжнародних конвенціях (п.1 ст.3  Римської кон-

венції, п.1 ст.7 Гаазької конвенції, п.1 ст.7 Між-

американської конвенції). Римська конвенція пе-

редбачає, що вибір права може з «розумною ви-

значеністю випливати із умов договору або об-

ставин справи»[9, С.255]. Гаазька конвенція за-

кріплює, що «вибір права повинен прямо випли-

вати з умов договору і поведінки сторін, що роз-
глядаються в сукупності» [9, с.255]. 

Мовчазний вибір, як правило, визначають за 

юрисдикцією суду. Наприклад, «юрисдикція міс-

та Гамбурга» означає мовчазний вибір німецько-

го права, а вираз «будь-який спір підлягає роз-
гляду арбітражем у Лондоні» означає мовчазний 

вибір англійського права [4, с.144]. 

Л.А. Лунц дає таке обґрунтування можливос-

ті мовчазного вибору: “воля, що безперечно ви-

пливає із дій сторін (так званих “конклюдентних 

дій”) , повинна бути взята до уваги” і вважає, що 

вказувати на мовчазний вибір може вказівка на 

місце укладення договору. В якості доказу автор 

наводить практику ВТАК, зокрема, рішення по 

справі №371966р., в якому зазначалося: “При 

укладенні договорів сторони вправі обумовити, 

що вони вважають місцем укладення договору не 

те місце де договір був фактично укладений, а 

будь-яке інше місце” [6, с.248].  

Дж. Чешир в якості доказу мовчазного вибо-

ру наводить дійсність правочину про вибір права 

за одною правовою системою і недійсність за 

іншою, яка колідує в даному випадку. Автор 

вважає, що така дійсність є доказом, “хоча і не 

остаточним”, мовчазного вибору застосовного 

права [11, с.259]. 

Ще однією цікавою думкою є твердження 

Б.Голдмана про те, що якщо арбітри будуть ви-

ступати в якості дружніх посередників, то такий 

стан є доказом мовчазного вибору lex mercatoria, 

а міжнародне арбітражне застереження – мовча-

зним вибором загальних принципів і звичаїв 

міжнародної торгівлі [13, р.117]. 
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Крім того, в якості доказу мовчазного вибору 

застосовного права може бути: місцезнаходжен-

ня сторін та їхня національність, місцезнахо-

дження предмета договору, відсилання до поло-

жень, термінології чи інститутів певної правової 
системи, невідомих іншим правовим системам, 

використання мови, документації, що прийнята в 

конкретній країні та інше. Х.Кох називає такі 
докази другорядними [4, с.144]. 

Зауважимо, що вищеназвані докази існуван-

ня мовчазного вибору застосовного права дещо 

нагадують критерії принципу найтіснішого 

зв’язку з договором. Як у першому, так і в дру-

гому випадку необхідність у виявленні судом 

“прив’язного” критерію пояснюється  необхідні-
стю визначення належного до застосування пра-

ва. Однак різниця все ж таки є. Як зауважують 

Дж. Чешир і П.Норт, для вибору критерію, яким 

належить керуватися при визначенні найбільш 

тісного зв’язку, необхідно враховувати, що 

“зв’язок повинен бути  із самою сутністю догові-
рного зобов’язання, із тим, що підлягає виконан-

ню за договором, а не юридико-технічні форма-

льності договору” [11, с.264]. І навпаки, саме 

юридико-технічні умови договору можуть указу-

вати на мовчазний вибір застосовного права. На 

практиці, все ж таки, найчастіше застосовуються  

в якості доказів мовчазного вибору права юрис-

дикційні або арбітражні застереження. 

Англійські суди традиційно тлумачать пра-

вочин про вибір юрисдикції або арбітражу в кон-

кретній країні, як доказ мовчазного вибору за-

стосовного права, однак, як правило, це приво-

дило до застосування англійського права. На-

приклад, справа Tzortzis проти Monark Line A/B 

(1968) [11, с.256], де вибір арбітражу в Лондоні 
грецькою та шведською сторонами договору був 

кваліфікований як вибір англійського права. 

Дещо інша ситуація склалась у США. Як ука-

зує Р Бауєрфілд, “американські теоретики і судді 
не глибоко досліджують намір сторін, якщо він 

чітко не виражений” [12, р.1662-1663]. Другий 

Звід конфліктного права США встановлює вимогу 

про те, що вибір повинен бути точно виражений, і 
прямо не передбачає можливість визначення мов-

чазного вибору. Але коментатори вказують на те, 

що термінологія “точно виражений” охоплює та-

кож і мовчазний вибір [14, р.331]. 

Чинне українське законодавство не закріп-

лює можливості визначення мовчазного вибору 

права, однак проектом Книги восьмої ЦК Украї-
ни така можливість надавалась. П.2 ст.1552 Про-

екту закріплює, що вибір права країни має  бути 

явно  вираженим  або прямо випливати з умов 

правочину чи обставин справи,  які  розглядають-

ся  в  їх  сукупності,  якщо   інше   не передбачено 

законом [7]. Дане формулювання повністю відпо-

відає формулюванню, яке закріплюється в п.1. ст. 7 

Гаазької Конвенції, що вказує на відповідність її 
уніфікованим європейським нормам. 

Третій варіант – гіпотетична воля сторін пе-

редбачає ситуацію, коли сторони не обрали за-

стосовного права, але суд приписує їм такий ви-

бір, ґрунтуючись на суб’єктивних підставах. Не-

визначеність гіпотетичної волі пояснює диску-

сійність її допустимості. 
Один з прибічників теорії існування гіпоте-

тичної волі - Л. Раапе вважає, що сутність гіпо-

тетичної волі полягає в тому, щоб встановити 

“який правопорядок чесно і розумно обрали б 

сторони при укладенні договору” [8, с.442]. При 

цьому автор вважає, що встановлення гіпотетич-

ної волі ґрунтується на “об’єктивному розгляді 
інтересів, а не на основі суб’єктивних уявлень 

сторін” [8, с.445].  

Однак виявлення волі іншої особи, чи так, чи 

інакше, характеризується суб’єктивним критері-
єм. Крім того, гіпотетична воля або “вибір права, 

який сторони могли б зробити, але не зробили”, 

настільки неоднозначне і розмите, що в кінцево-

му рахунку призводить до суддівської сваволі й 

уникнення застосування права, яке б застосову-

валось за правилами колізійної норми при відсу-

тності вибору сторін. 

Так, Л.А.Лунц стверджував, що при визна-

ченні гіпотетичної волі “воля сторін замінюється 

фікцією, що прикриває свободу суддівського 

розсуду при вирішенні колізії законів” [5, с.24]. 

І.О. Хлєстова вказувала, що визначення застосо-

вного права за допомогою гіпотетичної волі “ве-

де до ігнорування дійсної волі сторін” [10, с.142]. 

Міжнародне законодавство також негативно 

ставиться до даної проблеми, про що свідчить 

відсутність у міжнародних конвенціях норм, які 
б закріплювали можливість установлення гіпоте-

тичної волі. 
В українському законодавстві також немає 

норм, які б дозволяли встановлення гіпотетичної 
волі, на такому ж шляху був побудований проект 

Книги восьмої “Міжнародне приватне право” ЦК 

України. 

При відсутності вибору сторін застосовного 

права діє прив’язка до права, з яким договір має 

найтісніший зв’язок. Таке правило закріплюють 

більшість конвенцій, що діють у даній сфері (п.1 

ст.4 Римської конвенції, ст.9 Міжамериканської 
конвенції). Згідно ж п. 1 ст.8 Гаазької конвенції 
діє право країни продавця. 
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У ст.1587 проекту Книги восьмої ЦК України 

закріплюється, що  на випадок відсутності вибо-

ру сторін  застосовується право  країни,  в  якій  

має  звичайне  місце перебування,  місце знахо-

дження або основне місце діяльності сторона, 

яка є: 1) продавцем - за договором купівлі-
продажу; 2) дарувальником - за договором дару-

вання; 3) одержувачем ренти -за договором рен-

ти; 4) відчужувачем - за договором довічного 

утримання; 5) наймодавцем - за договорами най-

му (оренди); 6) позичкодавцем - за договором 

позички; 7) підрядником - за договором підряду; 

8) виконавцем - за договорами про надання по-

слуг;  9) перевізником - за договором перевезен-

ня; 10) експедитором - за договором транспорт-

ної експедиції; 11) зберігачем - за договором 

зберігання; 12) страховиком - за договором стра-

хування; 13) повіреним - за договором доручен-

ня; 14) комісіонером - за договором комісії; 15) 

довірчим управителем - за договором довірчого 

управління майном;  16) позикодавцем - за догово-

ром позики; 17) кредитодавцем - за кредитним до-

говором;  18) банком - за договором про банківсь-

кий рахунок; 19) фактором - за договором факто-

рингу; 20) ліцензіаром - за ліцензійним договором;  

21) правоволодільцем - за договором франчайзин-

гу; 22) заставодавцем - за договором застави. 

Крім того, щодо договору про нерухоме май-

но застосовується право країни, в якій це майно 

знаходиться; щодо договорів будівельного під-

ряду та спільної діяльності - право країни, в якій 

провадиться така діяльність або створюються 

передбачені договором результати; щодо дого-

вору,  укладеного на аукціоні,  за конкурсом або 

на біржі, - право країни, в якій проводяться аук-

ціон, конкурс або знаходиться біржа. У  разі  не-

можливості  визначити  виконання,  що  має  ви-

рішальне значення для змісту договору, застосо-

вується право країни, з якою договір має більш 

тісний зв'язок [7]. 

Остання норма свідчить про запозичення 

Проектом підходу, встановленого Римською 

конвенцією, що є позитивним моментом для на-

ціонального українського законодавства. 

Проблема способів вираження автономії 
включає в себе ще одне важливе питання: коли 

може бути зроблений вибір застосовного права? 

Згідно з п.2 ст.3 Римської конвенції, сторони 

можуть в будь-який час узгодити підкорення до-

говору іншому праву, ніж те, яке підлягало за-

стосуванню, згідно з раніше зробленим вибором. 

При цьому будь-яка зміна обраного права, зроб-

лена після здійснення правочину, не повинна на-

носити шкоду її формальної дійсності і зачіпати 

права третіх осіб. 

Проект пішов тим же шляхом, закріпивши в 

п.4 ст.1552 “Автономія волі” норму наступного 

змісту: “Вибір права країни або зміна раніше об-

раного права можуть бути здійснені сторонами у 

будь-який час,  зокрема  при  вчиненні правочи-

ну на  різних стадіях його виконання тощо. Зміна 

раніше обраного права не зачіпає прав третіх 

осіб” [7]. 

Отже, Проектом сторони не обмежується ча-

совими рамками щодо здійснення автономії волі, 
єдиним обмеженням є заборона змінювати обра-

не право, якщо така зміна призведе до порушен-

ня прав третіх осіб. 

Висновки. При реалізації принципу автоно-

мії волі можливі три основні способи вираження 

волі сторін щодо застосовного права. Перший – 

це чітке і ясне виявлення волі із закріплення об-

раного права або арбітражного застереження у 

договорі. Другий – коли сторони чітко не визна-

чили в договорі обране прямо, але такий вибір 

можна визначити ґрунтуючись на основних об-

ставинах справи чи умовах договору. Найбільш 

поширеною умовою, що вказує на мовчазний 

вибір права, є арбітражне застереження. І третій 

спосіб – суд визначає застосовне право, ґрунту-

ючись на колізійній нормі, що підлягає застосу-

ванню при відсутності вибору сторін договору. 

Крім того, в науці існує думка про те, що при 

відсутності вибору сторін суд може визначити 

гіпотетичну волю сторін, тобто те право, яке 

сторони обрали б при реалізації принципу авто-

номії волі. Однак зважаючи на невизначеність 

поняття “гіпотетична воля”, дана теорія не знай-

шла свого закріплення ні в міжнародному, ні в 

національному законодавстві і не застосовува-

лось на практиці. Свій вибір сторони можуть здій-

снити в будь-який момент, якщо при цьому не за-

чіпаються інтереси третіх осіб. Норми ст.1587 та 

п.4 ст.1552 Проекту ЦК України повністю відпові-
дають загальним тенденціям в регулюванні міжна-

родних приватних відносин у сучасному світі, а 

тому потребують обов’язкового включення їх до 

проекту закону про міжнародне приватне право. 
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СУДОВО-ПРАВОВА РЕФОРМА: 

ПРОБЛЕМИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ТА КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Постановка проблеми. У ході проведення 

судово-правової реформи в Україні одним із го-

ловних завдань було створення нових процесуа-

льних кодексів, які б відповідали вимогам кон-

цепції про судово-правову реформу. Зокрема, це 

стосувалось і запровадження апеляційного та 

касаційного судового провадження. Зазначимо, 

що цих процедур в їхньому класичному розумін-

ні в Україні до 1991 року, та і багато років після 

цього, не було. Апеляція і касація була запрова-

джена лише внаслідок проведення “малої” судо-

вої реформи 2001 року. Це було зроблено шля-

хом внесення відповідних змін до процесуальних 

кодексів. Але ці зміни приймалися поспіхом, так 

як пов'язувались зі спливом перехідних поло-

жень Конституції 1996 року, які зобов'язували 

законодавця прийняти відповідні зміни, і, зокре-

ма, щодо даних інститутів також. Це призвело до 

того, що не було розроблено нових кодексів, і на 

сьогодні існує лише новий цивільно-процесуаль-

ний кодекс, який не вступив у силу, а кримінально-

процесуальний лише на стадії прийняття. В ході 
аналізу норм нині діючих процесуальних кодексів 

щодо даних процедур виявляються проблемні пи-

тання, які потребують свого розв’язання і враху-

вання при розробці нових кодексів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблемами апеляційного та касаційного прова-

дження займалося ряд науковців, зокрема це 

Бринцев В., Беляневич В., Притика Д., Малярен-

ко В., Осетинський А., Оніщук М. та ін. Так, в 

працях даних науковців досліджуються концептуа-

льні питання щодо моделі апеляції та касації, вияв-

ляються недоліки правового регулювання цих про-

цедур в українському законодавстві, зокрема щодо 

повторної касації, доцільності залишення процеду-

ри судового нагляду та ін. Але, поряд з цим, про-

блема потребує більш детального аналізу і дослі-
дження і містить ряд не вирішених питань. 

Основною метою роботи є аналіз норматив-

но-правової бази, яка врегульовує процедуру 

проведення апеляційного та касаційного прова-

дження, а також дослідження наукових статей із 
вказаної проблематики задля виявлення та 

розв’язання проблемних питань з метою належ-

ного проведення судово-правової реформи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Основними цілями статті є дослідження таких 

теоретичних і практичних проблем організації 
апеляційного та касаційного судового прова-

дження в контексті проведення судово-правової 
реформи в Україні: 1) обґрунтування необхідно-

сті передання розгляду окремих категорій кримі-
нальних і цивільних справ від апеляційного до 

міськрайонних судів; 2) з'ясування причин виник-

нення проблемних питань, пов'язаних зі створен-

ням апеляційної інстанції; 3) виявлення невідпові-
дності в правовому регулюванні інституту повтор-

ної касації; 4) виявлення позитивних і негативних 

моментів, які стосуються трансформації процедури 

перегляду судових рішень у порядку судового на-

гляду в касаційний перегляд справ. Після фактич-

ного перейменування обласних судів в апеляцій-

ні за ними залишився розгляд окремих категорій 

кримінальних та цивільних справ у першій ін-

станції. Така практика є несумісною із самою 

сутністю апеляційної інстанції, яка у найпоши-

реніших світових моделях має єдину функцію-

перегляд рішень судів першої інстанції. 
В юридичній літературі висвітлювались аль-

тернативні моделі реформування структури су-

дових органів. Наприклад, В.Бринцев пропону-

вав два можливі шляхи. Перший, вилучення з 
підсудності апеляційних судів категорії справ, 

віднесених до їх виключної компетенції, і пере-

дача їх місцевим судам. Крім того, він зазначає, 

що питома вага кримінальних справ такої кате-

горії складає всього біля одного відсотка [3, 

с.56]. Не можна погодитися з думкою про те, що 

судді місцевого суду не зможуть розглянути такі 
справи на належному рівні, адже для них встано-

вленні такі ж вимоги щодо юридичних знань, як і 
для інших суддів. Якщо враховувати, що питома 

вага таких справ складає мізерну кількість, то не 

можна з упевненістю стверджувати, що і судді 
апеляційного суду матимуть достатньо практич-

ного досвіду для вирішення таких справ. Автор 

вказаної пропозиції також вдало зазначає, що 

підвищення якості роботи місцевих судів і дове-

дення здійснюваного в них судочинства до рівня 

апеляційних судів можна було б здійснити за до-

помогою організаційно-технічних і методичних 

заходів. Другий, створення необхідної кількості 
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окружних судів, які були б лише судами першої 
інстанції, з віднесенням до їх компетенції роз-
гляд справ за участю суду присяжних [3, с. 37]. 

На нашу думку, така ідея, без сумніву, прогреси-

вна, але не збігається з визначеною системою 

судів. Крім того, даний суд стане особливим у 

системі загальних судів. А створення таких судів 

заборонено Конституцією. 

Ідея передання повноважень щодо розгляду 

справ, якими передбачена санкція у вигляді дові-
чного позбавлення волі, від апеляційного суду до 

місцевого є позитивною ще і тому, що це забез-
печить розвантаження Верховного Суду України 

від розгляду у апеляційному порядку рішень 

апеляційних судів як суду першої інстанції. Ми 

вважаємо, що Верховний Суд як найвища судова 

інстанція не повинен виступати в ролі апеляцій-

ної інстанції, тому що в разі касаційного оскар-

ження рішення, постановленого Верховним Су-

дом в якості апеляційної інстанції, знову ж таки 

доведеться звертати до того ж Верховного Суду. 

Але для цього потрібно збільшити фінансування 

місцевих судів, бо залишається не вирішеною про-

блема завантаження суддів. Так, за статистикою 

Верховного Суду України, у 2002 році вони роз-
глянули близько 5 млн. справ, а середньомісячно 

до судді місцевого суду надходило 99 справ [6, с. 

16]. Тому потрібно визначити необхідну кількість 

суддів місцевих судів і у відповідності з цим вирі-
шувати кадрово-організаційні питання. 

Така ж проблема виникла і в господарських 

судах. В останній період спостерігається збіль-

шення числа звернень суб'єктів підприємницької 
діяльності та державних органів за захистом сво-

їх прав до суду. Це зумовило необхідність збіль-

шення штату суддів господарських судів. Станом 

на 2002 рік, тобто після прийняття нового закону 

“Про судоустрій України” у системі господарсь-

кого судочинства працювало 984 судді, а загаль-

на кількість складала 3693 працівники. Після 

введення в дію закону вводились інші посади. 

Через це кількість працівників господарських 

судів збільшувалась на 1294 осіб [8, с. 4]. Але з 
перших днів введення в дію закону “Про судо-

устрій України” виявилась недосконалість фі-
нансового і матеріально-технічного забезпечення 

новоутворених апеляційних господарських судів. 

Так, внаслідок відсутності фінансування з дев'я-

ти утворених апеляційних господарських судів 

почали діяти лише сім. В Житомирському та За-

порізькому суді не було відповідних приміщень і 
належного матеріально-технічного забезпечення 

[8, с. 6-7]. Крім того, не були належними і умови 

праці в інших апеляційних господарських судах. 

Створення апеляційної інстанції призвело до збі-
льшення кількості справ, які повинні бути роз-
глянуті за цими апеляційними скаргами. Значне 

збільшення таких скарг призвело до недодер-

жання процесуальних строків, а звідси до збіль-

шення скарг на дії суддів, неодноразового пере-

силання справ з одного суду до іншого та зрос-

тання пов'язаних з цим поштових витрат. 

Треба зазначити, що зростання кількості апе-

ляційних скарг не обов'язково залежало від не-

правильності розгляду справи в суді першої ін-

станції. Вказувалось на декілька чинників, які 
визначали дану ситуацію. Привабливість невели-

ких витрат на державне мито при повторному 

розгляді справи у повному обсязі за зверненням 

незадоволеної сторони. Крім того, звернення в 

апеляційну інстанцію є вигідним ще й тим, що 

зупиняється набрання рішенням законної сили, 

що використовується відповідачем як своєрідна 

відстрочка його виконання. 

Зауважимо, що запровадження апеляційного 

розгляду кримінальних справ також створило 

ряд проблем. Кримінально-процесуальний ко-

декс передбачив три види апеляційного прова-

дження, кожний з яких має свої особливості. Та-

кого висновку можна дійти, аналізуючи його но-

рми. У загальному порядку розглядаються апе-

ляції на вироки, які не набрали законної сили, 

постановлені місцевими судами, та постанови 

про застосування чи незастосування примусових 

заходів виховного і медичного характеру, ухва-

лені місцевими судами [1]. Дещо обмежена апе-

ляційна перевірка ухвал (постанов) про закриття 

справи або про направлення її на додаткове роз-
слідування, а також на окремі ухвали (постано-

ви) й інші рішення. 

Верховний Суд України є найвищим судовим 

органом у системі судів загальної юрисдикції. До 

його повноважень відноситься перегляд у каса-

ційному порядку рішень судів загальної юрисди-

кції, а також розгляд питань, віднесених до його 

компетенції Конституцією України та законами 

України. Тобто, крім розгляду в касаційному по-

рядку рішень місцевих апеляційних судів, до йо-

го повноваження входить перевіряти в касацій-

ному порядку господарські справи після рішення 

Вищого Господарського суду за умови їх оскар-

ження з мотивів застосування судом закону чи 

іншого нормативно-правового акта, що супере-

чить Конституції України; у разі їх невідповідно-

сті рішенням Верховного Суду України з питань 

застосування норм матеріального права, у зв'язку 

з виявленням різного застосування Вищим Гос-

подарським судом України одного й того ж по-
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ложення закону чи іншого нормативно-право-

вого акта в аналогічних справах, а також у випа-

дках визнання судового рішення міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, таким, що порушує міжнародні зобо-

в'язання України [4, с. 7]. Але на сьогодні існує 

проблема невідповідності між підставами, з яких 

може бути оскаржено постанову Вищого Госпо-

дарського суду до Верховного Суду України, та 

підставами для скасування цієї постанови [2, с. 

36]. Крім того, досвід функціонування судових 

систем інших держав показує, що перегляд рі-
шення касаційної інстанції спеціалізованої 
юрисдикції вищим судовим органом є поодино-

ким випадком для всієї судової системи [7, с. 11]. 

Це зумовлює необхідність перегляду Господар-

ського процесуального кодексу і внесення до 

нього відповідних змін, спрямованих на врегу-

лювання інституту повторної касації. 
В літературі точиться досить гостра дискусія 

щодо інституту повторної касації, а також кола 

підстав, необхідність настання яких потрібна для 

прийняття та розгляду справ Верховним Судом 

України. Так, однією з них є позиція щодо зали-

шення за Верховним Судом повноваження пере-

глядати рішення вищих спеціалізованих судів. 

Але, поряд із зазначенням необхідності визна-

чення виняткових підстав такого перегляду, не 

конкретизуються останні [6, с. 17]. 

Необхідно зауважити, що законодавець роз-
ширив коло справ, які можуть бути перевірені в 

касаційному порядку. Зокрема, було остаточно 

вирішено дискусію щодо допустимості у кримі-
нальних справах переглядати судові рішення, які 
набрали законної сили. Це питання остаточно 

вирішилось після внесення відповідних змін до 

КПК. Так, Законом України від 21 червня 2001 р. 

“Про внесення змін до Кримінально-проце-

суального кодексу України” було визначено, що 

такий перегляд зазначених судових рішень необ-

хідний, оскільки він є додатковою надзвичайно 

важливою гарантією забезпечення законності і 
справедливості в суспільстві [1]. Цим Законом 

замість перегляду судових рішень у порядку су-

дового нагляду з притаманними йому рисами 

адміністративно-командної системи (протести 

відповідних вищих посадових осіб прокуратури і 
суду) передбачений дещо інший, суто судовий, 

порядок: судові рішення, які набрали законної 
сили, можуть бути переглянуті у касаційному і 
виключному порядку.  

Але Кримінально-процесуальний кодекс в 

одних і тих же статтях врегулював різні право-

відносини касаційного перегляду справ, зокрема 

судові рішення, які не набрали законної сили, і 
справ, судові рішення в яких набрали законної 
сили. Потрібно погодитись із зауваженням, що 

змішування порядку розгляду різних за приро-

дою справ ускладнює його сприйняття та засто-

сування [5, с.13]. 

Деякі автори негативно висловлювались про 

ліквідацію перегляду кримінальних справ у по-

рядку нагляду, коли в більшості випадків ініціа-

тива у виправленні судової помилки належала 

суддям, і перехід до перегляду судових рішень, 

які набрали законної сили, лише за ініціативою 

учасників процесу. Така позиція мотивувалась 

тим фактом, що зводиться нанівець передбачена 

ст. 24 КПК декларація про те, що Верховний Суд 

здійснює нагляд за судовою діяльністю всіх су-

дів України. На нашу думку, дана норма містить 

ознаки минулої державної системи, де здійсню-

вався контроль за всіма органами в порядку ієра-

рхії їх розміщення. Вищестоящий державний 

орган контролював нижчестоящий. Можна пого-

дитись з тим, що повинен здійснюватись нагляд 

за діяльністю судів, але виключно з метою допо-

моги їм у ефективному і справедливому здійс-

ненні правосуддя. Це досягається наявною сьо-

годні процедурою, яка здійснюється в непроце-

суальній формі (узагальнення судової практики, 

публікування оглядів та конкретних судових рі-
шень, роз'яснень законодавства, які даються в 

постановах Пленуму Верховного Суду). На нега-

тивність того факту, що Верховний Суд України 

не має процесуальних важелів впливу на суди з 
метою здійснення нагляду за їх діяльністю, вка-

зують, зокрема, такі факти. Наприклад, у ході 
узагальнення судової практики відповідної кате-

горії кримінальних справ виявлено численні фак-

ти засудження людей при відсутності в їх діян-

нях складу злочину (через неправильне тлума-

чення закону). Оскільки учасники процесу не 

подають відповідних клопотань, незаконні виро-

ки будуть виконуватись, бо Верховний Суд за 

своєю ініціативою не може виправити ці судові 
помилки. Постанови Пленуму Верховного Суду 

України по роз'ясненню законодавства не є обо-

в'язковими для суддів, а процесуальної форми 

реагування Верховним Судом на зазначені явища 

не існує [5, с. 13]. Вважаємо, що виходом із цьо-

го може стати підняття значення адвокатури у 

кримінальному процесі. За умови участі у проце-

сі спеціаліста, який здійснює захист інтересів 

підсудного, можна уникнути грубих порушень як 

матеріального так і процесуального закону з бо-

ку судді. Крім того, збереження інституту пере-

гляду судових рішень у порядку нагляду є по су-



Судово-правова реформа: проблеми апеляційного та касаційного провадження 

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 69 

ті дублюванням інституту касації. Хоч ідея збе-

реження цього інституту є захист інтересів обви-

нуваченого, але з іншої сторони така процедура 

нівелює незалежний статус судді, який вже при-

йняв рішення по справі. Необхідно зазначити, що 

нема гарантії не зловживання Верховним Судом 

правом перегляду рішень судів першої та апеля-

ційної інстанції в порядку нагляду з точки зору 

можливості впливу на конкретного суддю. Тому, 

на нашу думку, право оскарження неправомірно-

го рішення до найвищого суду в судовій системі 
має належати виключно тому суб'єкту, який най-

більше зацікавлений в цьому, а саме, сторонам в 

процесі. Але, звичайно, для найбільш ефективно-

го використання цього права має бути забезпече-

на система заходів допомоги в наданні безоплат-

но захисника в разі визнання такої особи малоза-

безпеченою. Хоч для реалізації цього підходу 

необхідно визначити можливість отримання та-

кого статусу особою на законодавчому рівні і, 
відповідно, законодавство повинно містити гара-

нтії захисту таких громадян. 

Висновки. По-перше, необхідно передати 

повноваження щодо розгляду справ, якими пе-

редбачена санкція у вигляді довічного позбав-

лення волі, від апеляційного суду до міськрайон-

ного. По-друге, необхідне вирішення таких про-

блем, пов'язаних із створенням апеляційної ін-

станції: збільшення державного мита при апеля-

ційному розгляді справи задля штучного змен-

шення кількості бажаючих звернутися до апеля-

ційної інстанції. Крім того, це дасть змогу зроби-

ти невигідним звернення до апеляційної інстанції 
тих суб'єктів, які переслідують мету призупини-

ти виконання рішення суду першої інстанції. По-

ряд з цим необхідно уніфікувати всі три перед-

бачені процедури розгляду різних категорій кри-

мінальних справ у апеляційній інстанції. По-

третє, необхідно привести у відповідність нор-

ми Господарського процесуального кодексу що-

до підстав, з яких може бути оскаржено постано-

ву Вищого Господарського суду до Верховного 

Суду України, та підставами для скасування цієї 
постанови. По-четверте, виявлено, що позитив-

ним моментом у трансформації процедури на-

гляду в касаційний перегляд справ є розширення 

кола справ, які можуть бути переглянуті під час 

касації. Суб'єкти отримали можливість звернення 

з касаційною скаргою щодо рішень, які вступили 

в закону силу. Крім того, вважаємо не виправда-

ною думку окремих науковців про необхідність 

збереження інституту нагляду із-за мотивів на-

дання можливості виправлення судової помилки 

на розсуд суддів Верховного Суду. На нашу ду-

мку, це нівелює незалежний статус судді, який 

вже прийняв рішення по справі. Тому право 

оскарження неправомірного рішення до найви-

щої інстанції повинно належати виключно сто-

ронам процесу. 

 

Список літератури 

 

1. Закон України “Про внесення змін до 

Кримінально-процесуального кодексу України” 

від 21 червня 2001 року // ВВРУ.-2001.-№ 34-35.-

ст.187. 

2. Беляневич В. Повторна касація у господар-

ському судочинстві: деякі проблеми правозастосу-

вання // Право України.-2003.-№ 3.-С. 36-40. 

3. Бринцев В. Шляхи подальшого реформу-

вання судочинства з метою забезпечення належ-

ної дії Закону України “Про судоустрій України” 

// Право України.-2002.-№ 10.-С. 56-58. 

4. Брынцев В.Д. Судебная власть / Право-

судие / Пути реформирования в Украине.-Харків: 

Ксилон, 1998.-182с. 

5. Маляренко В. Кримінально-процесуальне 

законодавство України: питання становлення і 
розвитку // Право України.-2003.-№ 9.-С.3-14. 

6. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи 

буде дано відповіді на виклики часу // Право 

України.-2003.-№ 5.-С.15-18. 

7. Осетинський А. Формування касації у 

контексті розвитку господарської спеціалізації в 

судовій системі України // Право України.-2004.-

№ 3.-С. 8-13. 

8. Притика Д. Діяльність господарських су-

дів України в умовах судової реформи // Право 

України.-2002.-№ 12.-С. 4-9. 

 

Стаття надійшла до редколегії 16 грудня 2004 року. 

Рекомендована до опублікування у „Віснику” членом редколегії О.В.Гетманцевим. 

V.O. Serdiuk 

JUDICIAL–LEGAL REFORM: PROBLEMS OF APPEAL AND REVERSAL CONDUCTION 

Summary 
The article considers the problems of appeal and reversal conduction in the context of judicial–legal re-

form introduction in Ukraine. 



 

70                                           Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 

УДК  436 
© 2004 р.  О.І. Григораш 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

СУБ’ЄКТИВНІ  ПРАВА ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Усвідомлення нага-

льної потреби природи, змісту і сутності реально 

існуючих суспільних відносин, що за даних соці-
ально-політичних умов мають і можуть бути за 

допомогою юридичних норм і всіх інших юри-

дичних засобів нормативно врегульовані, упоря-

дковані і захищені, спрямовані у своєму розвитку 

на суспільні потреби, дозволяє не тільки сприй-

няти їх як предмет правового регулювання, а й 

більш глибоко пізнати значення й роль права в 

життєдіяльності суспільства. Однією з важливих 

цілей права як особливої форми соціального ре-

гулювання, що „пронизує” всю історію правово-

го розвитку суспільства, є надання можливості 
учасникам правовідносин мати суб'єктивні права 

й обов'язки, здійснювати їх на власний розсуд  

для забезпечення своїх інтересів (публічних та 

приватних) в процесі їх реалізації  у будь-якій 

формі соціальної взаємодії, в тому числі й у дер-

жавно-організованому суспільстві. [17 с. 15]. 

 На сьогодні існують різні погляди вчених 

юристів, які розкривають поняття суб'єктивних 

прав громадян у сфері публічного права, але на-

явні  такі  вчення, які  визнають можливість  на-

дання  суб’єктивних прав громадянам  тільки у 

сфері приватного права і  заперечують будь-які 
прояви суб'єктивних прав громадян у сфері пуб-

лічного права. Отже, виникає питання, що ж ро-

зуміти під поняттям суб'єктивні права громадян 

у сфері публічного права та чи можливо говори-

ти про їх наявність у даній галузі. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблемі суб'єктивних прав громадян у сфері 
публічного права присвячували свої дослідження 

вчені у різні роки. В дореволюційній  юридичній 

науці поняттю суб'єктивних прав громадян у 

сфері публічного права значну увагу  було при-

ділено Г.Кельзен [11, с.405], Г.Еллінек [7, с. 405], 

Г.Ф.Шершеневич [19, с.607-608], І.В.Михай-

ловський [16 с. 454]. В радянські часи дане пи-

тання розроблялося, С.Н.Братусь [6, с.33], Алек-

сандров Н.Г. [5, с.108].   Зокрема,   Л.С.Явіч [21, 

с.160] у праці „Общая теория права”, звертає 

увагу на  проблему розуміння суб'єктивних прав 

у сфері публічного права. Дещо детальніше су-

б'єктивні права у сфері публічного права були 

розглянуті О.І.Екімовим у праці „Интерес и пра-

во в социалистическом обществе” [20, с.72 ].  

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання проаналізувати ступінь наукової розроб-

ки проблеми, з'ясувати сутність і зміст суб'єкти-

вних прав громадян у сфері публічного права. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Для системи суб'єктивних прав, так як і для пра-

вової системи (системи норм), вирішальне зна-

чення має поділ усіх суспільних відносин  на го-

ризонтальні та вертикальні. Традиційно суб’єк-

тивне право являє собою міру можливої поведін-

ки суб’єкта права, яка забезпечується та гаранту-

ється законом.  

Система ж суб'єктивних прав може у визна-

чених громадсько-економічних формаціях і при 

відомих історичних умовах поділятись на публі-
чні й приватні суб'єктивні права. [21, с. 174]. Да-

ний поділ відповідає вичерпному поділу усієї 
сукупності факторів юридичного життя на дві 
сфери: публічну й приватну. Та головне питання 

полягає у тому, які права громадян ми віднесемо 

до публічних, які до приватних, та чи можна го-

ворити про наявність у публічній галузі права 

суб'єктивних прав. 

Для отримання відповіді на наші питання 

потрібно з'ясувати, що саме ми розуміємо під 

публічною галуззю права, чим вона відрізняється 

від приватної,  розкрити поняття, види та зміст 

суб'єктивних публічних прав громадян. 

У різний час розуміння права було неодно-

значним. У стародавньому світі специфічно ро-

зумілися як держава, так і право. У Спарті (міс-

то-держава), те право, яке врегульовувало служ-

бові відносини, називалось публічним, а місця  

для приватного права  не залишалось.  

Інший приклад дає нам Рим, де існувало три 

шари права: 

1. Цивільне право, яке врегульовувало усі 
майнові й немайнові  відносини між громадяна-

ми Риму, для нього характерними ознаками є 

формалізм і консерватизм. 

2. Поряд із римським правом сформувалось 

право народів (звичаєве право). 

3. Преторське право, яке було породжено 

правилами взаємодії, за своєю природою воно 

було Цивільним правом і регулювало відносини 

між громадянами риму та іншими особами. 

Рим виділив державу як не персоніфіковане 

соціальне явище. Усе, що стосувалося державно-
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го устрою, складало публічне право воно означа-

ло „право всезагального інтересу”. 

Запропонований видатним римським юрис-

том Доміцієм Ульпіаном поділ права на приватне 

та публічне за таким критерієм як носій (утриму-

вач) користі, що дістав подальший розвиток у 

працях Ф.Савіньї (розмежування між приватним та 

публічним правом він проводив за ознакою мети) 

та  Р. Ієринга (в основу поділу права німецький 

учений ставив характер інтересу, який охороняє та 

чи інша правова норма), загострив питання про 

доцільність використання протиставлення суспіль-

но та особистого інтересу у юриспруденції. 
 Критерієм поділу за Ульпіаном, як було за-

значено вище, є користь. Якщо правом забезпе-

чується користь держави, – маємо справу з пуб-

лічним правом, якщо користь окремих осіб, то з 
правом приватним. З цього часу і розпочинає 

своє буття теорія розподілу публічного й прива-

тного права.  

Запропонована Ульпініаном теорія знайшла 

своє відображення у так званій матеріальній тео-

рії поділу права на публічне й приватне.[13, 

с.165 ].  Відповідно до даної теорії, для приват-

ного права домінує інтерес окремих осіб, їх пра-

вове становище та майновий стан. Для публічно-

го права головними є державні, публічні інтере-

си, правове становище держави її органів, у при-

ватних відносинах індивідуальні інтереси й межі 
їх, володіння стикаються з їм подібними. Автори 

даної теорії критерієм для розмежування приват-

ного й публічного використовують  не запропо-

новану Ульпіаном категорію (суспільна користь, 

- користь окремих осіб), ними вироблена власна 

категорія „інтерес”, або „благо”, але у зміст даної 
категорії включалось все те, що було запропоно-

вано Ульпіаном. 

Отже, приватне право можна визначити як 

сукупність правил і норм, що стосуються визна-

чення статусу й захисту інтересів окремих осіб, 

які не виступають фігурантами в державі і не 

перебувають у взаєминах щодо підпорядкування 

один одному. 

Характерними рисами приватного права є: 

рівність учасників у відносинах їх ініціативність 

у правовідносинах; вільний розсуд при обранні 
правил поведінки; захист інтересів суб’єкта у 

суді. У великій мірі ці риси визначаються сутніс-

тю приватного права, де вони через відповідні 
інститути втілюються. Від санкціонування даних 

відносин державою їх характер не змінюється, 

оскільки приписи - закони держави, вступають у 

дію тоді, коли вчиняє правопорушення один із 

суб'єктів правовідносин, крім того, закони мають 

повністю відповідати суті природного права. 

Характерними рисами публічного права є: 

вираження інтересів держави; імперативний ме-

тод регулювання. Саме імперативному методові 
регулювання властиві: крайня обмеженість влас-

ної ініціативи; застосування заборони дій; вико-

ристання примусу і часткове переконання. 

Зауважимо на тому, що публічне право не-

правильно було б тлумачити як просту сукуп-

ність Конституційного, Кримінального, Адмініс-

тративного та інших видів галузей публічного 

права. Публічне право не тільки об'єднує названі 
галузі, але й заповнює ті величезні масиви суспі-
льних відносин, які не охоплюються або ніколи 

не охоплювалися вищезазначеними галузями. 

Отже, публічне право - це сукупність право-

вих норм, що складають особливу функціонально 

структуровану систему, яка з метою врегулювання 

і захисту суспільних інтересів та прав громадян, за 

допомогою приписів переважно імперативного 

характеру, що проявляється у накладенні обов'язків 

на учасників цих відносин, регламентує відносини 

між державами, а також суб'єктами, що представ-

ляють державу або діють від її імені чи перебува-

ють у взаємовідносинах із владою.    

Якщо публічне право являє собою сукуп-

ність норм,  які покладають обов’язки на грома-

дян і на представників влади, якщо усі вони  ви-

конують свої обов’язки, то результатом такого 

виконання є отримання  цілого ряду переваг, як 

для окремих осіб так і для груп. Але називати ці 
переваги суб’єктивними правами такі вчені-
юристи, як Р.Ієринг, Шершеневич Г.Ф., вважа-

ють за неможливе, тому що тут відсутня харак-

терна ознака суб’єктивного права, а саме: мож-

ливість носія  права   розпоряджатися своїм пра-

вом на власний розсуд  і примусити усіх  вико-

нувати  відповідні обов’язки. Характерно,  що 

така можливість існує лише  тільки у сфері при-

ватного  права. 

Дещо інший погляд на сутність розуміння 

суб'єктивних публічних прав був запропонова-

ний одним з основоположником  теорії суб'єкти-

вних публічних прав  Г. Еллінеком, з ім'ям якого 

і пов'язується сучасне вчення про суб'єктивні 
публічні права громадян. Раніше науці публічно-

го права, пише Еллінек,  „були відомі права гла-

ви держави, родові привілеї, права й переваги 

окремих осіб,  але загальні права підданих мис-

лились, по суті, тільки у вигляді обов'язків дер-

жави, але не так чітко у вигляді усвідомлених  

юридичних  вимог окремих осіб. [8, с.2]. 
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 При побудові теорії суб'єктивних публічних 

прав він виходить з ідеї держави, зв'язаної пра-

вовими нормами, так як і ними зв'язані громадя-

ни цієї держави. Визнання індивіда особою слугує 

основою усіх правовідносин, завдяки його визнан-

ню індивід стає членом народу, який розглядається 

як суб'єкт [7, с. 405]. Отже, держава, визнавши за 

індивідом особистість,  взяла на себе обов'язок 

здійснювати захист правових вимог громадянина 

висунутих до держави в особі її органів,  в тій мірі, 
в якій держава, визнає за громадянином відому 

сферу вільних дій, вона обмежує саму себе.   

Розглядаючи поняття суб'єктивних прав 

громадян, більша частина вчених-юристів радян-

ського періоду, тай сучасного, такі як А.В.Маль-

ко, [15, с.63], С.Н.Братусь [6, с.33], Александров 

Н.Г. [5, с.108], говорять про те, що під ними ро-

зуміється міра можливої поведінки. Такого ж 

погляду при визначенні поняття суб’єктивного 

публічного права громадян дотримувались В.С. 

Стефанюк [18 с.26], О. Заверуха [9, с.49]. 

А ось Кобалевський В. під суб’єктивними 

публічними правами розуміє  „забезпечену пози-

тивним правом можливість вимагати чого-

небудь від іншої сторони юридичного відношен-

ня”. У тих випадках, коли ця можливість випли-

ває з публічно-правової норми, будучи елемен-

том публічно-правового відношення, говорять 

про суб'єктивне публічне право. [12, с.120].  

Дещо інше  розуміння суб’єктивних публіч-

них прав було запропоноване Л.С. Явіч:  „якщо 

суб'єктивне право лише міра , масштаб, то його 

відмінність від об'єктивного права загрожує ви-

явитись лише формальністю”,  в подібних визна-

ченнях, на його думку,  нічого не говориться про 

соціальну цінність юридичних прав громадян, 

про свободу вибору й рішення, про самодіяль-

ність суб'єкта права. [ 21, с. 178].  

Суб'єктивне публічне право – не свобода в 

межах закону, а законом гарантована свобода, 

тобто визнана правом, і тому підлягає обов'язко-

вій охороні з боку держави можливість само-

стійно діяти й приймати вольові рішення. Зви-

чайно, суб'єктивне публічне право не можна зво-

дити до свободи дій індивіда, яка стимулюється 

тільки власним інтересом, але й не можна цей 

інтерес ігнорувати. 

Таким чином, Явіч визначає дві основні, де-

фініції за допомогою яких  розкривається понят-

тя суб'єктивного публічного права.  

Суб'єктивне публічне право – це система на-

явних прав суб'єкта, яка виражає матеріально 

детерміновану й втілену в закон волю пануючих 

класів, закріплену в об'єктивному праві. 

Одиничне суб'єктивне публічне право – це 

юридично забезпечена міра можливої поведінки 

особи, що гарантує йому свободу вибору, корис-

тування матеріальними й духовними благами на 

основі існуючих відносин, встановлених між 

державою та особою. 

На нашу думку в даному випадку важливим 

є зрозуміти, що саме вкладається в зміст поняття 

-  „відносини встановлені між державою та осо-

бою”, чи - це  „домінування держави” над люди-

ною, в даних відносинах, прикладом чого є тота-

літарний режим колишнього радянського союзу, 

де  ідеологія домінування держави над людиною, 

в якій людині відводиться лише місце об'єкта 

управління, на який спрямовані владно-розпо-

рядчий вплив і адміністративний примус із боку 

державних органів займала центральне місце, чи 

„служіння держави” людині.    
Відповідь на це питання можна віднайти в 

праці В. Авер’янова [4,с.10]. Говорячи про необ-

хідність реформування адміністративного права, 

яке є одним з основних галузей публічного пра-

ва, він наголошує на тому, що воно має здійсню-

ватись шляхом переходу від пануючої у минуло-

му ідеології „домінування держави” над люди-

ною до нової ідеології „служіння держави” лю-

дині. Яке проявляється у виконанні обов'язків 

держави перед громадянами, спрямованих на 

створення умов, необхідних для забезпечення 

належної реалізації ними своїх прав і свобод.  

Отже, суб'єктивне публічне право з позиції 
громадянина - це надане йому публічним правом 

право вимагати у власних інтересах певної пове-

дінки від держави. 

Разом із тим значення суб'єктивного публіч-

ного права набагато більше. Воно вирішальним 

чином визначає відносини між громадянином, з 
одного боку, і державою з другого. Якби в окре-

мої людини небу лоб власного належного їй пра-

ва, то вона була б лише об'єктом дій держави. 

Тому суб'єктивне публічне право забезпечує ко-

жному окремому громадянинові становище, на-

ділене власними правами особи. Тим воно надає 

їм можливість самостійно діяти у своїх право-

відносинах із державою. Як наслідок, кожна 

окрема людина є вже не просто „підданим”, а 

наділеним власним правом громадянином. 

Крім розкриття поняття суб’єктивних  прав 

громадян, метою нашої статті було також з’ясу-

вання  питання про їх види.   

Всі суб'єктивні права можна поділити: за об-

сягом - на дві групи: абсолютні права та відно-

сні; за змістом - на чотири групи: особисті права, 

речові, зобов'язуючі та право влади. 
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Під  абсолютними правами розуміються ті з 
них, яким відповідають  обов’язки всіх і кожного 

не зазіхати на ці права, а відносні, - ті, яким від-

повідають обов’язки  лише тих осіб, зв’язаних із 
повноваженим суб’єктом, спеціальними юриди-

чними відносинами. 

Як було зазначено вище, поділ за змістом 

передбачає чотири групи прав.   

1. Особисті права – об'єктом цих прав є вла-

сна особистість суб'єкта зі всіма її проявами. 

Особисті права можуть бути розділеними на:  

права на свободу;  права на послуги з боку дер-

жави;  політичні права.  

2. Речові права – об'єктом цих прав є „речі”. 

Суть речового права полягає у безпосередньому 

пануванні суб'єкта над об'єктом.  

3. Зобов'язуючі права – об'єктом цих прав є 

поведінка суб'єкта юридичних відносин, а саме: 

дія або утримання від дії. Відповідно усі юриди-

чні відносини даного типу поділяються на: від-

носини між приватними особами і відносини між 

приватними особами й державою.  

4. Права влади – суб’єктом цих прав є люди 

та така їх поведінка, в якій поєднується усі три 

форми: дія, утримання від дій і право вимагати 

здійснення позитивних дій. 

При побудові теорії суб'єктивних публічних 

прав Еллінек виходить з ідеї держави, зв'язаної 
правовими нормами, так як і ними зв'язані гро-

мадяни цієї держави. Визнання індивіда особою 

слугує основою усіх правовідносин, завдяки чо-

му він стає членом народу, який розглядається як 

суб'єкт.  [7, с. 405]. Таким чином держава, визна-

вши за індивідом особистість,  взяла на себе обо-

в'язок здійснювати захист правових вимог гро-

мадянина висунутих до держави в особі її орга-

нів,  в тій мірі, в якій держава визнає за громадя-

нином відому сферу вільних дій, вона обмежує 

саму себе.  Як наслідок такого самообмеження 

себе державою, громадянин набуває особливого 

статусу, який поділяється на: негативний, пози-

тивний, пасивний,  активний.   

Під негативним статусом зазвичай  розумі-
ють сферу життя індивіда, „вільну від утручань 

держави”, а під позитивним - надану громадяни-

ну можливість висунути визначені юридичні ви-

моги до держави і його органам. Пасивним ста-

тусом називають  підпорядкованість громадяни-

на державі, його органам, а активним - правову 

можливість громадянина „діяти для держави”.  

Виходячи з даної класифікації статусу гро-

мадян, Еллінеком було запропоновано поділити 

всі суб'єктивні права громадян на три категорії: 

1) права на свободу; 2) права на послуги з боку 

держави; 3) політичні права.  

Право користування державним майном 

розглядається не як суб'єктивне право громадя-

нина, а як рефлекс права об'єктивного. І як під-

сумок – висновок, згідно з яким, на думку Еллі-
нека, у сфері публічного права існують як рефле-

кси об'єктивного права, так  і суб'єктивні права.  

Критерієм для розмежування  цих понять 

може бути особливий порядок захисту права, в 

основному шляхом адміністративного позову. У 

тих випадках, коли на державі в силу юридичних 

норм лежать відомі обов’язки по відношенню до 

громадян, а громадяни не мають права шляхом по-

зову  вимагати виконання  цих обов’язків,  ми має-

мо справу з рефлексом об’єктивного права, а коли 

ж  правопорядок дає громадянину  спеціальні засо-

би для захисту, в такому разі ми маємо справу не з 
рефлексами, а із суб’єктивними правами.     

Однак хоча позов і є однією з найбільш на-

дійних гарантій, спрямованих на забезпечення 

суб'єктивного публічного права, та все одно він 

не може слугувати єдиною умовою,  відсутність 

якої тягне за собою відсутність суб'єктивного 

права. Виходячи з даного твердження, можна го-

ворити про те, що держава може надати громадя-

нинові досить велику кількість надійних гарантій, 

при наявності яких вимоги, які будуть висунуті 
громадянином до носія державної влади, будуть 

мати, незаперечно, характер суб'єктивного права, 

інша справа, що на сьогодні їх майже не існує, що 

спричиняє великі труднощі громадян на шляху ре-

алізації ними своїх суб'єктивних прав.   

Г. Кельзен, розглядаючи право подання по-

зову на неправомірні дії або рішення органу 

управління як основний критерій визначення су-

б'єктивного публічного, говорить про те, що в 

даному випадку неможливо говорити про суб'єк-

тивне право, оскільки влада не зв'язана правом, 

яке надане особі. [11, с.185].  

На нашу думку, дана точка зору дещо хибна, 

як правило, в публічному праві, як у приватному, 

обов’язку одного з учасників юридичних відно-

син відповідає суб’єктивне право, яке належить 

його контрагенту, тобто іншому учаснику  цих 

відносин. Обов’язку посадових осіб здійснювати 

ті чи інші дії у публічних інтересах, звичайно, 

відповідає право громадян на такі дії. Прикладом 

може слугувати в даному випадку ст. 50 Консти-

туції України, яка проголошує кожному  право 

на вільний доступ до інформації про стан довкіл-

ля, про якість харчових продуктів і предметів 

побуту, а також право на її поширення. [1, с.14 ].  

Серед низки екологічних прав громадян, визна-
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чених Законом України від 25 червня 1991 р. 

„Про охорону навколишнього природного сере-

довища” закріплено право одержання в установ-

леному порядку повної та достовірної інформації 
про стан навколишнього природного середовища 

та його вплив на здоров'я населення. [2, с.546 ].  

Так, Конституція й Закон України „Про охо-

рону навколишнього природного середовища” 

закріплюють право  на екологічну інформацію як 

суб'єктивне публічне право громадян. Відповідно 

до цього воно є абсолютним, оскільки тісно по-

в'язане з невід'ємним правом на життя та правом 

на безпечне для життя і здоров'я довкілля.  

Реалізація публічного права на екологічну 

інформацію здійснюється за допомогою звер-

нення громадянина з інформаційним запитом 

щодо доступу до офіційних документів, які міс-

тять екологічно-значимі відомості.  [3, с.650].  

У випадку відмови у наданні громадянину та-

кої інформації, відстрочки задоволення запиту, за-

лишення його без розгляду, незабезпечення інфор-

мацією до моменту звернення починає виступати у 

новій якості – можливості домагання (захисту), 

тобто можливості вдатися у необхідних випадках 

до засобів державного примусу, щодо осіб, які не 

забезпечили права на екологічну інформацію. Од-

ним із найважливіших та дієвих  є судовий захист, 

порушеного суб'єктивного права.  

Відповідно до вищенаведеного можна сказа-

ти, що судовий захист суб'єктивних публічних 

прав є не тільки одною з ознак при виділенні су-

б'єктивного публічного права, про що ми гово-

рили раніше, а й одним зі способів його забезпе-

чення. Якщо детальніше розглянути  наведений 

нами приклад, може виникнути питання, які ж 

усе-таки у нас виникають відносини, публічні чи 

приватні, і, як наслідок, якою галуззю права вони 

будуть регулюватися. В тому випадку, якщо осо-

ба звертається з запитом до органу управління 

який володіє даною інформацією, то очевидним 

буде,  що ми маємо справу з публічними відно-

синами і як наслідок із публічною галуззю права, 

якщо ж звернення буде адресоване до підприєм-

ства, установи, організації незалежно від форми 

власності, а не до органу управління, то в такому 

разі обов’язок надання даної інформації покла-

дено саме на фізичну або юридичну особу, а не 

на орган управління.  

Отже, з першого погляду ми будемо мати 

приватні відносини,  але дане твердження буде 

вважатись не вірним, та може бути спростоване 

наступним.  

Так, обов’язок надання інформації громадя-

нинові лежить на підприємстві, установі, органі-

зації, незалежно від форми власності,  але саме 

організація, реалізація приватного права грома-

дянином покладена на державу це є її конститу-

ційний обов’язок, тому можна зробити висновок, 

згідно з яким у даному випадку ми маємо справу 

не з приватним правом, а з публічним.   

Висновок. Публічне право - це сукупність 

правових норм, що складають особливу функці-
онально структуровану систему, яка з метою 

врегулювання й захисту суспільних інтересів та 

прав громадян, за допомогою приписів переваж-

но імперативного характеру, що проявляється у 

накладені обов'язків на учасників цих відносин, 

регламентує відносини між державами, а також 

суб'єктами, що представляють державу або діють 

від її імені чи перебувають у взаємовідносинах із 
владою. Суб'єктивне публічне право з позиції 
громадянина - це надане йому публічним правом, 

право вимагати у власних інтересах певної пове-

дінки від держави. Разом із тим значення суб'єк-

тивного публічного права набагато більше. Воно 

вирішально визначає відносини між громадяни-

ном, з одного боку, і державою – з другого. Якби 

в окремої людини не було б власного належного 

їй права, то вона була б лише об'єктом дій дер-

жави. Тому суб'єктивне публічне право забезпе-

чує кожному окремому громадянинові станови-

ще наділене власними правами особи. Тим воно 

надає їм можливість самостійно діяти у своїх 

правовідносинах із державою. Як наслідок, кож-

на окрема людина є вже не просто „підданим”, а 

наділеним власним правом громадянином. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЦИВІЛЬНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ, 

ЗАВДАНОЇ ДОВКІЛЛЮ 

 
Постановка проблеми дослідження. Для 

визначення сутності поняття шкоди, заподіяної 
навколишньому природному середовищу, на на-

шу думку, необхідно дати їй характеристику з 
різних позицій, а також порівняти поняття шкоди 

цивільної з поняттями екологічної і економічної 
шкодою, матеріальною і моральною, провести їх 

співвідношення. Науковцями, які займаються 

проблемами охорони навколишнього природного 

середовища, прийнято класифікувати шкоду, за-

подіяну навколишньому природному середови-

щу на два види – екологічну і економічну. Поді-
бний поділ, зазначає Петров В.В., витікає з самої 
системи взаємодії суспільства і природи, де фун-

кціонують дві підсистеми – економічна і еколо-

гічна [10, c.334]. Для дослідження обраної про-

блеми нас цікавить позиція представників циві-
льного права.  

Ступінь наукової розробки проблеми. На 

сьогодні в Україні системні дослідження поняття 

цивільної шкоди, завданої навколишньому при-

родному середовищу, а також його співвідно-

шення з іншими поняттями, зокрема екологіч-

ною та економічною шкодою фактично ще не 

проводилися. Окремі питання даної проблеми 

аналізувались в роботах відомих вчених-циві-
лістів, присвячених проблемам цивільно-право-

вої відповідальності в цілому. У цьому напрямку 

слід відзначити напрацювання таких авторів, як 

Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Боброва Д.В., Май-

данник Р.А., Боднар Т.В. та інші. 
Метою статті є проведення співвідношення 

між поняттями цивільна шкода, завдана навко-

лишньому природному середовищу, з такими 

поняттями як економічна та екологічна шкода, 

що є необхідним для виділення правових засобів 

її відшкодування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження розпочнемо з оприлюднених пози-

цій відомих учених юристів. На думку Петрова 

В.В., шкода економічна посягає перш за все на 

матеріальні інтереси природокористувача. Вона 

виражається в нанесенні майнових збитків – за-

гибелі, пошкодженні, знищенні матеріальних 

цінностей, а також збитків, викликаних неодер-

жанням доходів від використання природного 

ресурсу, які природокористувач мав реальну мож-

ливість отримати при нормальних умовах вироб-

ництва, невиробничих затратах на ліквідацію шкі-
дливих наслідків правопорушення. При цьому ав-

тор акцентує увагу на тому, що безпосередній 

вплив на стан природного середовища і хід еколо-

гічних процесів в природі не чиниться, шкода за-

вдається господарським інтересам підприємств і 
громадян [11, c.149]. Підтримуючи його, Миронов 

Г.В. також вважає, що економічні збитки, які за-

вдаються природі, не відображаються на якісному 

стані природного середовища, не зачіпають приро-

дних екологічних зв’язків. Так,  наприклад, самові-
льний захват землі і її обробіток, розробка надр без 
відповідного дозволу, неприйняття заходів по бо-

ротьбі з бур’янами та інші аналогічні правопору-

шення суттєвим чином порушують право виключ-

ної власності Українського народу на ці природні 
об’єкти, а також права і законні інтереси їх приро-

докористувачів [5, c.12]. 

Звертає на себе увагу той факт, що Цивіль-

ний кодекс України не містить терміну “екологі-
чна шкода”, хоча протягом останніх років в за-

конодавстві і науковій юридичній літературі він 

зустрічається досить часто. Поняття зазначеного 

терміну законодавець не розкриває, а в наукових 

дослідженнях зустрічаються різні міркування з 
цього приводу. Наведемо точки зору уже згада-

них авторів. На думку Петрова В.В., екологічна 

шкода має своїм безпосереднім об’єктом пося-

гання природне середовище, а через нього – еко-

логічні інтереси суспільства в здоровому, повно-

цінному, продуктивному середовищі перебуван-

ня людини. Вона проявляється в забрудненні, 
виснаженні природного середовища, руйнуванні 
екологічних зв’язків. Автор представляє екологі-
чну шкоду у вигляді структурного утворення, яке 

складається з двох самостійних частин: “вартості 
матеріально-грошових затрат, використаних на 

охорону природного об’єкта, якому завдана 



Співвідношення понять цивільної, економічної та екологічної шкоди, заподіяної довкіллю 

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 77 

шкода; витрат на відновлення порушеного стану 

природного середовища; затрат на відновлення 

працездатності, на лікування, виплату пенсій та 

допомоги постраждалим від забруднення приро-

дного середовища; екологічних втрат природно-

го середовища, які виникли внаслідок повного 

або часткового виключення життєзабезпечуваль-

них функцій, які воно виконує” [11, c.149-150]. 

Миронов Г.В. виходить з того, що екологічна 

шкода знаходить свій прояв в порушенні, зруй-

нуванні природних екологічних зв’язків у приро-

ді, в руйнуванні зв’язків між людиною і приро-

дою. Основна риса екологічної шкоди виража-

ється в тому, що її відшкодування може бути 

здійснено тільки в натурі – шляхом відновлення 

порушених екологічних зв’язків. І оскільки при-

рода не має вартості, автор вважає, що про від-

шкодування екологічної шкоди природі в грошо-

вому виразі можна говорити лише умовно, в ро-

зумінні стягнення витрат на заходи по охороні 
природи, затрат на відновлення якісного стану 

охоронюваного об’єкта [5, c.14]. 

Наведені вище міркування свідчать про те, 

що єдності щодо поняття екологічної шкоди, її 
структури в науковій юридичній літературі та-

кож не досягнуто. На нашу думку, для розуміння 

сутності, характеристики екологічної шкоди не-

обхідно звернутися до терміну “екологія”, який є 

основоположним для поняття “екологічна шко-

да”. В перекладі з латинської “екоs” означає жи-

тло, дім. Як відомо, термін “екологія” вперше 

був запропонований німецьким ученим Е. Гекке-

лем в двотомній монографії “Загальна морфоло-

гія організму” (1866р.). Екологія визначалась 

ним як наука, яка вивчає відносини живого орга-

нізму з оточуючим його середовищем. Лише в 

30-ті роки минулого століття утвердилося розу-

міння екології як науки, яка має своїм предметом 

біологічні макросистеми (популяції і біоценози). 

Зважаючи на зазначене, екологічна шкода пови-

нна відображати зміни якісного стану всіх 

об’єктів навколишнього природного середовища 

як єдиного в цілому житла (місця перебування) 

всього живого і неживого, як окремо кожного 

об’єкта, так і у їх взаємозв’язку між собою. Та-

ким чином, на нашу думку, для визначення еко-

логічної шкоди найбільш важливими критеріями 

її настання будуть виступати такі обставини, як 

погіршення природного стану об’єктів природи, 

порушення їх екологічних функцій, втрата при-

родними об’єктами здатності до самовідновлен-

ня. Підтвердженням такої позиції є положення 

постанови Пленуму Верховного суду України від 

10 грудня 2004 р. “Про судова практику у спра-

вах про злочини та інші правопорушення проти 

довкілля”. Зазначена Постанова не даючи зага-

льного поняття екологічної шкоди, вперше ви-

значила різновиди істотної (тяжкої) шкоди,  в 

числі яких названо і загибель і масове захворю-

вання людей; істотне погіршення екологічної 
обстановки в тому чи іншому регіоні (місцевос-

ті); зникнення, масова загибель чи тяжкі захво-

рювання об’єктів рослинного чи тваринного сві-
ту; неможливість відтворити протягом тривалого 

часу ті чи інші природні об’єкти або використо-

вувати природні ресурси в певному регіоні; гене-

тичне перетворення тих чи  інших природних 

об’єктів; заподіяння матеріальної шкоди в особ-

ливо великих розмірах; тощо     

Екологічна шкода не завжди має майнову 

оцінку, оскільки з різних причин визначити її 
буває просто неможливо, в тому числі в зв’язку з 
відсутністю певних технічних можливостей для 

її підрахунку. Підтримуючи позицію Наришевої 
О.В. про те, що розмежування шкоди екологічної 
і економічної є умовним, оскільки шкода похо-

дить з одного джерела заподіяння, має одні і ті ж 

способи заподіяння [6, c.15], не можна погоди-

тись з її твердженням щодо їх однакового май-

нового характеру. Таке розмежування має не сті-
льки практичне значення, скільки відображає 

різноманітні характеристики шкоди, оскільки 

для визначення екологічної шкоди в першу чергу 

має значення виявлення зниження якісних, а не 

майнових показників. Грошова оцінка заподіяної 
шкоди має значення лише при вирішенні питан-

ня про розмір її відшкодування. Суттєвою обста-

виною є і той факт, що екологічна шкода не зав-

жди може бути визначена і виражена в грошово-

му виразі, а грошове відшкодування не завжди 

еквівалентне відшкодуванню шкоди в натурі, що 

являється специфічною відмінністю екологічної 
шкоди від загальноцивілістичної. 

Відшкодування екологічної шкоди, заподія-

ної природі, не завжди можливе, оскільки приро-

дні об’єкти, екологічні зв’язки можуть бути лише 

частково відновлюваними (відновлення лісового 

покриву, відтворення тварин, риб), а можуть бу-

ти і непоправними та незворотними при загибелі, 
псуванні природних об’єктів (зникнення риб, 

тварин і рослин, руйнування родючого шару ґру-

нту). Так, в результаті дії “кислотних дощів”, 

тобто зменшення вмісту рН в дощовій воді, в 70-

х роках минулого століття в ріках і озерах Скан-

динавських країн почали гинути лосось і форель. 

Сніг в горах набув сірого кольору,  листя в лісах 

раніше належного часу покривало землю. Визна-

чити майнову шкоду в такому випадку практич-
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но неможливо. Глобальні зміни клімату, викли-

кані парниковим ефектом, можуть викликати 

підвищення рівня моря і зростання частоти посух 

в сільськогосподарських районах планети,  дер-

жави тощо. Такі зміни в екосистемах навколиш-

нього природного середовища навряд чи можуть 

бути точно визначені людиною, і більше того, 

бути нею керованими. Окремі порушення в еко-

логічних системах, скоріше за все, не можуть 

бути взагалі відновленими або ж, якщо і можуть, 

то зі значними матеріальними затратами. 

Підтримуючи позицію Розовського Б.Г. про 

те, що “втрата екологічних зв’язків” завжди 

спричиняє соціальну і економічну шкоду для су-

спільства, важко однак погодитись з ним в тому, 

що “між соціально-економічними і екологічними 

інтересами протиріччя бути не може”
 
[12, c.76], 

якщо, звичайно, не мати на увазі, що їх не пови-

нно бути. Однак дійсність переконливо показує 

інші приклади. Зокрема, Чорнобильська катаст-

рофа створила надзвичайно небезпечну для на-

вколишнього середовища і здоров’я людей раді-
аційну обстановку на значній території, що дало 

підстави назвати її масштаб – планетарним, а 

ситуацію – надзвичайною. 

Для встановлення сутності шкоди, заподіяної 
навколишньому природному середовищу, в юри-

дичній науці ставиться питання про виявлення 

соціальної ролі шкоди, дослідження її як багато-

планового соціального явища. Новікова О.В. за-

значає, що соціальна роль шкоди природному 

середовищу проявляється: 1) в її антропогенно-

му походженні і 2) спрямованості її в кінцевому 

підсумку на умови існування суспільства [8, 

c.21]. Дослідження сутності шкоди в соціально-

му аспекті видається  нам необхідним, оскільки з 
метою дослідження теми даної статті повинні 
бути розглянуті всі види прояву цивільно-право-

вої шкоди, заподіяної природі, в тому числі і не-

майнового характеру, так званої моральної шко-

ди, витоки заподіяння якої закладені в її соціаль-

ній обумовленості. 
Дійсно, заподіяння шкоди стало можливим, 

коли зі зростанням масштабів і інтенсивності гос-

подарської діяльності, збільшенням чисельності 
населення Землі, обсяги використання природних 

ресурсів почали перевищувати, умовно висловлю-

ючись “гранично допустимі навантаження”. 

В широкому розумінні Новіковим Ю.В. під 

допустимим антропогенним навантаженням на 

навколишнє природне середовище розуміється 

навантаження, яке не змінює якості навколиш-

нього природного середовища або змінює її в 

допустимих межах, при яких не виникають не-

сприятливі наслідки. Він вважає, що коли наван-

таження перевищує допустиме, антропогенний 

вплив завдає шкоди популяції, екосистемам або 

біосфері в цілому [7, c.34]. Викликає ж переви-

щення допустимого навантаження вплив “антро-

погенних факторів”, які являють собою “вироб-

лені людиною тіла, речовини, процеси і явища, 

які не існували в природі до їх появи”
 
[9, c.26]. 

Так, при звичайній тракторній оранці виявля-

ються наступні антропогенні фактори: тиск гусе-

ниць чи коліс на ґрунт, рослинність і тварин, пе-

ревертання шару ґрунту, вихлопні гази, краплі 
мазуту, які потрапляють на рослинність і ґрунт, 

вібрація ґрунту, звукові ефекти. 

З часом людство виявило, що локальні еко-

логічні катастрофи, які його турбували, швидко 

стали переростати в глобальні: кислотні дощі, 
розвиток “парникового ефекту”, виснаження 

озонового шару, швидке скорочення біологічної 
рівноваги в природних системах. Це, в свою чер-

гу, як наслідок, викликало негативний вплив 

природних факторів на здоров’я і господарську 

діяльність людини. В сучасних умовах змінена 

людиною природа чинить могутній локальний, ре-

гіональний і глобальний вплив на людей і їх діяль-

ність. З кожним роком погіршується здоров’я на-

селення, яке являється узагальненим інтегральним 

критерієм якості середовища перебування і його 

впливу на життєдіяльність людей. За даними ООН 

здоров’я людини на 50 % залежить від способу 

життя, на 25 % - від стану навколишнього середо-

вища, на 12 % - від якості медичного обслугову-

вання. Отже, стан навколишнього середовища зда-

тний вплинути на здоров’я людини і тривалість її 
життя [4, c.87]. Право людини на безпечне довкілля 

є її конституційним правом, яке передбачене ст. 50 

Конституції України, згідно з якою кожен має пра-

во на безпечне для життя і здоров’я довкілля, на 

відшкодування завданої порушенням цього права 

шкоди та право вільного доступу до інформації про 

стан довкілля. 

Що ж повинно представляти собою безпечне 

для життя і здоров’я довкілля? Згідно зі Сток-

гольмською Декларацією про оточуюче людину 

середовище, безпечне (здорове, сприятливе) на-

вколишнє природне середовище – це середови-

ще, якість якого дозволяє людині вести достойне 

і квітуче життя. У власне юридичному розумінні 
якість навколишнього середовища визначається 

встановленими в законодавчому порядку норма-

тивами (гранично допустимі концентрації шкід-

ливих речовин у воді, атмосферному повітрі і 
ґрунті (ГДК), межі нормативно допустимих рів-

нів впливу шуму, вібрації, магнітних полів, рів-
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нів радіаційного впливу (ГДР) та ін.). Відповід-

ність стану навколишнього середовища цим но-

рмативам свідчить про безпечну, а невідповід-

ність – про несприятливу (небезпечну) його 

якість для людини [14]. На думку Бринчука 

М.М., сприятливим являється таке навколишнє 

середовище, яке здатне задовольняти екологічні 
(фізіологічні), економічні, естетичні та інші по-

треби людини [2, c.14]. Водночас, як зауважує 

Анісімов О.П., не слід розуміти під правом гро-

мадян на сприятливе (безпечне) навколишнє се-

редовище право на ідеальне навколишнє середо-

вище. Насправді його слід розуміти як право на 

збереження і покращення існуючого середовища, 

яке включає природне середовище і створені са-

мою людиною елементи її оточення. Воно пе-

редбачає головним чином відсутність різного 

роду шкідливих впливів на навколишнє середо-

вище, які не відповідають міжнародним і внутрі-
державним стандартам. Критерієм якості навко-

лишнього природного середовища є рівень здо-

ров’я населення, який залежить від відповідності 
всіх природних компонентів встановленим сані-
тарно-гігієнічним нормативам [1, c.11]. Специфі-
ка шкоди, заподіяної навколишньому природно-

му середовищу, полягає в тому, що в результаті її 
настання завдається шкода його якості, яка ви-

ражається, наприклад, у втраті запаху травами, 

чистого прозорого повітря, виробничих втратах у 

вигляді зниження продуктивності природних ре-

сурсів, шкоді здоров’ю населення, пов’язаною з 
появою захворювань та передчасною смертністю 

тощо. Таким чином, наявність безпечного до-

вкілля відповідає інтересам не лише потерпілого 

власника природних ресурсів, природокористу-

вача, але і суспільства в цілому. 

Ведучи мову про соціальну сутність шкоди, 

заподіяної навколишньому природному середо-

вищу, її спрямованість на умови існування суспі-
льства, необхідно підкреслити, що в кінцевому 

рахунку найбільш негативним її наслідком буде 

заподіяння шкоди здоров’ю і життю, як для кож-

ної людини, так і суспільства в цілому. Тому 

право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 

перебуває в безпосередньому зв’язку з концепці-
єю забезпечення екологічної безпеки всього 

людства. Злотникова Т.В. визначає екологічну 

безпеку, як захищеність інтересів громадян, сус-

пільства, держави, а також природного середо-

вища, ресурсів, біосфери в цілому, космічного 

простору від внутрішніх і зовнішніх впливів, не-

гативних процесів і тенденцій розвитку, які ство-

рюють загрозу здоров’ю людей, біологічному 

різноманіття і усталеному функціонуванню еко-

логічних систем і виживанню людства [3, c.10]. 

В зв’язку з викладеним можна вважати пози-

тивною обставиною в правозастосовчій практиці 
України пред’явлення позовів на захист інтересів 

всього Українського народу, спрямованих на за-

безпечення права на екологічно безпечне для 

життя і здоров’я довкілля. Наприклад, в 2002р. 

Кабінет Міністрів України визнав за необхідне до-

будувати 2-ий енергоблок Хмельницької АЕС та 4-

ий Рівненський АЕС. Державний комітет ядерного 

регулювання України видав НАЕК “Енергоатом” 

ліцензію на будівництво зазначених ядерних уста-

новок, незважаючи на те, що були відсутні виснов-

ки державної екологічної експертизи. Зазначена 

ситуація послужила підставою для подання до Пе-

черського районного суду м. Києва позовів еколо-

гічними громадськими організаціями про визнання 

неправомірними рішень Кабміну України та Дер-

жатомрегулювання України. В судовій практиці за 

всю історію держави не було подібної справи, яка б 

зачіпала інтереси всього населення України, а по-

зов було названо, як “всенародний позов”. Подання 

позову обґрунтовувалося інтересами нинішнього і 
майбутніх поколінь, необхідністю захисту консти-

туційного права громадян на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля. 

Підсумовуючи викладене щодо характерис-

тики економічної і екологічної шкоди, вважаємо, 

що: 1) шкода економічна, в тому вигляді, як вона 

представлена Петровим В.В., Мироновим В.Г., 

не може взагалі бути співвіднесена з загальноци-

вілістичною шкодою, оскільки природне середо-

вище не виступає в якості об’єкта охоронюваних 

прав, в результаті заподіяння економічної шкоди 

зачіпаються інші права їх власників; 2) поняття 

шкоди екологічної є більш широким, ніж поняття 

загальноцивілістичної шкоди, заподіяної навко-

лишньому природному середовищу, оскільки 

включає в себе: а) негативні наслідки антропо-

генного впливу на нього, які виражаються в на-

турально-вартісній оцінці і, які ймовірні до від-

шкодування шляхом застосування цивільно-

правової відповідальності; б) інші негативні нас-

лідки, які не піддаються правовій і вартісній оці-
нці зважаючи на недосконалість технічних мож-

ливостей на сучасному етапі розвитку суспільст-

ва; в) негативні наслідки, які настають в резуль-

таті дозволеного державою природокористуван-

ня, у вигляді забруднення та іншого впливу на 

навколишнє середовище (викидів, скидів забруд-

нюючих речовин, розміщення відходів), не від-

носяться до цивільно-правової шкоди, оскільки 

за них встановлена плата (збори) згідно зі ст. 44 
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Закону України “Про охорону навколишнього 

природного середовища”. Методика визначення 

розміру обов’язкових (фіксованих) зборів, які 
стягуються з підприємств в межах установлених 

їм лімітів забруднення навколишнього середо-

вища і штрафних зборів (за перевищення зазна-

чених лімітів) базується на розрахунку знеособ-

леної шкоди, яка завдається господарському 

комплексу в цілому [13, c.141]. 

Висновки. Проведене дослідження  дає мо-

жливість зробити наступні висновки. Поняття 

шкоди, завданої довкіллю в соціальному розу-

мінні слова ширше, ніж у правовому, оскільки 

несприятливе природне середовище справляє в 

сучасних умовах все більше різнобічний вплив 

на розвиток і розміщення виробництва, інші сфе-

ри діяльності суспільства, змінюючи його еко-

номічну структуру, характер розселення, а най-

головніше - суттєвим чином впливаючи на якість 

середовища перебування людини, її життя ї здо-

ров’я всього суспільства. Екологічна шкода ха-

рактеризується, перш за все, погіршенням при-

родного стану об’єктів навколишнього середо-

вища, погіршенням їх екологічних функцій, не-

здатність їх до самовідновлення. 

Цивільно-правова шкода, завдана навколиш-

ньому природному середовищу, може мати майно-

вий характер, яка підлягає грошовій оцінці у ви-

гляді збитків, а також немайновий особистий хара-

ктер, яке проявляється в моральній шкоді громадян 

в зв’язку з заподіянням шкоди їх життю і здоров’ю 

несприятливим природним середовищем. Довкілля 

(навколишнє природне середовище) у відносинах, 

які розглядаються , виступає двояким чином: без-
посереднім об’єктом заподіяння шкоди, в резуль-

таті чого власнику, природокористувачу заподію-

ється майнова шкода, і „засобом” заподіяння мора-

льної шкоди громадянам в результаті порушення 

особистого немайнового права людини на безпечне 

для життя і здоров’я довкілля.  
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Постановка проблеми. Одним із актуальних  

для теорії фінансового права продовжує залиша-

тися питання про функції фінансово-правових ін-

ститутів. Будь-який фінансово-правовий інститут 

подібно до атому, котрий є конститутивним елеме-

нтом матерії, включає ядро, тобто головну ідею, 

загальну кінцеву мету, функцію, навколо якої ор-

ганізуються різноманітні правила. Отже, юридич-

ний аналіз фінансово-правових інститутів не мож-

на вважати повним до тих пір, поки не з’ясовані 
функції, які вони виконують у суспільному житті. 

Ступінь наукової розробки проблеми. За-

гальна теорія права стверджує, що система фун-

кцій права безпосередньо пов’язана з системою 

права. В залежності від складових елементів 

останньої, можна виділити п’ять груп функцій 

права, які утворюють їх систему: 1) загальнога-

лузеві (властиві всім галузям права); 2) міжгалу-

зеві (властиві двом і більше, але не всім галузям 

права); 3) галузеві (властиві лише одній галузі 
права); 4) правових інститутів (властиві конкрет-

ному інституту права); 5) норми права (властиві 
конкретному виду норм права) [6, с. 176; 7, с.57; 

9, с.211-212]. 

У дослідженнях функцій правових інститутів 

існує два підходи до їх класифікації. Згідно з пе-

ршим підходом авторами називається лише одна 

функція, яку здійснюють інститути права. Так, 

про одну головну функцію правових інститутів в 

свій час зазначав С.С. Алексєєв [2, с.120]. На 

нашу думку, це досить спірне твердження. В да-

ному випадку необхідно йти шляхом більш ди-

ференційованого підходу до встановлення кіль-

кості функцій інститутів фінансового права. Са-

ме це враховують дослідження функцій правових 

інститутів, які визначають, що не тільки галузі та 

норми, але й окремі інститути права мають різне 

функціональне значення і відповідно виконують 

різні функції. Наприклад, Д.В. Вінницький у 

своєму дослідженні пропонує поділяти функції 
правового утворення на змістовні, ті, які вира-

жають соціальне призначення правового утво-

рення, та інструментальні, призначені забезпе-

чити реалізацію основної, змістовної функції пе-

вного правового утворення [4, с.121]. 

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання проаналізувати ступінь наукової розробки 

проблеми, з’ясувати сутність і зміст функцій фі-

нансово-правових інститутів, критерії їх диферен-

ціації, показати взаємозв’язок, взаємодію і взаємо-

проникнення детермінованих специфікою предме-

та функцій фінансово-правових інститутів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В науковій літературі справедливо відзначається, 

що відокремлення правових спільностей так чи 

інакше викликано своєрідністю функцій, що 

здійснюються певною ділянкою правової систе-

ми. В більшості випадків з функцією пов’язуєть-

ся спрямований вибірковий вплив системи (стру-

ктури, цілого) на визначені сторони зовнішнього 

середовища. Майже віковий досвід активного 

дослідження поняття „функція” на сьогодні не 

дозволяє констатувати наявність єдиного погля-

ду на цю проблему. Якщо синтезувати численні 
погляди на це питання, то ми побачимо, що в 

кінцевому рахунку під функцією того чи іншого 

явища розуміють або соціальне призначення 

явища, або напрями впливу на суспільні відно-

син, або і перше і друге разом. Останнє пов’язане 

з тим, що як соціальне призначення, так і напря-

ми його впливу на суспільні відносин, взяті 
окремо, не вичерпують собою поняття функції 
явища. Якщо під функцією явища розуміти тіль-

ки його соціальне призначення, то подібне по-

няття буде носити надто загальний характер. При 

розумінні функцій явища тільки як напряму 

будь-якого впливу на суспільні відносини упус-

кається з уваги направляючий момент цього 

впливу. Ми поділяємо думку Р.О. Гаврилюк, яка 

визначає функцію як „зовнішній вияв властивос-

тей будь-якого об’єкту в певній системі відно-

син” [5, с.35]. Функції правових інститутів від-

значаються певною специфікою, яка зумовлю-

ється предметом і методом правового регулю-

вання цих елементів та їх призначенням в систе-

мі права [7, с.57].  

На наш погляд, можна виділити дві групи 

критеріїв, які лежать в основі диференціації фун-

кцій фінансово-правових інститутів: внутрішні 

(ті, що знаходяться в межах самого фінансового 

права) і зовнішні (ті, що знаходяться поза його 

межами). Внутрішні критерії класифікації функ-

цій фінансово-правових інститутів випливають із 
системи фінансового права, змісту та способів 

впливу фінансово-правових норм на фінансові 
відносини, поведінку суб’єктів фінансово-
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правових відносин, особливостей форм реаліза-

ції. Нерозривний зв’язок функцій фінансово-

правових інститутів з правовою матерією обумо-

влює існування основних, власне, юридичних 

функцій: регулятивної та охоронної. Регулятивна 

та охоронна функції – це іманентні праву функ-

ції, які якраз і характеризують певне правове 

утворення як специфічне якісно самостійне яви-

ще. Зовнішнім об’єктивним критерієм класифі-
кації функцій інститутів фінансового права є різ-
номанітні соціальні фактори, що визначають 

призначення інституту фінансового права. 

Усе вищесказане спонукає до наступної кла-

сифікації функцій фінансово-правових інститу-

тів. Їх можна поділити на: 1) установчу; 2) регу-

лятивну; 3) охоронну; 4) інформаційну. 

На нашу думку, про здійснення фінансово-

правовими інститутами установчої функції свід-

чить наявність в рамках фінансово-правових ін-

ститутів норм, які забезпечують: а) фіксацію 

окремих елементів фінансових відносин; б) ви-

значення ознак певної фінансово-правової кате-

горії; в) формулювання основних начал фінансо-

вої діяльності, бюджетного, податкового та ін-

шого законодавства.  

В системі функцій фінансово-правових ін-

ститутів головне, визначальне місце займає регу-

лятивна функція. Особливості цієї функції поля-

гають перш за все у встановленні позитивних 

правил поведінки, в організації фінансових від-

носин. Як відомо із загальної теорії права, в рам-

ках регулятивної функції правових утворень ви-

діляють дві підфункції: регулятивну статистичну 

та регулятивну динамічну [1, с.192]. Регулятивна 

статистична функція виражається у впливі фі-
нансового права на фінансові відносини шляхом 

їх закріплення в тих чи інших фінансово-

правових інститутах. В цьому полягає одне із 
завдань фінансово-правового регулювання: юри-

дичне закріплення, чітке врегулювання фінансо-

вих відносин, які представляють собою основу 

стабільного функціонування суспільства, які від-

повідають інтересам його більшості чи силам, 

що стоять у влади. Регулятивна динамічна функ-

ція виражається у впливі фінансово-правових 

норм на фінансові відносини шляхом оформлен-

ня їх руху (динаміки). Втілення цієї функції в 

інститутах фінансового права обумовлене голо-

вним чином опосередкуванням економічних 

процесів у країні. Характеристика регулятивної 
функції фінансово-правових інститутів передба-

чає з’ясування важливих шляхів її здійснення, 

оскільки будь-який із них відіграє істотну роль у 

всьому процесі, що здійснюється системою фі-
нансового права. 

Найбільш характерними шляхами реалізації 
регулятивної функції фінансово-правових інсти-

тутів є: 1) фіксація суб’єктного складу фінансо-

вих відносин; 2) визначення кола життєвих об-

ставин (юридичних фактів), з якими фінансово-

правові норми пов’язують настання тих чи інших 

юридичних наслідків; 3) формування прав та 

обов’язків суб’єктів фінансових правовідносин; 

4) встановлення конкретного правового зв’язку 

між суб’єктами фінансового правовідношення; 5) 

визначення оптимального типу правового регу-

лювання стосовно певного виду фінансових від-

носин; 6) закріплення та зміна правового статусу 

суб’єктів фінансових правовідносин [8, с.134]. За-

вдяки реалізації регулятивної функції фінансово-

правових інститутів вирішується завдання впоряд-

кування фінансових відносин у відповідності з по-

требами суспільства шляхом впливу норм фінансо-

во-правових інститутів на ті явища суспільного 

життя, які визнаються державою позитивними.  

Регулятивна функція інститутів фінансового 

права тісно пов’язана з охоронною, яка в певній 

мірі є похідною від першої, регулятивної. Слід 

зазначити, що в останній час роль охоронної фу-

нкції зросла, що викликано збільшенням кількос-

ті охоронних фінансово-правових норм. Це 

пов’язується з необхідністю встановлення, а в 

ряді випадків підвищення, відповідальності 
суб’єктів фінансових правовідносин за свої дії, 
які  входять у протиріччя із нормами, що забез-
печують природне функціонування суспільства і 
держави. Законодавець прагне до інституційної 
форми закріплення охоронних правових припи-

сів. Наявність охоронних правових норм в рам-

ках інститутів є одним із показників розвинутос-

ті і збалансованості відповідної галузі права, 

якості її (галузі), як регулятора суспільних відно-

син. Відокремлення правоохоронних приписів у 

самостійні фінансово-правові інститути сприяє їх 

консолідації та розробки загальних положень, що 

об’єктивно призводить до підвищення ефектив-

ності правового регулювання в рамках галузі фі-
нансового права. Охоронна функція фінансово-

правового інституту відіграє роль фактора, що 

допомагає забезпечити превентивну охорону су-

спільних відносин з приводу мобілізації, розпо-

ділу і використання фондів грошових коштів 

(тобто, перешкоджання вчиненню протизакон-

них дій). Специфіка охоронної функції полягає 

ось у чому: 1) вона служить інформатором для 

суб’єктів фінансових правовідносин щодо того, 

які соціальні цінності взяті під охорону за допо-
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могою приписів фінансово-правових норм; 2) 

вона є показником політичного та культурного 

рівня суспільства. Спосіб охорони досить часто 

залежить від громадянської розвинутості суспі-
льства, від його політичної сутності; 3) вона ха-

рактеризує об’єднання фінансово-правових 

норм, яким є фінансово-правовий інститут як 

особливий спосіб впливу на поведінку людей, 

який виражається у впливі на їх волю погрозою 

санкції, встановленням заборон та реалізацією 

фінансово-правової відповідальності. 
Наступна, інформаційна, функція має, з од-

ного боку, допоміжний характер по відношенню 

до інших функцій фінансово-правових інститу-

тів, а з іншого – виконує супутню роль, надаючи 

інформацію про фінансове право, предмет, засо-

би та прийоми регулювання ним відносин у сфе-

рі фінансової діяльності держави. Роль інформа-

ційної функції полягає також у тому, щоб повід-

омити адресатам вимоги держави, інакше кажу-

чи, довести до їх відома одобрюються чи допус-

каються державою можливості, засоби, об’єкти 

та методи досягнення певних цілей і, навпаки, 

які входять у протиріччя із інтересами суспільст-

ва, держави і громадян. Сутність такої правової 
установки у сфері фінансово-правового регулю-

вання можна визначити як схильність учасників 

фінансово-правових відносин до сприйняття фі-
нансово-правових норм, їх оцінки, готовності до 

вчинення дій, що мають юридичне значення, або 

ж як імовірність того чи іншого варіанту поведі-
нки (діяльності) у сфері фінансово-правового 

регулювання. 

Висновок. Отже, відокремлення фінансово-

правових інститутів так чи інакше пов’язано із 
своєрідністю виконуваних ними функцій. Усі 
функції фінансово-правового інституту органіч-

но взаємопов’язані, тісно взаємодіють і взаємо-

проникають. Їх розмежування не варто абсолю-

тизувати, оскільки вони „працюють” у предмет-

ній єдності, комплексно. На наш погляд, функції 
інститутів фінансового права можна поділити на 

основні та додаткові. Кожний фінансово-право-

вий інститут виконує певну основну функцію, 

яка конкретизується та доповнюється додатко-

вими. Отже, функції фінансово-правових інсти-

тутів можна класифікувати на: а) установчу; б) 

регулятивну; в) охоронну; г) інформаційну.  

Закінчуючи розгляд системи функцій фінан-

сово-правових інститутів, звернемо увагу на те, 

що її не варто розглядати як назавжди стале, не-

змінне утворення. Дана теза підтверджується та-

ким загальним правилом: як тільки та чи інша 

сфера фінансового життя країни набуває істотної 
значимості, починає активно регулюватися нор-

мами фінансово-правового інституту – правомі-
рно ставити питання про існування відповідної 
йому функції.  
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ДІАЛЕКТИКА ПЕРВИННИХ І ГАЛУЗЕВИХ МЕТОДІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ (НА 

ПРИКЛАДІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА) 

 
Постановка проблеми. Для вирішення нау-

кою фінансового права основних завдань необ-

хідно дослідити теоретичне питання щодо спо-

собів регулювання фінансовим правом фінансо-

вих відносин. Ця проблема сьогодні залишається 

дискусійною, через що очікує, що представники 

фінансово-правової науки висловляться з про-

блем теоретичного і практично-прикладного ха-

рактеру. Вивчення методу фінансового права є 

необхідним і закономірним процесом у розвитку 

сучасної фінансової науки. Предмет, метод, 

принципи, мета, режим правового регулювання – 

це ті правові явища, сукупність яких дозволяє 

розмежувати галузі права.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Аналіз наукової фінансово-правової літератури 

показує, що єдиного підходу до рішення питання 

про різновиди способів правового регулювання 

дотепер не сформульовано. Наприклад, Ю.А. 

Ровінський виявив тенденцію залучення різних 

правових способів для регулювання фінансових 

відносин, у тому числі способу заохочення [23, 

с.45-46]. П.С. Пацурківський основну увагу при-

ділив з’ясуванню суті методу фінансово-право-

вого регулювання, обґрунтуванню його об’єктив-

ної зумовленості змістом предмета цього ж регу-

лювання [16, с.17-35]. О.М. Горбунова відзначає, 

що специфіка методу правового регулювання 

фінансових відносин визначається економічним 

змістом усіх відносин у галузі фінансової діяль-

ності держави [4, с.42-43]. Н.І. Хімічева, крім 

імперативного способу правового регулювання, 

виділяє спосіб рекомендації, узгодження [25, 

с.47]. На думку Ю.А. Крохіної, крім імператив-

ного, у даний час набувають усе більшого поши-

рення методи рекомендацій і погоджень, що зу-

мовлено реалізацією принципу федералізму в 

сполученні із самостійністю муніципальних ор-

ганів влади [13, с.81]. Також названий автор по-

зитивно розглядає можливість використання до-

говірно-правового способу регулювання фінан-

сових відносин [12, с.114-115]. Безумовно, кож-

ний з названих способів вимагає більш ретельно-

го  вивчення. У даному випадку важливо виявити 

не тільки правову сутність кожного із зазначених 

способів, але й особливості їхнього використан-

ня при регулюванні фінансових відносин. 

Мета статті. Автор ставить перед собою за ме-

ту проаналізувати ступінь наукової розробки про-

блеми методу правового регулювання фінансового 

права, визначити критерії класифікації методів фі-
нансового права, показати співвідношення методу і 
способу регулювання фінансових відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У правовій науці уявлення про метод правового 

регулювання суспільних відносин складалися в 

процесі дискусії, яка розгорнулась з підстав ви-

никнення системи права як структурованої єдно-

сті. Метод правового регулювання розглядався 

як  системоутворюючий фактор (ознака) само-

стійності галузі права в системі права поряд з 
іншими ознаками, а саме: особливим предметом 

правового регулювання, специфічними цілями, 

завданнями правового регулювання відповідних 

суспільних відносин, а також понятійним апара-

том галузі права. Такий підхід до визначення ме-

тоду правового регулювання суспільних відносин в 

цілому  зберігається в правовій науці і сьогодні. 
Так, С. Алексєєв вважає, що в системі права мето-

ди слугують саме тим початком, який поєднує і 
який компонує правову тканину в головні структу-

рні підрозділи – у галузі права [1, с.156-157]. 

Дослідження метода правового регулювання, 

які проводилися в рамках окремих галузей права, 

дозволили сформулювати уніфіковане поняття 

даної юридичної категорії. За загальним прави-

лом, методом правового регулювання називаєть-

ся сукупність прийомів, способів, засобів, за до-

помогою яких здійснюється вплив  на учасників 

правових відносин. Аналіз поняття „методу пра-

вового регулювання”, яке запропоноване різними 

авторами, показує, що практично в кожному ви-

значенні метод правового регулювання ототож-

нюється зі „способом правового впливу” на уча-

сників суспільних відносин. 

Визначення категорії „методу” через катего-

рію „спосіб” у певній мірі виправданий, оскільки 

відповідає етимологічному значенню цих слів.   

У енциклопедичному словнику термін „метод” 

походить від грец. methodos – шлях дослідження, 

теорія, вчення. Це спосіб досягнення будь-якої 
мети, вирішення конкретного завдання; сукуп-

ність прийомів або операцій практичного або 

теоретичного освоєння (пізнання) дійсності [20, 
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с.797]. Тлумачний словник російської мови ви-

значає метод як спосіб діяти, здійснювати яким-

небудь чином, прийомом. Спосіб - як дію чи сис-

тему дій, яка застосовується при виконанні якої-
небудь роботи, при здійсненні чого-небудь [15, 

с.346, 746].  

Проте варто враховувати, що метод правово-

го регулювання складається із визначених спо-

собів правового впливу на суспільні відносини, 

тому ототожнювати дані поняття не можна. По-

няття „метод” правового регулювання за своїм 

значенням ширший, ніж поняття „спосіб” право-

вого впливу, більш того - останній входить скла-

довою частиною в метод правового регулювання. 

Деякі автори взагалі не роблять розмежування 

між методами і способами правового регулюван-

ня, демонструючи їхню синонімічність. Такий 

підхід, наприклад, був застосований у назві ди-

сертаційного дослідження В.М. Горшенева – 

„Способи (методи) і організаційні форми право-

вого регулювання в сучасний період комуністич-

ного будівництва” [5]. Інші вчені, одночасно з 
визнанням існування галузевих методів правово-

го регулювання, в їх межах виділяють способи 

правового впливу, при цьому називаючи їх „ме-

тодами”. Наприклад, така позиція відображаєть-

ся в дисертаційних дослідженнях М.М. Султиго-

ва „Заборона як метод правового регулювання” 

[22] і О.М. Кисельової „Заохочення як метод 

правового регулювання” [10]. 

На нашу думку, розмежування понять „ме-

тод” і „спосіб” правового регулювання повинно 

одержати чітке закріплення в науковій літерату-

рі. Така обставина представляється важливою з 
кількох причин. По-перше, змішування зазначе-

них понять створює труднощі при теоретичному 

вивченні галузевих методів правового регулю-

вання, що складаються зі сполучення способів 

правового впливу, взятих у визначеній пропорції 
по відношенню один до одного. По-друге, неко-

ректне використання двох понять для позначення 

одного правового явища неминуче породжує 

плутанину і змістовні різночитання. По-третє, 

диференціація правових понять, що є структур-

ними елементами механізму правового регулю-

вання, має особливе значення, через важливість 

останнього для розвитку правової системи в ці-
лому. Отже, говорячи про структуру галузевого 

методу, необхідно розуміти сукупність специфі-
чних способів, за допомогою яких відбувається 

безпосереднє правове регулювання відносин. 

Якісні характеристики способів правового регу-

лювання, а також питоме співвідношення кожно-

го з них по відношенню один до одного, визна-

чають специфіку будь-якого галузевого методу 

правового регулювання суспільних відносин. 

Доречно погодитися з І.А. Рассильніковим у 

тому, що в залежності від специфіки регульова-

них суспільних відносин способи юридичного 

регулювання комбінуються в різних сполучен-

нях, що дозволяє говорити про методи юридич-

ного регулювання [18, с.16.]. Н.Н. Єршов називає 

„способами” основні напрямки правового впливу 

на суспільні відносини (дозвіл, припис і заборо-

на). На його думку, об’єднання в єдине ціле 

трьох названих елементів дозволяє державі ціле-

спрямовано впливати на поведінку суб’єктів різ-
них суспільних відносин. А використання і пере-

вага відповідних способів залежить від того, 

який основний метод обраний законодавцем для 

регулювання - імперативний чи диспозитивний 

[7, с.86-87].  

Якщо в правовому регулюванні надається 

перевага покладенню обов’язків, обмежується 

ініціатива суб’єктів права з уточненням поло-

жень юридичних приписів, а серед юридичних 

фактів, що зумовлюють виникнення правових 

відносин, переважають акти одностороннього 

волевиявлення (як, наприклад, податкові право-

відносини, де один суб’єкт фінансового правові-
дношення – держава – є носієм влади, а інший – 

платник податку – підпорядкованим, що й надає 

даному правовідношенню характер правової не-

рівності), то правове регулювання базується на 

імперативному  (централізованому) методі. Ін-

шими словами, регулювання від верху до низу 

здійснюється на владно-імперативних засадах.    

І навпаки, якщо сторони відносин, які піддають-

ся юридичній регламентації, вільні самі прийма-

ти рішення щодо участі в них (наприклад, через 
укладення між собою різноманітних цивільно-

правових угод), мають змогу відступати від опи-

саних у правових нормах форм стосунків, вста-

новлювати для себе додаткові, тобто безпосеред-

ньо не передбачені юридичними приписами пра-

ва та обов’язки, то правове регулювання засно-

вується на диспозитивному (децентралізовано-

му) методі [8, с.409]. Іншими словами, правове 

регулювання визначається знизу, а на його рухо-

мий процес впливає активність учасників суспі-
льних відносин, які регулюються. Первинні пра-

вові методи містять у собі стандартний набір 

способів правового регулювання, під якими ро-

зуміються прийоми правового впливу, виражені 
в юридичних нормах. 

Важливим моментом є те, що представники 

різних напрямків практично одностайні в питан-

ні про основні способи правового регулювання. 
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Як у рамках єдиного методу, так і в межах галу-

зевих методів правового регулювання, фахівці 
виділяють три основних способи правового ре-

гулювання: дозвіл, припис і заборона. Проте на 

сьогоднішній день було б правильніше говорити 

не про три способи правового регулювання, які 
властиві тій чи іншій галузі права, а про три ви-

падки найбільш яскравого прояву елементів ме-

тоду правового регулювання, обумовлених особ-

ливостями суспільних відносин – предметом 

правового регулювання. Саме характер суспіль-

них відносин, а також мета і завдання, що визна-

чаються державою, використовуючи сполучення 

тих чи інших прийомів правового спливу в умовах 

конкретного історичного періоду, зумовлює особ-

ливе поєднання елементів єдиного методу, що 

впливає на зазначену групу суспільних відносин. 

На думку А.Б. Пєшкова, вплив права на сус-

пільні відносини здійснюється потрійним шля-

хом - у залежності від того, який характер правил 

поведінки, закріплених у диспозиціях правових 

норм. Наприклад, одна група норм надає учасни-

кам суспільних відносин право на здійснення 

визначених позитивних дій, указує на можливу 

поведінку суб’єктів права; друга група правових 

норм встановлює обов’язок осіб робити визначе-

ні активні, позитивні дії, наказує, приписує на-

лежну поведінку суб’єктів; і, нарешті, третя гру-

па правових норм вказує на необхідність утри-

муватися від визначених варіантів поведінки, які 
визнані протиправними [17, с.43-44]. 

В юридичній літературі називаються такі ос-

новні способи правового регулювання, як при-

пис, дозвіл і заборона. Проте, цей перелік не є 

вичерпним. Багато фахівців розширюють спектр 

способів правового регулювання, включаючи до 

їх числа інші різновиди. Наприклад, А.М. Вітче-

нко всі існуючі способи правового регулювання 

(автор називає їх „методами”) розподіляє на такі: 
„метод заборон”, „метод субординації і владного 

наказу”, „диспозитивний метод”, „заохочуваль-

но-договірний метод” і „метод рекомендацій” [2, 

с.100-160]. Проте названі способи не мають са-

мостійного інструментального значення і засто-

совуються разом з основними способами право-

вого регулювання для посилення або оптимізації 
їхньої дії. Так, рекомендаційний метод полягає в 

наданні вказівок, що не мають обов’язкової сили, 

стосовно найбільш раціональних, прийнятних 

для суспільства і цих осіб способів організації 
їхніх стосунків; а заохочувальний метод перед-

бачає встановлення для ініціювання бажаної по-

ведінки юридичних суб’єктів різноманітних 

пільг, переваг, винятків з обов’язків (наприклад, 

звільнення окремих категорій підприємств від 

сплати податків з метою створення сприятливих 

умов для збільшення виробництва необхідних 

видів продукції) [8, с.409]. 

А.М. Вітченко пропонує розрізняти єдиний 

або загальний метод правового регулювання від-

носин і галузеві методи. Під загальним методом 

автор розуміє сукупність специфічних юридично 

нормативних засобів впливу права на суспільні 
відносини, які дозволяють відмежувати правове 

регулювання від інших форм впливу права на 

суспільні відносини. А галузевий метод – це суку-

пність юридичних прийомів, засобів, способів, які 
відображають своєрідність впливу галузі права на 

суспільні відносини, які направлені безпосередньо 

на формування і вираження можливої та відповід-

ної поведінки суб’єктів, які регулюються даною 

галуззю правовідносин [2, с.52, 60]. 

Критикуючи концепцію побудови системи 

методів правового регулювання, запропоновану 

А.М. Вітченко, В.Д. Сорокін відзначає, що метод 

правового регулювання не може бути ні чим ін-

шим, окрім як системним явищем. Це поясню-

ється тим, що ефективно регулювати систему 

соціальних зв’язків і явищ, які входять в єдиний 

чи галузевий предмет, можна тільки тоді, коли 

всі способи і засоби, які утворюють зміст методу 

регулювання, виступають не в ізоляції один від 

одного, а в самій тісній взаємодії, іншими слова-

ми, у взаємозабезпеченні. „В іншому випадку 

перед нами є не організований вплив, оскільки 

саме він складає один із істотних властивостей 

методу правового регулювання, а вплив стихій-

ний” [21, с.102-103].  

Співвідношення між трьома елементами спо-

собу правового регулювання (дозволом, припи-

сом і забороною) характеризується певною ру-

хомістю у повній відповідності до особливостей 

тієї групи соціальних зв’язків і явищ, які підля-

гають юридичному впливу зі сторони тих чи ін-

ших соціальних управляючих систем. Відповід-

но, пропорції між дозволом, приписом і заборо-

ною неоднакові в різних конкретних ситуаціях, і 
перш за все стосовно до предметів регулювання 

галузей права [21, с.115]. 

Потрібно погодитися із О.М. Кисельовою в 

тому, що вираз „єдиний” метод і „галузевий” ме-

тод правового регулювання не виключає один 

одного, оскільки перший з них означає всю сис-

тему юридичних засобів, способів, прийомів, які 
є в розпорядженні законодавця для впливу на 

суспільні відносини в цілому, а другий – той 

специфічний набір із цієї системи, який типовий 

для тієї чи іншої сфери суспільних відносин. Без-
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спірний комплексний, системний вплив цих еле-

ментів на суспільні відносини не означає, проте, 

що компоненти методу при цьому втрачають 

відносно самостійне значення в процесі правово-

го регулювання. Співвідношення категорій, які 
розглядаються, лише дозволяє розкрити непо-

вторну своєрідність методу правового регулю-

вання будь-якої із галузей, додатковим критерієм 

розмежування яких він є [10, с.24]. 

Стосовно до методу фінансового права вчені 
відзначають визначені тенденції щодо збільшен-

ня спектру способів правового регулювання. Це 

пояснюється складністю і неоднорідністю фінан-

сових відносин, що утворюються на сучасному 

етапі. Пошук оптимальних механізмів, що при-

водять у рух фінансову систему держави, зумов-

лює підхід законодавця до використання різно-

манітних правових способів. На нашу думку, 

грамотне і зважене сполучення різних імперати-

вно орієнтованих і диспозитивно-направлених 

способів правового регулювання дозволить не 

тільки юридично більш коректно здійснювати 

керування фінансовою системою держави, але і 
вибудувати систему ефективного фінансового 

законодавства. 

Зазначимо, що структура методу правового 

регулювання, що складається з різних способів 

правового впливу, формувалася історично. Фор-

мування кожного нового правового способу від-

бувалося поступово, заповнюючи прогалини, що 

утворювалися, у традиційній триєдиній системі 
способів правового регулювання - дозволів, при-

писів і заборон. Від моменту зародження на рівні 
правових норм до моменту визнання правовою 

думкою даного способу правового регулювання 

в якості самостійного, як правило, лежав визна-

чений відрізок часу і велика кількість наукових 

праць. Цілком можливо, що розвиток правової 
науки, що вивчає, зокрема, механізм правового 

регулювання, незабаром   принесе „плоди” у виді 
зовсім нових, обґрунтовано необхідних правових 

способів регулювання суспільних відносин. 

Галузевий правовий метод являє собою ви-

значений набір, сукупність способів правового 

впливу, за допомогою яких здійснюється реалі-
зація механізму правового регулювання суспіль-

них відносин. До числа способів правового 

впливу можна включити: заборону, дозвіл, зо-

бов’язання, рекомендацію, заохочення, узго-

дження, договірно-правове регулювання. На на-

шу думку, перелік зазначених способів не є ви-

черпним і може бути розширений шляхом вклю-

чення нових, які сформувалися під впливом 

об’єктивних правових, соціальних, економічних і 

інших факторів. Подібно капілярним лініям, спо-

соби правового регулювання, які складають га-

лузеві правові методи, створюють неповторну 

картину юридичного впливу на певні групи сус-

пільних відносин. Метод фінансового права воло-

діє своєрідним набором правових способів, за до-

помогою яких здійснюється регулювання фінансо-

вої діяльності держави і муніципальних утворень у 

рамках акумуляції, розподілу і використання пуб-

лічних грошових фондів. Фінансова сфера держа-

ви, як ніякий інший сегмент суспільного життя, 

потребує ефективного поєднання різних способів 

правового регулювання, еластичних підходів до 

вирішення поставлених завдань. 

Враховуючи вищенаведене, можна сформу-

лювати такі висновки. Вивчення категорії мето-

ду правового регулювання суспільних відносин 

показало, що поняття „метод” може бути засто-

соване у двох значеннях. Методом правового 

регулювання називають систему прийомів і спо-

собів, яка дозволяє сформувати базові, первинні 
моделі правового регулювання суспільних відно-

син. У даному випадку значення поняття „метод 

правового регулювання” використовується в ши-

рокому значенні слова, в якості узагальнюючого, 

ідеального правового явища. Методи, які здійс-

нюють регулювання правовідносин у рамках 

будь-якої галузі права, отримують своє реальне 

вираження і є однією із класифікаційних ознак 

галузі права. Галузеві методи – це методи право-

вого регулювання у вузькому значенні. Отже, 

говорячи про методи правового регулювання су-

спільних відносин, необхідно розрізняти первин-

ні, ідеальні методи правового регулювання і га-

лузеві методи, які виникають на базі перших і  
реалізуються в конкретних галузях права. 
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Summary 

 
The article deals with development of primary and secondary methods of legal regulation. The primary 

method – is a totality specific legal standard means influence law to the public relations. The secondary 

method – is a totality legal ways, which is to reflected peculiarity influence branch of the law to the public 

relations. 
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„КВАЗІ-ЗАКОНИ” В  СИСТЕМІ  ФІНАНСОВОГО  ЗАКОНОДАВСТВА  

 
Постановка проблеми. Активна право-

творча діяльність як Верховної Ради України, так 

Президента України і Кабінету Міністрів Украї-
ни зумовлює підвищений науковий інтерес до 

питання співвідношення закону і таких нормати-

вно-правових актів, в яких формулюються пер-

винні норми права. Не зважаючи на негативне 

ставлення національної доктрини права до деле-

гованої законотворчості, в українському фінан-

совому законодавстві мають місце нормативні 
акти, які були видані в результаті делегування 

парламентом своїх повноважень на різних етапах 

становлення української держави. На сьогодні 
діє ціла низка декретів Кабінету Міністрів Укра-

їни та указів Президента України, які формально 

не являючись законом фактично регулюють сус-

пільні відносини в галузі публічних фінансів на 

рівні законів. Такі нормотворчі повноваження 

Президента та Уряду по-різному оцінюються 

вченими – юристами. На думку окремих науко-

вців, укази Президента з питань економічної ре-

форми взагалі не належать до делегованого зако-

нодавства, оскільки не відповідають ознакам 

останнього [5, с.17]. Враховуючи важливість 

предмету регулювання актів делегованого зако-

нодавства у сфері державних фінансів і відсут-

ність чіткої позиції науковців стосовно них, та 

інституту делегування взагалі, дослідження юри-

дичної природи таких актів та їх місця в ієрархі-
чній структурі фінансового законодавства є над-

звичайно важливим. Дане питання актуальне як з 
теоретичного, так і з практичного погляду, оскі-
льки в разі колізії положень акту делегованої за-

конотворчості і  закону в суді виникає проблема: 

розглядати в даній ситуації колізію нормативних 

актів рівної юридичної сили чи закон як акт ви-

щої юридичної сили  має пріоритет над актами 

делегованої законотворчості. 
Ступінь наукової розробки проблеми.   

У радянському енциклопедичному словнику де-

леговане законодавство визначається як інститут 

буржуазного права, який веде до обмеження 

компетенції виборного представницького органу, 

до посилення виконавчої влади, а практика деле-

гованого законодавства - одним із найбільш від-

вертих проявів кризи буржуазного парламента-

ризму та законності [20, c.81]. Наслідком такого 

підходу була відсутність спеціальних розробок 

даної проблеми. Тільки у 1997 році В.С.Троїць-

ким та Л.А.Морозовою у статті „Делеговане за-

конодавство” було досліджено природу інститу-

ту делегованого законодавства на прикладі кон-

ституційного законодавства зарубіжних країн; 

підкреслюючи позитивні моменти делегування 

законотворчості з визначеного кола питань, сфо-

рмульовані основні принципи, у відповідності із 
якими даний інститут міг би бути застосований у 

сучасній Росії [17]. В рамках дослідження ієрар-

хії джерел російського права В.А.Толстіком про-

аналізовано суть делегування та ієрархічний ас-

пект проблеми делегованого законодавства, тоб-

то місце актів делегованої правотворчості в ієра-

рхічній системі джерел права [16,75-84]. Аналі-
зуючи джерела податкового права Н.П. Ку-

черявенко характеризує період податкової зако-

нотворчості 1996-1999рр. як такий, що наділений 

протиріччями поєднання законів і указів Прези-

дента, а щодо окремих указів визнає неправомір-

ність прийняття [13,572-578]. Д.Д. Лилак відно-

сить декрети Кабінету Міністрів України і укази 

Президента України передбачені „Перехідними 

положеннями” до особливого виду законодавчих 

актів – „квазі-законів”, тобто нормативних актів, 

що мають юридичну силу закону, однак прийняті 
не парламентом [9,106-116].  

До теми делегування державних повнова-

жень звертались також такі вітчизняні та зарубі-
жні вчені, як С.Алексєєв, В.Горшеньов, В.Кампо, 

М.Козюбра, В.Нерсесянц, С.Полєніна, В.Тацій, 

М.Цвік, С.Шевчук. Науковці В.Горшеньов, 

В.Карташов, Л.Лазарь, В.Нерсесянц, П.Полежай, 

А.Шебанов позитивно оцінюють практику деле-

гування законодавчих повноважень, вважаючи її 
необхідною, що зумовлено потребами правотво-

рення, гнучкістю і нагальністю врегулювання 

ряду економічних проблем. Однак дана група 

науковців зазначає, що делегування законодав-

чих повноважень повинно здійснюватись у від-

повідності з певними стандартами, не бути над-

лишковим і здійснюватись не з усіх питань, які 
складають предмет закону. Ю.Грошовий, В.Та-

цій [6, c.33], М.Цвік [18, c.120], В.Колодій, В.Ко-

пейчиков, Л.Кривенко [12, c.11] виступають за 

категоричну заборону делегування законодавчих 

повноважень, посилаючись на принцип розподі-
лу державної влади. А.Заєць називає подібне де-
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легування „законодавчим курйозом” [10, c.39], 

вважаючи, що проблеми, які виникають можна 

вирішити шляхом перерозподілу нормотворчої 
компетенції. Таку ж думку висловлює С.В.Полє-

ніна, яка виступає за підзаконну правотворчість, 

однозначно заперечуючи можливість конструкції 
правотворчого делегування [15,c.47]. П.Євграфов 

дотримується думки, що правотворчість у право-

вій державі має стати виключно прерогативою 

законодавчих органів, а також народу у формі 
референдуму [8, c.60]. Подібна широта поглядів і 
думок зумовлюється тим, що дослідження до-

сить-таки складної проблеми делегування не ма-

ло комплексного характеру. 

Мета дослідження. На основі аналізу ін-

ституту делегованих повноважень, дослідити 

правовий статус актів, які відносять до делегова-

ного законодавства, та їх місце в ієрархічній 

структурі фінансового законодавства України. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Як відомо, проблема делегованої законотво-

рчості не отримала у вітчизняній юридичній лі-
тературі широкої розробки. Це пояснюється тим, 

що, по-перше, в Україні делегована законотвор-

чість мала тимчасовий характер і, на думку нау-

ковців, не потребує детального дослідження 

[11,c.794]. По-друге, українська правова доктрина 

негативно ставиться до делегованої правотворчос-

ті. Ґрунтуючись на принципі поділу влад, вона від-

носить законодавчу діяльність до виключної ком-

петенції представницьких органів влади. Призна-

чення ж виконавчої гілки влади – оперативне ви-

конання законів, які приймаються парламентом.  

Однак сучасна практика багатьох зарубіж-

них держав свідчить про те, що діяльність вико-

навчих органів не вичерпується і не може вичер-

пуватись тільки виконанням законів. У консти-

туційному праві зарубіжних країн немає єдиного 

погляду на практику делегованої законотворчос-

ті. Можна виділити три групи держав, де: 

а) Основний закон забороняє законотворчу діяль-

ність уряду; б) прямо не зазначено ставлення до 

делегованого законодавства; в) конституції санкці-
онують законотворчу діяльність уряду і достатньо 

чітко регламентують цей процес. 

Конституція України прямо не забороняє і 
не дозволяє делегування законодавчих повнова-

жень. Разом з тим, у відповідності із ст.19 Кон-

ституції України „Органи державної влади і ор-

гани місцевого самоврядування, їх посадові осо-

би зобов’язані діяти тільки на основі, в межах 

повноважень і способом, що передбачені Кон-

ституцією і законами України”. А це значить, що 

їм заборонено здійснювати непередбачувані для 

них законом повноваження. Тому в загально-

прийнятому розумінні делегування законодавчих 

повноважень належить вважати забороненим. 

Згідно з Конституцією України 1996р., Верховна 

Рада проголошена „єдиним органом законодав-

чої влади в Україні” (ст.75). Законопроекти вно-

сяться до Верховної Ради, приймаються нею і 
передаються на підпис Президенту України. 

Конституція не передбачає яких-небудь змін у 

цьому законодавчому ланцюгу. Все вищезазна-

чене дозволяє стверджувати про неприпусти-

мість прямого делегування законотворчості в 

Україні. Крім того, у статтях 106, 116 та 117 

Конституції 1996 р. вказується на підзаконний 

характер актів Президента та Уряду. Однак в 

українській правотворчій практиці мали місце 

випадки, коли суспільні відносини (включаючи 

фінансові), що складають предмет регулювання 

законів, регулювались декретами Кабінету Міні-
стрів України та указами Президента України. 

Такі відхилення від принципу поділу влади за-

слуговують уваги і детального дослідження.  

В.С.Троїцький та Л.А.Морозова вважають, 

що делегування є за своєю суттю передачею прав 

на прийняття законів державному органу (зокре-

ма, уряду), який у відповідності зі своєю влас-

ною компетенцією такими правами не володіє 

[17,c.91]. Згідно зі змінами, внесеними до Кон-

ституції 1978р. у 1992 році Верховна  Рада  Укра-

їни у виняткових випадках двома третинами го-

лосів від загальної кількості народних депутатів 

України могла законом делегувати Кабінету Мі-
ністрів України на визначений термін повнова-

ження видавати декрети у сфері законодавчого 

регулювання з окремих питань [2,ст.97-1]. З ме-

тою оперативного вирішення питань, пов’язаних 

зі здійсненням ринкової реформи, Законом Укра-

їни „Про тимчасове делегування Кабінету Мініс-

трів України повноважень видавати декрети в 

сфері законодавчого регулювання” від 18.11.92р. 

уряд тимчасово, строком до 21 травня 1993 року, 

отримав право видавати „декрети в сфері зако-

нодавчого регулювання з питань, передбачених 

пунктом 13 статті 97 Конституції України 

1978 р., щодо відносин власності, підприємниць-

кої діяльності, соціального і культурного розвит-

ку, державної митної, науково-технічної політи-

ки, кредитно-фінансової системи, оподаткуван-

ня, державної політики оплати праці і ціноутво-

рення”. Протягом строку делегування повнова-

жень (шість місяців) Кабінетом Міністрів було 

прийнято 83 декрети, більша частина з яких сто-

сувалась саме фінансової сфери.  



„Квазі-закони” в системі фінансового законодавства  

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 91 

Аналіз механізму делегування Верховною 

Радою України законодавчих повноважень Кабі-
нету Міністрів України дає підстави стверджува-

ти про його повну відповідність виробленим за-

рубіжною конституційною практикою стандар-

там делегованого законодавства:   

1. Делегування законодавчих повноважень 

здійснювалось на підставі прийнятого парламен-

том спеціального закону. 

2. Встановлений термін дії делегованих 

повноважень. 

3. Закон чітко обмежував коло питань, з 
яких Уряд міг приймати декрети. 

4. Зберігався контроль парламенту за за-

конодавчою діяльністю Уряду. Декрет після під-

писання Прем’єр-міністром України передавався 

до Верховної Ради України і набував чинності 
після десяти днів з моменту його опублікування, 

„якщо протягом десяти днів з дня одержання дек-

рету Верховна Рада України не наклала на нього 

вето”. У період здійснення Кабінетом Міністрів 

України делегованих повноважень Верховна Рада 

України могла законом скасувати декрети Кабінету 

Міністрів України або їх окремі положення, якщо 

вони суперечили Конституції [2, ст.97-1].  

 5. Під час здійснення Урядом України де-

легованих повноважень парламент не міг регу-

лювати законами питання, що передані Кабінету 

Міністрів. На думку В.С.Троїцького та Л.А.Мо-

розової, такий елемент механізму делегування 

законодавчих повноважень є обов’язковим, і са-

ме при його наявності російські науковці висло-

влюються за можливість застосування в Росії 
делегованої законотворчості в порядку правово-

го експерименту [17, c.99]. Такий підхід російсь-

ких дослідників В.А.Толстік вважає надто кате-

горичним, аргументуючи тим, що „делегуючий 

орган, передаючи повноваження, не виключає їх 

зі своєї компетенції навіть на період делегуван-

ня”, а „таке самообмеження неприпустимо з точ-

ки зору правосуб’єктності державного органу...” 

[16, c.83]. На наш погляд, підхід В.С.Троїцького і 
Л.А.Морозової більш доцільний з позицій мож-

ливості застосування делегованої законотворчос-

ті в таких державах, як Україна та Росія. Оскіль-

ки делегування законотворчості в наших країнах 

могло бути застосовано тільки у випадку нагаль-

ної потреби швидкого врегулювання певних сус-

пільних відносин урядом, тому не мало змісту 

парламенту зосереджувати увагу на тих питан-

нях, регулювання яких делеговано уряду. В про-

тивному випадку не тільки не відбулося б „роз-
вантаження” парламенту, але й з’явились би різ-
ного роду колізії між законами та актами уряду з 

одних і тих же питань. Таких проблем Україна 

уникнула з прийняттям Закону від 18.11.1992 р. 

„Про тимчасове зупинення повноважень Верховної 
Ради України, передбачених пунктом 13 статті 97 

Конституції України, і повноважень Президента 

України, передбачених пунктом 7-4 статті 114-5 

Конституції України” [4]. 

Декрети згідно з Конституцією України 

1978 р. „мають силу закону”, відповідно „можуть 

зупиняти дію конкретних законодавчих актів або 

вносити до них зміни і доповнення” [2,ч.2 ст.97-

1].  Д.Д.Лилак відносить їх до такого виду зако-

нодавчих актів як „квазі-закони”, оскільки не-

зважаючи на те, що декрети приймаються не 

представницьким органом, вони володіють юри-

дичною силою закону [9, c.111]. Так, в Англії у 

випадку протиріччя між актом виконавчої влади, 

що виданий у результаті делегування повнова-

жень, і статтею закону при тлумаченні необхідно 

діяти так, ніби мова йде про колізію між двома 

статтями закону [21, p.51]. Отже, декрети Кабі-
нету Міністрів України 1992-1993 років, що міс-

тять фінансові норми, займають в ієрархічній 

структурі фінансового законодавства місце на 

рівні із законами, відповідно входять до масиву 

законодавчих актів фінансового законодавства. На 

сьогодні декретами Кабінету Міністрів України 

регулюються місцеві податки і збори, податок на 

прибуток підприємств та організацій, податок на 

промисел, акцизний збір, система валютного регу-

лювання та контролю, використання прибутку 

державних підприємств тощо. 

Ще одним прикладом правових актів, яки-

ми певний час здійснювалось регулювання сус-

пільних відносин, що належать до предмета ре-

гулювання саме законів, є укази Президента 

України у 1993-1995, 1995-1996 та 1996-1999 рр. 

з економічних питань. Серед указів даних пері-
одів частина безпосередньо стосується галузі 
фінансового права, а тому в аспекті дослідження 

ієрархічної структури фінансового законодавства 

є потреба з’ясування правової природи та юри-

дичної сили таких актів. 

Згідно з п.7-4 статті 114-5 Конституції 
України 1978р. Президент України мав право 

ухвалювати укази з питань економічної реформи, 

не врегульованих законами України, які діяли до 

прийняття відповідних законів. Можливість та-

кої первинної нормотворчості Президента Украї-
ни була продовжена Конституційним договором 

України [3, ст.25] та Конституцією України 1996 

р. Частина 4 Розділу ХV містить положення, що 

Президент України протягом трьох років після 

набуття чинності Конституцією України має пра-
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во видавати схвалені Кабінетом Міністрів України 

і скріплені підписом Прем’єр-міністра України 

укази з економічних питань, не врегульованих за-

конами, з одночасним поданням відповідного за-

конопроекту до Верховної Ради України. 

В юридичній літературі не існує однознач-

ної позиції стосовно юридичної природи указів 

Президента України 1993-1999 рр. з економічних 

питань, зокрема щодо визнання таких указів ак-

тами делегованого законодавства та їх юридич-

ної сили. На наш погляд, така розбіжність у по-

глядах науковців зумовлена в першу чергу різ-
ним розумінням самого інституту делегованого 

законодавства. 

Велика Радянська Енциклопедія визначає 

делеговану законотворчість як видання урядом 

за уповноваженням парламенту нормативних 

актів, які мають силу закону. В.С.Троїцький та 

Л.А.Морозова вважають, що делегування є за 

своєю суттю передачею прав на прийняття зако-

нів державному органу (зокрема, уряду), який у 

відповідності зі своєю власною компетенцією 

такими правами не володіє [17, c.91]. На думку 

А.Ф.Шебанова, поняття делегованої правотвор-

чості передбачає доручення нищестоячому орга-

ну видавати акт з питань, що входить до компе-

тенції делегуючого органу і залишається в його 

компетенції [19, c.105]. В.А.Толстік наголошує 

на різниці між поняттями доручення і делегуван-

ня за такими ознаками: 1) Доручення можливе 

тільки у тій системі, яка побудована на принципі 
субординації, тобто в системі виконавчих орга-

нів; делегування, навпаки, можливо в любій сис-

темі. 2) Правовий акт, який виданий за доручен-

ням, володіє юридичною силою органу, що ви-

дав. При делегуванні – юридична сила прийнято-

го акта прирівнюється до сили актів делегуючого 

органу [16, c.78].  

Укази Президента 1993-1999 рр. не можна 

розглядати як доручення парламенту, оскільки 

вони не володіють вищевказаними ознаками 

останнього. Водночас їх не можна віднести до 

делегованого законодавства з таких причин. По-

перше, ні Конституція України 1978 р. (за редак-

цією 1992 р.), ні Конституція України 1996р. не 

містять положень щодо права парламенту пере-

давати свої нормотворчі повноваження Президе-

нту. По-друге, відсутній спеціальний закон, яким 

парламент би делегував свої повноваження Пре-

зиденту (у даному випадку конституційної нор-

ми недостатньо). Як слушно зазначає В.А.Толс-

тік, делегування – це наділення повноваженнями, 

але, на відміну від первинного (статусного наді-
лення), воно являє собою вторинний акт, оскі-

льки передати можна тільки те, чим володієш 

сам [16, c.79]. Тобто делегування в порядку уто-

чнення компетенції за допомогою звичайних за-

конів відрізняється від дії положення конститу-

ційного закону, яким внесено зміни до Консти-

туції, а тому не делегує повноваження, а пере-

розподіляє компетенцію. По-третє, відсутній 

чіткий перелік питань, право врегульовувати які 
надається Президенту України (словосполучення 

„з економічних питань” (КУ 1978 р.) або „з пи-

тань економічної реформи” (КУ 1996 р.) надто 

розпливчате). У такій ситуації не виключається 

можливість регулювання одних і тих же питань 

як Президентом так і парламентом, оскільки па-

рламент не був обмежений в праві врегульовува-

ти ці питання. Тому, дозволимо собі не погоди-

тись з позицією Г.І.Дутки, на думку якої, таке 

уточнення Верховною Радою України своїх пов-

новажень і пов’язане з цим встановлення для ви-

конавчої влади (Президента) додаткових, непе-

редбачених законодавством прав є „делегування 

особливого роду” [7, c.121], оскільки конститу-

ційно закріплений механізм надання права Пре-

зиденту України приймати укази з економічних 

питань, що не врегульовані законами, не відпові-
дає всім загальноприйнятим ознакам делеговано-

го законодавства. 

Виникає логічне запитання: то яка ж пра-

вова природа і юридична сила таких актів Пре-

зидента?  На наш погляд, у цій ситуації маємо 

справу з первинним наділенням Президента пра-

вом протягом установленого періоду приймати 

укази з економічних питань, які не врегульовані 
законом. Тобто з урахуванням економічної та 

політичної ситуації в Україні повноваження Пре-

зидента України на конкретний період часу були 

розширені, а дія норм статті 92 КУ 1996 р. щодо 

встановлення виключно законами України бю-

джетної системи України, системи оподаткуван-

ня, засад створення і функціонування фінансово-

го, грошового, кредитного та інвестиційного ри-

нків... та ін.[1,п.1 ч.2 ст.92] була обмежена.  

Щодо юридичної сили указів Президента, 

то Конституція України на відміну від Консти-

туції Білорусії про це нічого не зазначає. З одно-

го боку, укази Президента з економічних питань 

як і закони містять первинні норми і регулюють 

суспільні відносини, що віднесені до предмету 

регулювання закону. Крім того, зміни до таких 

указів не можна було внести звичайним указом 

підзаконного характеру, тільки указом, який вида-

ний згідно з п.7-4 статті 114-5 Конституції України 

1978р. або „Перехідних положень” Конституції 
України 1996 р. З іншого боку, укази з економіч-
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них питань не належать до актів делегованого за-

конодавства, тому, як зазначалось вище, такі акти 

Президента не мають юридичної сили актів парла-

менту. До того ж, на відміну від законів, такі укази 

повинні відповідати вже існуючим законам (тобто 

не могли змінювати вже існуючі закони).  

Отже, на нашу думку, Укази Президента 

1992-1999 рр. з економічних питань мають підза-

конний характер. Однак, враховуючи, що такі 
акти містять первинні норми і регулюють найва-

жливіші суспільні відносини (що належать пред-

мету регулювання законів), тобто володіють 

ознаками закону, було б невірним їх прирівню-

вати до звичайних указів, які видаються на вико-

нання і у відповідності до законів. На наш по-

гляд, укази з економічних питань слід віднести 

до окремої групи і визнати за ними юридичну 

силу вищу в порівнянні до звичайних указів Пре-

зидента. Науковець Д.Д.Лилак відносить укази 

Президента України прийняті на підставі п.4 Пе-

рехідних положень Конституції України до тако-

го виду законодавчих актів як „квазі закони” 

(квазі... від лат. quasi – ніби) – нормативні акти, 

що мають силу законів, але не приймались пар-

ламентом [9,c.111]. Ми погоджуємось з подібним 

терміном по відношенню до указів, тільки в та-

кому розумінні: указ Президента з економічного 

питання в межах окремого виду суспільних від-

носин, що є предметом його регулювання, ви-

ступає в якості закону (як зазначає Д.Д.Лилак – 

„ніби закон”), тобто містить первинні норми – 

основні засади і принципи. Однак указ – це зов-

нішня форма підзаконного нормативного акта, 

тому незалежно від якостей змісту указів, вони 

займають в ієрархічній системі законодавства 

України місце після нормативних актів законо-

давчого характеру. 

Отже, укази Президента України, що при-

ймались згідно з п. 7-4 статті 114-5 Конституції 
України 1978р., статті 25 Конституційного дого-

вору та п. 4 Розділу ХV Конституції 1996 р., 

предметом регулювання яких виступають публі-
чні фінанси, є частиною фінансового законодав-

ства і в її ієрархічній структурі займають місце 

після законодавчих нормативних актів.  

Незважаючи на тимчасовий характер ука-

зів (діють до прийняття відповідних законів), до 

сьогоднішнього часу ними регулюються такі фі-
нансово-правові питання: випуск та обіг векселів 

для покриття взаємної заборгованості суб’єктів 

підприємницької діяльності України; заходи що-

до прискорення процесу малої приватизації; 
спрощена система оподаткування, обліку та звіт-

ності суб’єктів малого підприємництва; мобілі-

зація додаткових коштів на фінансування соціа-

льних виплат; порядок одержання резидентами 

кредитів, позик в іноземній валюті від нерезиде-

нтів та застосування штрафних санкцій за пору-

шення валютного законодавства тощо. 

Висновки.  Отже, залежність між компе-

тенцією нормотворчого органу і правовою силою 

нормативно-правових актів не є постійною і не-

змінною. Вона вимагає коригування відповідно 

до потреб законотворчості. Саме потребою у під-

вищенні стабільності економіки, а також більш 

оперативного розв’язання економічних проблем 

викликані редагування Конституції України 

1978р. та закріплення „Перехідних положень” 

Конституції 1996 р., що делегували Кабінету Мі-
ністрів право приймати нормативні акти з еко-

номічних питань, які мають загальнообов’яз-
ковий характер і юридичну силу закону та нада-

ли право Президенту України видавати укази з 
економічних питань, не врегульованих законами. 

Такі відступи від класичного принципу поділу 

влад спричинили появу в національному законо-

давстві, і фінансовому законодавстві зокрема, 

появу „квазі-законів” – нормативно-правових 

актів, які приймаються не парламентом, однак 

містять первинні фінансові норми. Декрети Ка-

бінету Міністрів України та укази Президента з 
економічних питань, що містять фінансові нор-

ми, є частиною фінансового законодавства. А от 

декрети належать до законодавчих нормативних 

актів, укази ж очолюють систему підзаконних 

нормативних актів фінансового законодавства. 
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ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 

Постановка проблеми. Банківська система 

виступає однією з найважливіших частин еконо-

мічного механізму кожної розвинутої держави, 

бурхливий розвиток якої відбувається в наш час. 

Безперебійне та ефективне функціонування всіх 

державних органів, розвиток суверенної держа-

ви, взаємозв’язок банківських установ з суб’єкта-

ми господарювання, забезпечення стабільності 
національної валюти суттєво залежить від стану 

банківської системи. Необхідність дослідження 

поняття та структури банківської системи викли-

кані як теоретичними, так і практичними обста-

винами. Якщо розглядати з практичної точки зо-

ру, то однією з умов взаємодії банків і клієнтів є 

включення банку до банківської системи, оскіль-

ки клієнти банків мають право відкривати рахун-

ки не тільки для того, щоб зберігати свої гроші, 
але й для того, щоб забезпечити свою господар-

ську діяльність і власні потреби в будь-яких бан-

ках України, маючи при  цьому можливість роз-
раховуватися з необмеженою кількістю отриму-

вачів коштів. Отже, вступаючи у договірні відно-

сини з будь-яким банком, клієнт теоретично має 

можливість розраховувати на взаємодію з усією 

банківською системою. В теоретичному плані 
дослідження поняття та структури банківської 
системи дає можливість окреслити те зовнішнє 

середовище, в якому знаходиться конкретний 

банк, виявити його залежність від цього середо-

вища та можливість їх взаємного впливу. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До-

слідженню правовідносин у сфері банківської 
діяльності присвячено значне коло науково-тео-

ретичних розробок. Аналізуючи поняття та стру-

ктуру банківської системи, доцільно зупинитися 

на наукових працях провідних учених М.М.Агар-

кова, Л.К. Воронової, Є.А. Гуревича, А.М. Екма-

ляна, Н.Ю. Єрпилєвої, Л.Г. Єфімової, А.М. Жу-

кова, А.Ю. Іоффе, Є.В. Карманова, В.Л. Кротю-

ка, О.М. Олейник, О.П. Орлюк, П.С. Пацурківсь-

кого, А.О. Селіванова, Г.А. Тосуняна та інших. 

Разом з тим, досліджуючи поняття та струк-

туру банківської системи, методологічно важли-

во визначити: чому банківська система України 

являє собою саме систему, а не якусь-то множи-

ну не пов’язаних між собою елементів? Тому при 

проведенні дослідження необхідно враховувати 

й положення теорії та філософії права з проблем 

системності, що  містяться у працях С.С. Алексє-

єва,  В.А.Карташева, А.А.Козловського, Д.А. Ке-

римова, П.Е. Недбайла, А.В. Сурилова,  А.І. Ує-

мова,  Ю.А. Урманцева, В.Н. Хропанюка, Р. Ци-

пеліуса та інших. 

Одним із центральних і системоутворюючих 

елементів банківської системи України виступає 

Національний банк, що законодавством визначе-

ний як особливий орган державного управління, 

тому слід також базуватися на теоретичних роз-
робках і положеннях представників науки адмі-
ністративного права, у тому числі А.Н. Аверья-

нова, В.Г. Афанасьєва, Е.Б. Кубко, Ю.А. Тихо-

мирова, В.Є. Чиркина та інших. 

Метою даної статті є з’ясування ступеня на-

укової розробки проблеми, аналіз методологіч-

них досліджень поняття та структури банківської 
системи України, формування власних висновків 

по даному питанню. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Однією з ключових категорій банківського права 

є таке поняття, як банківська система. Щоб скла-

сти цілісне наукове уявлення про банківську сис-

тему, необхідно визначити її елементи, розкрити їх 

внутрішню закономірність і взаємозв’язок. Аналіз 
наукової літератури дозволяє зробити висновок 

про те, що сьогодні відсутня єдність поглядів на 

поняття та структуру банківської системи. 

Вчені-економісти під банківською системою 

розуміють історично сформовану та законодавчо 

закріплену систему організації банківської справи 

у конкретній державі [28, с. 356]. До структури су-

часної банківської системи дані автори відносять 

центральний  банк, кредитні організації та філії і 
представництва іноземних банків. При цьому кре-

дитні організації розглядаються ними як сукуп-

ність банків і небанківських кредитних організацій. 

Друга група вчених пропонує розглядати бан-

ківську систему як сукупність банків, що функціо-

нують у країні, визначаючи банківську систему як 

складову частину кредитної системи [8, с. 372]. 

Інституційну структуру кредитної системи вони 

визначають як взаємозв’язок трьох груп: централь-

ного банку, комерційних банків та спеціальних 

кредитно-фінансових інститутів (парабанки). Пер-

ші дві групи вчені об’єднують в окрему ланку ор-

ганізації кредитних відносин – банківську систему 

країни. Третя ж група формує відносно відокрем-
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лену систему небанківських установ, що спеціалі-
зуються на виконанні окремих операцій [8, с. 371]. 

Інша група вчених, заперечуючи існування ба-

нківської системи у вигляді сукупності банків, 

прийшла до висновку про те, що необхідно розгля-

дати банківську систему не як просту сукупність 

окремих банків, а свідомо побудовану на законода-

вчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, 

субординації та взаємозв’язків окремих її елемен-

тів та ланок. Автори вказують, що вона (банківська 

система) виконує свої специфічні функції і роль в 

економіці, які хоч і пов’язані з функціями і роллю 

окремих банків, проте не повторюють їх і не зво-

дяться до них, а мають самостійне значення [9, с. 

469]. Вчені вважають, що більш правомірним є фо-

рмування банківської системи як законодавчо ви-

значеної, чітко структурованої та субординованої 
сукупності фінансових посередників, що здійсню-

ють банківську діяльність на постійній професійній 

основі і функціонально взаємопов’язані в само-

стійну економічну структуру [9, с. 446]. Фінансо-

вими посередниками автори називають суб’єктів 

грошового ринку, що займаються фінансовим по-

середництвом, які поділяються на банки та небан-

ківські фінансові посередники (а саме: договірні та 

інвестиційні фінансово-кредитні установи). 

Вчені-юристи розглядають банківську систему 

як частину фінансової системи будь-якої країни, 

що відіграє вирішальну роль в її економічному 

розвитку [10, с. 24]. Банківську систему визнача-

ють і через розгалужену сукупність банків, банків-

ських інститутів, фінансово-кредитних установ, що 

діють в межах єдиного фінансово-кредитного ме-

ханізму на чолі з центральним банком [16, с.37]. 

Деякі автори вказують на те, що банківська систе-

ма включає комерційні банки та інші небанківські 
фінансово-кредитні інститути [11, с.6]. Інші автори 

висловлюють думку про те, що в банківську сис-

тему в якості третього елементу включається бан-

ківська інфраструктура, яка складається з різного 

роду підприємств, агентств та служб, що забезпе-

чують життєдіяльність банків; інформаційне, ме-

тодологічне, наукове, кадрове забезпечення, засоби 

зв’язку [17, с.407-410; 29, с.347-348]. Однак вважа-

ємо, що такі підходи є дещо спірними.  

Те, що банківська інфраструктура поряд із су-

купністю банків, банківського законодавства та 

банківського ринку включається в структуру бан-

ківської системи, зазначено і в російській банківсь-

кій енциклопедії [23,с.51]. Вважаємо, що визначати 

банківську систему через сукупність банків, бан-

ківської інфраструктури, банківського законодав-

ства та банківського ринку недоцільно тому, що 

можна об’єднати в одне поняття банківської сис-

теми такі різнопланові елементи. Звичайно викли-

кає деякий сумнів і те, що одним з елементів бан-

ківської системи є банківське законодавство. Бан-

ківське законодавство є не елементом банківської 
системи, а способом, формою, інструментом дер-

жавного управління нею. Така категорія, як банків-

ське законодавство, являє собою зовнішню форму 

виразу права, яким регулюється діяльність банків-

ської системи. В юридичній енциклопедії поняття 

банківської системи розглядається через сукуп-

ність різних видів банків і банківських інститутів, з 
допомогою яких здійснюється мобілізація коштів, 

надаються клієнтурі кредити та різноманітні по-

слуги щодо прийому вкладів і наданих кредитів 

[30, с.190]. Погоджуємося з тим, що не можна й 

ототожнювати кредитну систему та банківську, 

оскільки банківська система є складовою частиною 

кредитної [21, с. 33]. І банківські установи можуть 

входити до кредитної системи, але будь-які креди-

тні установи (крім банків) не можуть розглядатися 

як складові банківської системи.  

Інший підхід до поняття та структури банків-

ської системи закріплений і в законодавстві. Так, 

згідно зі ст. 4 Закону України „Про банки і банків-

ську діяльність” банківська система розглядається 

як сукупність Національного банку України та ін-

ших банків, що створені і діють на території Укра-

їни. Визначений законодавством перелік не можна 

вважати повним. Оскільки на території нашої дер-

жави знаходяться філії та представництва іноземних 

банків, які також здійснюють банківську діяльність, 

вважаємо, що їх необхідно включити до складу бан-

ківської системи.  Як зазначають науковці, „банківсь-

ку систему в Україні юридична наука визначає як 

внутрішньо організовану, взаємопов’язану, об’єднану 

загальною метою сукупність банківських та фінансо-

во-кре-дитних установ, що створені і діють на основі 
Конституції та законів України” [4, с. 56]. 

При дослідженні поняття банківської системи 

перш за все необхідно визначити, що буде являтися 

таким утворенням, яке в принципі можна назвати 

системою. Деякі автори вказують на те, що  „для 

декого система – це все одно, що „багато”. Виник-

ло в державі 1000, а потім ще стільки же банків і 
маса небанківських кредитних установ – ось і гото-

ва система.” Але „будь-яка органічна система – це 

не тільки кількість перш за все (ні тисячі чи 10 ти-

сяч банків), а деяка складна якість. Це – організм, 

всі частини якого узгоджено, на основі деяких не-

заперечних правил реалізують певні загальні фун-

кції” [26, с.6]. Банківська система являє собою саме 

систему, а не множину не пов’язаних між собою 

елементів, а як зазначають учені, „будь-якій систе-

мі, незалежно від того, які об’єкти чи явища скла-
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дають її зміст, властива певна структура” [22, с. 

68]. У філософській літературі підкреслюється, що у 

повному розумінні  слова „система” – це цілісне 
утворення, якому притаманні нові якісні характерис-

тики, що не вміщуються в утворюючих його компо-

нентах. При цьому „система - це таке утворення, в 

якому внутрішні зв’язки компонентів між собою ма-

ють перевагу над зовнішнім впливом на них” [3, с. 

18-19]. Науковці- філософи вказують на те, що „будь-

яка система суть ціле ...виникнення будь-якого цілого 

може мати місце тільки в тому випадку, якщо реаль-

но існують його частини, об’єднання певної сукупно-

сті яких і створює деяку цілісність” [21, с. 121]. 

З усього комплексу системних понять найбі-
льше в науковій літературі присвячено досліджен-

ню поняття „система”. Різні та надзвичайно різно-

манітні визначення поняття „система” проаналізо-

вані вченими [1; 3; 5; 6; 7; 15; 22; 24; 27; 31]. Серед 

універсальних визначень можна виділити такі, в 

яких вміщується інтенція на онтологічну універса-

льність [7; 31], а також для яких характерна інтен-

ція на гносеологічну універсальність [25; 27]. 

Більш прагматичною вчені вважають другу групу 

цих інтенцій, тому що вони створюються не тільки 

для опису системних об’єктів, але й для того, щоб 

забезпечити якесь-то оперування ними. Будь-які 
сукупності розглядаються багатьма вченими як 

сукупність об’єктів [1; 3], але інші дослідники вва-

жають, що не всі сукупності є системами [24]. Ви-

значаючи систему як сукупність, автори „характе-

ризують наявність зв’язків між елементами і появу 

в цілісній системі нових властивостей, не прита-

манних елементам, окремо взятим. Зв’язок, ціліс-

ність і зумовлена ними стійка структура – такі ха-

рактерні ознаки будь-якої системи” [6, с.177]. 

Аналізуючи банківську систему з погляду ві-
домої тези Л. Берталанфі (а він висунув програму 

побудови загальної теорії систем у 40-х роках) [12; 

18; 19], згідно з якою будь-який об’єкт може роз-
глядатися як система, можна прийти до висновку, 

що їй притаманні всі необхідні ознаки, які вклю-

чаються в поняття „система”. А саме: цілісність, 

структурність, взаємозв’язок системи із середови-

щем, ієрархічність, множинність опису кожної сис-

теми, а також наявність управляючого суб’єкта, 

тому що банківська система належить до числа 

соціальних систем. Але оскільки банківська систе-

ма включається в число найбільш складних соціа-

льних систем, вона характеризується наявністю в 

ній не тільки процесів управління, але й здатністю 

до самоуправління. Банківська система є і самоор-

ганізуючою, тому що в процесі функціонування 

вона здатна видозмінювати структуру. Банківська 

система є складовою частиною кредитної системи, 

де вона взаємодіє з усіма її елементами, але вико-

нує свої, тільки їй притаманні функції.  
Загальноприйнята позиція, згідно з якою до 

будь-якої системи можна відносити лише ті органі-
зації, які безпосередньо здійснюють функції або 

діяльність, в яких і виражаються її якості. Але це 

вузький підхід до тлумачення банківської системи. 

Більш адекватним уявляється широкий підхід до 

визначення банківської системи, який передбачає 

включення до елементів системи не тільки тих ор-

ганізацій, які безпосередньо здійснюють певний 

вид діяльності, але й організацій, які забезпечують 

основну функцію цієї системи. При цьому важливо 

не вийти за межі співвідношення забезпечення з 
основною діяльністю. До таких спеціалізованих ор-

ганізацій відповідно до Закону України „Про банки і 
банківську діяльність” можна віднести банківські 
спілки і асоціації, які створюються з метою захисту та 
представлення інтересів своїх членів, розвитку між-

регіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення 

наукового та інформаційного обліку і професійних 

інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської 
діяльності, але не мають права займатися банківсь-

кою чи підприємницькою діяльністю. 

Висновки. Сьогодні банківська система, ви-

ступаючи одним із найважливіших організацій-

них механізмів фінансової системи, сприяє різ-
нобічному впливу на функціонування всіх еко-

номічних процесів у суспільстві, на життєдіяль-

ність суспільства в цілому. Представляючи від-

носно автономне економіко-правове утворення, 

банківська система органічно включається в 

склад іншої, більш широкої кредитної системи, 

взаємодіє з усіма її елементами, але виконує і 
власні, тільки їй притаманні функції. Фінансовий 

стан банківської системи безпосередньо впливає 

на економічну безпеку держави і, як наслідок, на 

її економічний суверенітет.  

Структура банківської системи України може 

бути представлена так: Національний банк України 

як конституційний орган; державні банки; акціоне-

рні банки; кооперативні банки; асоціації (спілки) 

банків; філії та представництва іноземних банків; 

інші фінансові установи. 

Банківська система являє собою внутрішньо 

організовану цілісність, в якій елементи пов’яза-

ні одним з одним і об’єднані на підставі спільно-

го принципу-забезпечення функціонування дія-

льності цієї системи. 
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THE NOTION AND THE STRUCTURE OF BANKING SYSTEM 

Summary 
The analysis of methodological research of the notion and the structure of the banking system gives the 

possibility to consider the banking system nowadays as one of the most important organizational mecha-

nisms of the financial system. This fact facilitates the versatile influence on the functioning of all economic 

processes in a society and the life activity of the society in general. 
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Постановка проблеми.  Після зламу коман-

дно-адміністративної системи в Україні стрімко-

го розвитку почала набирати юриспруденція як 

наука, хоча і не у всіх її напрямках. Так, що сто-

сується страхового права, то тут і досі ще існує 

багато недосліджених проблем. Одне із таких 

питань, якому на сьогодні не приділено достат-

ньої уваги, це страховий інтерес, що є одним із 
основних елементів страхового правовідношен-

ня. Визначення поняття страхового інтересу від-

сутнє в нормативно-правовій базі України, хоча 

погляд на страховий інтерес, як об’єкт страхово-

го правовідношення,  знайшов відображення  у 

ст. 4  Закону України «Про страхування», яка 

називає майнові інтереси єдиним об’єктом усіх 

видів страхування.    

Ступінь наукової розробки. Досліджуючи 

проблему страхового інтересу, науковці зверта-

лись до вивчення інтересу як загальнонаукової 
юридичної категорії. Однак відзначимо, що в 

юридичній  науці немає єдності у поглядах  щодо 

визначення сутності та вираження інтересу у 

правових відносинах. Наприклад, Г. Шершене-

вич  визначив суб’єктивне право як відокремлену 

можливість  здійснення інтересу [17, с.58, 59]. 

Він звертає увагу  на те, що юридичні відносини, 

які примушують одну особу вчинити дії на ко-

ристь  іншої, передбачають наявність у останньої 
інтересу до здійснення  цього акту. Розвиваючи 

теорію інтересу, Ю. Толстой і ряд інших вчених 

говорять про задоволення інтересу уповноваже-

ної особи в межах цивільних відносин, що вини-

кають, виділяючи інтерес як головний  елемент 

змісту суб’єктивного права, яка визначає зміст 

волі уповноваженої особи [3, с.80].  Як ствер-

джує В. Грибанов,  інтерес – явище, яке поєднує 

об’єктивні та суб’єктивні моменти. За своєю 

природою інтерес об’єктивний. Це – форма  про-

яву економічних відносин у діяльності, вчинках 

людей [4, с.236, 237]. Пацурківський П.С. та Па-

цурківський Ю.П. з’ясовують сутність та зміст 

категорії інтересу в цивільному праві, зазначаю-

чи, що інтерес – це суспільне відношення, зміс-

том якого виступає потреба суб’єкта, яка має со-

ціальний характер і яка виражається в усвідом-

ленні  та реалізації цілей [13, с.45-49]. 

Повертаючись до питання про страховий ін-

терес можна зазначити, що не має одностайності 

думок стосовно визначення даного поняття.        

В різних джерелах літератури існують різні ви-

значення  цього поняття. Так, учені-економісти 

А. Гвозденко та В. Шахов визначають страховий 

інтерес  як міру матеріальної зацікавленості фі-
зичної або юридичної особи  в страхуванні [16, 

с.67]. В. Серебровський вважав, що страховий 

інтерес є об’єктом  страхового правовідношення. 

На інтерес як об’єкт страхування вказував у сво-

їх  працях В. Ідельсон. На його думку, без інте-

ресу  немає страхування: необхідно, щоб страху-

вальник  мав майновий інтерес [7, с.86].  Посту-

пово переходячи до викладу основного матеріалу 

слід зазначити що, до питання про роль і місце 

страхового інтересу у страхових правовідноси-

нах практично завжди звертали увагу  науковці 
різних часів, чиї дослідження  були пов’язані з 
наукою страхового права.  

Мета статті полягає у тому, щоб дослідити, 

чим зумовлений страховий інтерес, чи він зав-

жди присутній в основі страхового правовідно-

шення, а також чи зберігає своє значення він в 

різних видах страхування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Починаючи розгляд питання про страховий інте-

рес як одну із передумов виникнення страхового 

правовідношення необхідно зупинитись на пи-

танні, що ж таке юридичні умови і які умови мо-

жна ще віднести до умов даного виду страхуван-

ня. Юридичні умови (умови виникнення зміни та 

припинення правовідносин) – це обставини, що 

мають юридичне значення  для настання право-

вих наслідків, проте, вони пов’язані з цими нас-

лідками опосередковано, через одну чи декілька 

проміжкових ланок [8, с.78]. На відміну від під-

став виникнення, зміни та припинення правовід-

ношення (юридичних фактів) юридико-фактичні 
умови створюють можливість виникнення, зміни 

або припинення  правовідношення, створюють 

правове середовище, в якому можуть виникнути 

та розвиватися різноманітні правові зв’язки.       

У вітчизняній науці немає одностайності  та чіт-

кого  розмежування підстав та умов правовідно-

син. Одні автори, фактично ототожнюючи  під-

стави та умови виникнення, зміни та припинення 

правовідносин, визначають умовами правовідно-

син юридичні факти [6, с.193], інші  взагалі не 

розмежовують  умови та підстави правовідносин, 
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характеризуючи  тільки юридичні факти  як під-

стави виникнення, зміни та припинення тих чи 

інших  правовідносин [6, с.193] . Автор вважає, 

що більш обґрунтована позиція іншої групи ав-

торів, які розмежовують підстави та умови вини-

кнення, зміни та припинення правовідносин, і 
вважає що саме підставою є юридичний факт і 
фактичні склади, тобто конкретні життєві обста-

вини, з наявністю яких  нормами права пов’я-

зують настання передбачених у них  правових 

наслідків. Тому при дослідженні  та розмежуван-

ні даних понять  можна побудувати логічну 

структуру: умова-підстава-правовідношення.  

До числа юридичних умов можна віднести  

громадянство, стать, вік, стан здоров’я, сімейний 

стан, освіту, місце проживання, тощо. Не являю-

чись  елементами конкретних фактичних складів, 

ці юридично значимі  обставини виступають 

юридичними умовами для виникнення, зміни та 

припинення  цілих масивів правових зв’язків.  

Виходячи з вищезазначеного, крім загальних 

юридичних умов, що притаманні більшості пра-

вовідносин можна визначити наступні специфіч-

ні умови державного обов’язкового особистого 

страхування: наявність страхового інтересу як 

обов’язкова умова страхування;  ризиковий ха-

рактер страхування, тобто наявність страхового 

ризику; випадковий характер майнових потреб, 

які покликано забезпечувати страхування; наяв-

ність правової регламентації випадків обов’язко-

вого особистого страхування. 

Важливою умовою страхування взагалі та 

державного обов’язкового особистого страху-

вання, зокрема, є наявність страхового інтересу. 

Г.Ф. Шершеневич зазначає, що страхування має 

своїм завданням зняття з особи страх за можливі 
збитки, і тому отримання прибутку при страху-

ванні неприпустиме [18, с.89]. З цього положен-

ня можна зробити два  висновки: а) немає інтере-

су – немає страхування. Це означає, що страху-

вальником може бути тільки та особа, яка в ре-

зультаті втрати або пошкодження майна може 

зазнати певних збитків. Це дозволяє розмежува-

ти різноманітні інтереси, що взаємно стикаються 

щодо одного і того ж майна, коли кожен з них 

вправі застрахувати цю річ у межах свого стра-

хового інтересу; б) відповідно до ст. 9 ЗУ «Про 

страхування» страхове відшкодування не може 

перевищувати розміру прямого збитку, якого 

зазнав страхувальник [1].  

Вимоги, які висуваються до величини стра-

хового інтересу, поширюються  і на той випадок, 

коли майно застраховане в декількох  страхови-

ків і загальна страхова сума перевищує справж-

ню його вартість. У такому випадку виплачуване 

страхове відшкодування  всіма страховиками не 

може перевищувати справжньої вартості застра-

хованого майна. 

Проблема страхового інтересу відноситься до 

числа дискусійних  у теорії страхування. У пра-

вовій науці висловлювалися різні погляду на 

юридичну природу страхового інтересу. Під 

страховим інтересом ряд авторів розуміє ті збит-

ки, які страхувальник (чи третя особа) може по-

нести при настанні  страхового випадку, що дає 

можливість виключати страхування особистих 

немайнових благ [2, с.56-62] .                

Інтерес визначався як вигода, користь [5, 

с.23-30],  - у деяких випадках – як благо, як те, 

що в тій чи іншій мірі задовольняє потреби  лю-

дей, виступає як предмет задоволення цих  по-

треб, метою поведінки індивіда, вигідне оптима-

льне задоволення, що опосередковує потреби, що 

визначає загальні умови і засоби задоволення. На 

думку Н.С. Малєіна, страховий інтерес виступає 

об’єктом страхової охорони [10, с.27-34].     

В.І. Серебровський вважав, що страховий ін-

терес є предметом страхування, пояснюючи це 

тим, що страховик, укладаючи договір страху-

вання, не бере на себе  зобов’язання відновити ту 

чи іншу річ, що постраждала від настання  страхо-

вого випадку, а зобов’язується тільки відшкодува-

ти той збиток, якого може зазнати страхувальник. 

Другим аргументом В.І. Серебровського на ко-

ристь страхового інтересу як предмета страхування  

є допустимість декількох окремих  страхових пра-

вовідношень, в які вступили особи, що мають в 

одній і тій же речі різні страхові інтереси. Отже, 

страхується не визначена річ, а інтерес страхуваль-

ника в цілості застрахованого [15, с.67].  

Однак твердження В.І. Серебровського не 

відбивають сутності  страхового інтересу. По-

перше, у випадках, коли страховик бере на себе 

зобов’язання відновити річ у натурі, відбувається 

роздвоєння предмета страхування в межах однієї 
і тієї ж галузі майнового страхування  в залежно-

сті від характеру  страхового відшкодування – 

натурального чи грошового. Якщо в страховому 

договорі страховику надається  право вибору між 

відновленням у натурі чи грошовим відшкоду-

ванням, то до настання страхового випадку вза-

галі неможливо визначити, що застраховано: річ 

чи інтерес. Мета страхування – відшкодування 

збитків, зазнаних страхувальником, власне кажу-

чи, не зміниться від вибору  форми відшкоду-

вання: грошової чи натуральної. І якщо навіть 

об’єкт страхового відшкодування виражений у 

грошовій формі, це не виключає того, що об’єк-
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том є річ у натурі.  По-друге, закон не забороняє 

укладення декількох однорідних угод, предме-

том яких може бути та сама річ. Єдина вимога до 

таких угод, щоб вони не виключали одна одну за 

своїм матеріальним змістом. Прикладом можуть 

служити заставні відносини, що виникають із 
приводу однієї і тієї ж речі (предмета застави). 

Під предметом страхування, як указує В.К. Рай-

хер, варто розуміти об'єкт, у відношенні якого 

діє страхове забезпечення (об'єкт страхової охо-

рони), або об'єкт, з яким може відбутися перед-

бачена страхуванням подія (об'єкт страхового 

випадку) [14, с.45]; «Страховий інтерес, - як за-

значають К.А.  Граве і Л.А. Лунц, - не є ні пред-

мет страхової охорони, ні предмет страхових 

правовідносин, а одна з необхідних   передумов 

виникнення та існування цих правовідносин» [2, 

с.56-62]. Такий погляд найбільше відображає 

природу страхового інтересу. Спірні розуміння 

про природу страхового інтересу були висловле-

ні В.А. Мусіним. Він ототожнював  страховий 

інтерес з наявним у страхувальника   чи очікува-

ним ним майном, що складає об'єкт страхової 
охорони [12, с.41-46]. Таке розуміння страхового 

інтересу виводить його не тільки за межі страхових 

правовідносин, але і за рамки страхування взагалі. 
Автор не враховує, що майнові інтереси (права) 

громадян і організацій  охороняються не тільки 

нормами страхового законодавства, але й іншими 

нормами. Крім того, страхування покликане відно-

влювати, як правило, порушений інтерес (можливі 
втрати), а не знову придбані майнові права. Правий 

В.Н. Яковлєв, який вказує, що страховий інтерес — 

це інтерес відшкодування майнових втрат за допо-

могою страхування [20, с.113-118]. 

У літературі висловлений погляд, відповідно 

до якого страховий інтерес не однобічний, а вза-

ємний: він виявляється як у страхувальника, так і 
в страхової організації. Страховий інтерес стра-

ховика полягає в тому, щоб страхові внески 

сплачувалися стійко, систематично, незважаючи 

на невисоку ймовірність шкоди і, отже, настільки 

ж малу ймовірність виплати страхового відшко-

дування чи страхової суми, щоб відносини стра-

хування не обумовлювалося та не існувало при 

такій ймовірності шкоди, що наближається до 

вірогідності [11, с.44-46]. Справді, страховик має 

інтерес у цілості речі, тому що у випадку нещас-

тя повинно відбутися відшкодування її цінності. 
Якщо він ризикує за чуже майно, втрати якого мо-

жуть відбиватися на його майновому стані, то за 

ним варто визнати наявність необхідного інтересу. 

Прикладом володіння страховим інтересом на боці 
страховика може служити операція перестрахуван-

ня, при якій страховик, уступаючи частину отри-

маних платежів, здобуває право вимагати ті суми, 

що повинні бути виплачені ним самим. 

У літературі спірним є питання про наявність 

страхового інтересу в правовідносинах особисто-

го страхування. [9, с.26-28]. 3 цим погодитись 

важко, тому що зацікавленість у відшкодуванні 
витрат і втрат за рахунок страхового фонду існує 

і тут. Особисте страхування викликане ймовірні-
стю настання ряду подій, здатних породити по-

требу в одержанні визначених грошових сум чи у 

додатковому матеріальному забезпеченні. У мо-

жливості одержати таке забезпечення за рахунок 

додатково капіталізованих (акумульованих) гро-

шових сум і полягає страховий інтерес в особисто-

му страхуванні. [19, с.23-25]. При відсутності стра-

хового інтересу в таких випадках безпредметним 

стало б саме особисте страхування. Отже, страхо-

вий інтерес присутній і в особистому страхуванні, 
хоча з істотною відмінністю від співвідносної з 
ним категорії в майновому страхуванні. 

Висновки. По-перше, страховий інтерес зу-

мовлений потребою у відшкодуванні  майнових 

втрат, викликаних ушкодженням (знищенням) 

різних матеріальних цінностей чи їх недоотри-

манням. Він завжди лежить в основі страхових 

правовідносин. В основі страхового інтересу  

лежить економічне першоджерело прагнення до 

відновлення майнових втрат, яке виникає у стра-

хувальника  при вступі у страхові правовідноси-

ни. По-друге, страховий інтерес є універсальною 

категорією страхового права. І в особистому 

страхуванні, як і в майновому інтерес зберігає 

своє значення як справжня передумова страхово-

го зобов’язання. Якби цього не було, особисте 

страхування втратило би реальний життєвий 

зміст, перетворилося б у страхову гру.      
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INSURANCE INTEREST AS A PRECONDITION OF OCCURRENCE OF INSURANCE 

 

Summary 

 

In a basis of insurance interest the economic primary source of requirement to restoration of property 

losses which arises at the insurer at the introduction in insurance legal relation lies. Insurance interest is a 

universal category of the insurance right.   
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ АУДИТОРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН У НАУЦІ 
ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Актуальність проблеми. В сучасних умо-

вах розвитку фінансового права дослідження ау-

диту як особливого виду фінансового контролю 

являє безсумнівний інтерес, оскільки надає мож-

ливість розкрити правовий зміст цього складного 

інституту, що має подвійну економіко-правову 

природу. Становлення інституту аудиту потребує 

вдосконалення законодавства у сфері фінансово-

го контролю. Зокрема, необхідно визначити пра-

вовий зміст і значення незалежного аудиторсько-

го контролю в системі інших контролюючих ор-

ганів держави. 

Крім того, процес адаптації чинного націо-

нального законодавства до міжнародних станда-

ртів вимагає суттєвого коригування нормативно-

правової бази в сфері аудиторської діяльності. 
Зокрема, з метою забезпечення стабільності та 

надійності банківської системи, а також для по-

дальшої реалізації стратегічного курсу України 

на інтеграцію до ЄС та входження України у єв-

ропейський економічний та правовий простір, 

Національний банк України вимагає від комер-

ційних банків проведення аудиту за міжнарод-

ними стандартами аудиторськими фірмами, пра-

цівники яких сертифіковані за Міжнародними 

стандартами аудиту, що, безсумнівно, потребує 

належного правового регулювання. 

Ступінь наукової розробки теми. На сьо-

годні аудиторська діяльність невиправдано об-

межено досліджується у юридичній науці і аудит 

розглядається суто з економічного боку, тоді як 

саме правова регламентація даного незалежного, 

недержавного інституту є єдиним засобом впли-

ву з боку держави. Проте у юридичній літературі 
можна зустріти переважно поверхневий аналіз 
аудиторської діяльності як однієї з форм фінан-

сово-правового контролю. Малорозробленість у 

теорії фінансового контролю не сприяє в пода-

льшому ні розвитку, ні вдосконаленню відповід-

ного законодавства, ні приведенню його у відпо-

відність до вимог сьогодення. 

Зокрема, правові проблеми аудиту аналі-
зуються в працях таких науковців: Дорош Н.І., 
Пономаренко Н.М., Жанін-Посполітак Р.Ю, Де-

фліз, Дженин, О'Рейллі. 
Певною мірою досліджується фінансово-

правовий зміст аудиту в працях Андреева І.А., 

Анісімова О.А., Андрійко О.Ф., Воронової Л.К, 

Грачевої О.Ю., Ковальової И.О., Ровинського 

М.М., Митрофанова В.М. Також проблеми ін-

ституту фінансового контролю досліджено в 

працях таких учених, як Павлов Д .О., Бельський 

К.С, Сухарева Л.О. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

мету провести наукове дослідження фінансово-

правової природи аудиту, що є необхідною пере-

думовою для визначення його ролі та місця як у 

правовій теорії так і у практичній реалізації норм 

порівняно нового для нашої держави інституту 

фінансового контролю - аудиту. 

Виклад основного матеріалу. Фінансове 

право регулює досить об'ємну групу суспільних 

відносин, що виникають при безпосередньому 

формуванні, розподілі і використанні централі-
зованих і децентралізованих фондів коштів, що є 

частиною національного доходу країни і необ-

хідні для забезпечення функціонування держави. 

При цьому важливу роль відіграє правове регу-

лювання контролю фінансової діяльності держа-

ви. В системі фінансового контролю держави 

особливе місце займає аудиторська служба, яка 

на засадах незалежності, конфіденційності та 

об'єктивності надає професійну допомогу суб'єк-

там господарювання у сфері їх фінансової діяль-

ності, сприяє дотриманню вимог законодавства 

та зменшенню частки „тіньової" економіки дер-

жави [12, с.132; 14, с. 55]. 

Аудиторські норми та правила, насампе-

ред, визначаються інтересами українського сус-

пільства, вони допомагають незалежним аудито-

рам у підтримці прозорості і реальності фінансо-

вої звітності, наданої фінансовим установам, які 
сприяють одержанню суб'єктами господарюван-

ня додаткового капіталу у вигляді кредитів та 

позичок; консультації аудиторів з питань керу-

вання фінансовими ресурсами сприяють їх ефек-

тивному використанню. Послуги незалежних 

аудиторів забезпечують впевненість у правиль-

ності та відповідності чинним нормативно-

правовим актам функціонування системи внут-

рішнього контролю підприємств, що, у свою чер-

гу, збільшує вірогідність і правдивість фінансо-

вої інформації про підприємства. Консультації 
аудиторів у галузі фінансового права, зокрема 
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щодо оподаткування, які здійснюються на кон-

фіденційній та довірчій основі, допомагають 

одержати необхідні знання про нормативно-

правову основу системи і порядок оподаткуван-

ня, що сприяє дотриманню норм податкового 

законодавства, допомагають прийняттю керівни-

ками підприємств правильних рішень. Аудитор-

ська діяльність надає можливість реально оціню-

вати фінансове становище суб'єктів господарю-

вання, своєчасно коригувати їх діяльність, ви-

значати найбільш перспективні з фінансового 

погляду напрямки розвитку. 

Становлення і розвиток в Україні ринкової 
економіки вимагає від сертифікованих аудиторів 

постійно удосконалювати свої професійні знання 

та практичний досвід, з метою забезпечення ви-

сокої якості аудиту та супутніх йому послуг. Усі 
сертифіковані аудитори України зобов'язані що-

річно удосконалювати свої професійні знання за 

програмою, затвердженою Аудиторською пала-

тою України. Така Програма розробляється від-

повідно до Закону України "Про аудиторську 

діяльність", Статуту Аудиторської палати Украї-
ни, Національних нормативів та Міжнародних 

стандартів аудиту [2; 4]. 

Аудиторська діяльність в Україні має порі-
вняно невелику історію. Вона зумовлена потре-

бами ринкрвої економіки держави, основаної на 

різних формах власності та господарювання. 

Можна сказати, що фінансово-правове регулю-

вання аудиторської діяльності в Україні на сьо-

годнішній день переживає етап початкового фо-

рмування, потребує подальших теоретичних роз-
робок, для створення належної правової основи, 

вивченя та узагальнення досвіду зарубіжних кра-

їн при формуванні аналогічних інститутів неза-

лежного фінансового контролю. Для цього важ-

ливо, перш за все, визначити правову природу 

Аудиту. Сам термін аудит походить від латин-

ського заслуховувати, ознайомлюватися. Ряд 

істориків притримуються думки, що перші спро-

би запровадження фінансової звітності та конт-

ролю за її достовірністю припадають ще на IV 

тисячоліття до нашого часу, коли стародавні ци-

вілізації Близького Сходу почали створювати 

високоорганізовані держави і налагоджувати го-

сподарську діяльність [9, с.20]. 

З самого початку правителі організовували 

певні системи обліку доходів, видатків, зборів. 

При цьому необхідно було розробити та встано-

вити забезпечену державою правову основу кон-

тролю, включаючи своєрідний аудит, тобто неза-

лежну перевірку, метою якого було зменшення 

помилок і обману зі сторони некомпетентних або 

нечесних чиновників. 

Цікаво, що певні форми внутрішнього кон-

тролю того часу описано ще в Біблії, зміст якої 
охоплює період з 1800 року до нашого часу по 95 

рік нашого часу. Логічне обгрунтування запро-

вадження контролю полягає в тому, що якщо ро-

бітникам „створити умови" для крадіжок, вони 

можуть скористатися нагодою, та відображає той 

самий прфесійний скептицизм, якого очікують 

від аудиторів і сьогодні. Біблія торкається також 

питання кількарівневої охорони майна, необхід-

ності наймати компетентних, незалежних і чес-

них працівників, обмеження доступу та розподі-
лу обов'язків. 

Державна система обліку фінансів держави 

та контролю за ним китайської династії Чжоу 

(1122-256 p.p. до н. ч.) включала ретельно розро-

блений бюджет і незалежний аудит усіх урядо-

вих департаментів [8, с.175; 10, с.15; 13,с. 47]. 

В Афінах V століття до нашого часу На-

родні Збори контролювали доходи і видатки 

держави, а її фінансова система включала урядо-

вих аудиторів, яки перевіряли документи всіх 

посадових осіб по закінченні строку їх повнова-

жень. У приватному секторі господарі майна са-

мостійно проводили аудит своїх рахунків. 

У Римський Республіці державні фінанси 

знаходилися під контролем Сенату, а державний 

бюджет перевіряли штатом аудиторів під нагля-

дом казначея. Римляни практикували розподіл 

обов'язків, підкреслюючи різницю між посадо-

вими особами, відповідальними за податки і ви-

датки, і тими, хто мав справу з доходами і пла-

тежами. Крім цього, у Римі, на зразок Греції, бу-

ло розроблено складну та багаторівневу систему 

перевірок і взаємоперевірок [9, с.245; 11, с.9]. 

В англомовних країнах найстародавніши-

ми джерелами, що містять облікові фінансові 
дані та відомості про аудит, є архівні документи 

Казначейства Англії і Шотландії XIII ст. У XIII 

столітті зустрічаються перші згадки про аудит як 

в Англії, так і в Італії, а "Французький твір про 

управління майном", написаний у цьому ж столітті, 
рекомендував щорічно проводити аудит рахунків. 

У Лондонському Сіті аудит проводився вже у 1200 

роках, а на початку XIV століття до числа вибор-

них посадових осіб входили і аудитори. З тих часів 

в архівах почали з'являтися документи, що свідчать 

про широке запровадження послуг незалежних ау-

диторів у державі [9, с.211; 10, с.9]. 

Аудит у сучасному розумінні існує понад 

двісті років. Зародився він тоді, коли вперше ви-

никло розмежування інтересів між особами, які 
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безпосередньо займалися управлінням підприєм-

ством (менеджерами), і вкладниками коштів у 

його діяльність (власниками). В той же період 

почали зароджуватися акціонерні товариства і 
аудитор зайняв центральне місце громадського 

контролера зовнішньої звітності правління ком-

панії, обстоюючи інтереси сторін (передусім ак-

ціонерів), заінтересованих у об'єктивних бухгал-

терських показниках діяльності компанії. Так 

формується в основному зміст сучасного аудиту, 

який набув значного поширення у країнах з роз-
винутою ринковою економікою [11, с.17]. 

Спочатку аудит був лише знаряддям пере-

вірки і підтвердження достовірності бухгалтер-

ських документів і звітів, потім він став систем-

но-орієнтованим фінансовим та правовим конт-

ролем. При цьому з метою запобігання помилкам 

основні зусилля було спрямовано на підвищення 

ефективності системи управління підприємством 

і насамперед його внутрішнього аудиту щодо 

удосконалення технології виробництва, що пози-

тивно відбилося на результатах господарювання, 

точності обліку і достовірності звітних даних. 

Отже, системний підхід зумовив нові якості ауди-

ту, його консультативну та правову дієвість. При 

цьому формалізуються та набувають нормативнос-

ті аудиторські процедури, що дає змогу оптимізу-

вати проведення контролю, починаючи з підго-

товчої стадії і закінчуючи складанням аудиторсь-

кого висновку (сертифікату) [9, с.245; 10, с.9]. 

Важливим етапом розвитку аудиту була 

орієнтація його на можливий ризик при прове-

денні контролю або консультацій, запобігання 

ризику. Особливе значення ризику аудитора по-

яснюється не лише можливістю втрати його ре-

путації, а й значним грошовим штрафом у тих 

випадках, коли через непорядність або неправи-

льний висновок аудитора замовнику-клієнту за-

вдано матеріальних збитків [10, с.9; 14, с. 56]. 

Заявляючи про помилки та інші виявлені 
недоліки у господарській діяльності, аудитор має 

додержуватися принципу конфіденційності, 
оскільки порушення його може завдати збитків 

замовнику. Якщо аудитор довіряє системі внут-

рішнього аудиту, що діє на підприємстві, він 

може частину роботи не виконувати, а викорис-

тати, наприклад, дані інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей, проведеної ревізорами 

підприємства-замовника, якщо упевнений, що 

перевірку проведено правильно. Крім того, ауди-

тор може спиратися на висновки інших аудито-

рів, які перевіряли організації та дочірні філіали- 

компанії, при аудиті зведеного (консолідованого) 

фінансового звіту підприємства [2; 4]. 

Формами фінансово-господарського конт-

ролю є тематичні перевірки, ревізії, аудит. Тема-

тичні перевірки проводять усі контролюючі ор-

гани: ревізії — власники і Державна контрольно-

ревізійна служба; аудит — незалежні спеціалізо-

вані та сертифіковані аудиторські організації [6, 

с.240; 7, с. 65]. 

Аудиторські організації за договорами з 
підприємствами, компаніями надають консуль-

тативні послуги не лише з питань достовірності 
звітності і декларацій, які подаються до податко-

вих інспекцій та банківських установ, а й консу-

льтують також замовників з питань економічної 
ефективності ноу-хау, використання нових мате-

ріалів, впровадження прогресивних безвідходних 

технологій, менеджменту, маркетингу, законо-

давства та права. 

Отже, аудит — це форма незалежного фі-
нансового контролю, що надається суб'єктам 

підприємницької діяльності на договірних заса-

дах з питань ефективності господарювання та 

достовірності її відображення у бухгалтерському 

обліку і звітності [2; 4]. 

Аудиторська палата України, усвідомлюю-

чи відповідальність аудиторської професії перед 

суспільством і виконуючи головні завдання, по-

кладені на неї Законом України "Про аудиторсь-

ку діяльність", що полягають у сприянні розвит-

ку незалежного аудиту в державі, вирішенні на 

єдиній методологічній основі принципових пи-

тань аудиторської діяльності, сприянні особис-

тих ділових якостей аудиторів, прийняла рішен-

ня № 73 від 18 грудня 1998р., починаючи з 1 січ-

ня 1999 року, затвердити і ввести в дію Кодекс 

професійної етики аудиторів України, що запро-

ваджує правила надання аудиторських послуг і 
фундаментальні принципи етики, яких має до-

тримуватися аудитор. Норми і фундаментальні 
засади етики, викладені у Кодексі етики, обов'яз-
кові для виконання всіма аудиторами-практи-

ками при наданні ними аудиторських послуг. 

Необхідність у спеціальних знаннях, підго-

товці і досвіді, потрібних для того, щоб бути 

кваліфікованими аудиторами, а також специфіка 

послуг, що їх надає професійний аудитор (як 

правило, у користувачів таких послуг виникають 

труднощі у розумінні й оцінці їхньої якості), від-

повідальність аудитора, а також дотримання ним 

вимог норм і правил, що регулюють аудиторську 

практику. 

Визначальною рисою професії незалежно-

го аудитора є визнання ним відповідальності пе-

ред українським суспільством. Українське суспі-
льство складається з клієнтів, кредиторів, органів 
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державної влади, роботодавців, інвесторів, під-

приємців та інших суб'єктів держави, що покла-

даються на об'єктивність і чесність професійних 

аудиторів. Такий стан справ допомагає підтри-

мувати стабільне і нормальне функціонування 

ринкових відносин у країні. Ця довіра з боку 

українського суспільства надає професії незале-

жного аудитора державного значення. Але задо-

волення потреби клієнтів це не кінцева мета ау-

дитора. Аудиторські норми і правила, насамперед, 

визначаються інтересами українського суспільства, 

вони допомагають незалежним аудиторам у під-

тримці прозорості і реальності фінансової звітнос-

ті, наданої фінансовим установам, від яких клієнт 

отримує кредити і позички, сприяють акціонерам у 

одержанні додаткового капіталу [2; 3; 4]. 

Правові консультації з питань керування 

фінансовими ресурсами підприємства сприяють 

більш ефективному використанню їх. Послуги 

внутрішніх і незалежних аудиторів забезпечують 

впевненість у правильному функціонуванні сис-

теми внутрішнього контролю підприємства, що у 

свою чергу підсилює вірогідність фінансової ін-

формації про підприємства. Консультації в галузі 
оподатковування, що здійснюються на конфіде-

нційній і довірчій основі, допомагають одержати 

правильне уявлення уміння системи і порядку 

оподатковування в країні, що стимулює їхнє до-

тримання. Консультації з менеджменту допома-

гають правильному прийняттю рішень керівниц-

твом підприємств. Так суспільна роль і діяль-

ність аудиторів при наданні ними послуг впли-

вають на економічну стабільність і добробут 

українського суспільства. Аудитори є представ-

никами еліти ділової громадськості країни тільки 

за умови надання ними професійних послуг на 

постійній основі і рівні, що відповідає вимогам 

суспільства [2; 4]. Найважливішою умовою, від 

якої залежить подальша доля аудиторської про-

фесії, є забезпечення і підтримка впевненості 
суспільства в тому, що послуги виконуються 

відповідно до його сподівань - на високому фа-

ховому рівні, згідно з вимогами Кодексу етики, 

Національних нормативів аудиту та чинного за-

конодавства. Метою аудиторської діяльності є 

забезпечення високого фахового рівня послуг 

для досягнення максимальної ефективності пра-

ці, спрямованої на задоволення потреб українсь-

кого суспільства, що потребує належного право-

вого регулювання з боку держави. 

Крім того, процес адаптації чинного націо-

нального законодавства до міжнародних стандартів 

вимагає суттєвого коригування нормативно-право-

вої бази в сфері аудиторської діяльності [5; 10, с.6]. 

Так, з метою забезпечення стабільності та 

надійності банківської системи, зокрема, відо-

браження в аудиторських звітах реальних висно-

вків щодо фінансової звітності банків України, а 

також задля реалізації стратегічного курсу Укра-

їни на інтеграцію до ЄС, забезпечення входжен-

ня України у європейський економічний та пра-

вовий простір, Національний банк України вима-

гає від комерційних банків, починаючи з аудиту 

за 2003 рік, подавати до НБУ аудиторські звіти 

на основі Міжнародних стандартів аудиту. Для 

професійної підготовки аудиторів банківських 

установ на основі Міжнародних стандартів ауди-

ту Національний банк України за допомогою 

коштів Голландського Гранту впроваджує відпо-

відну програму навчання. Після закінчення дії 
Гранту Аудиторська палата України має забезпе-

чити підготовку аудиторів за цією програмою на 

постійній основі. 
Виходячи з вищевикладеного, Національ-

ний банк України попереджує, що у разі невико-

нання Аудиторською палатою України заходів 

щодо адаптації Національних нормативів аудиту 

до Міжнародних стандартів аудиту, банки для 

проведення аудиту, починаючи з 2003 року, по-

винні укладати угоди з аудиторськими фірмами, 

працівники яких сертифіковані за Міжнародни-

ми стандартами аудиту [5]. 

Висновки. Інститут аудиторського конт-

ролю у фінансовому праві переживає етап стано-

влення та адаптації як до чинного національного 

законодавства, так і до міжнародних стандартів. 

Як свідчить тривалий міжнародний досвід, ау-

дит, що виконує функції незалежного фінансово-

го контролера та своєрідного фінансово-право-

вого консультанта й адвоката, є тим необхідним 

механізмом, що забезпечує розвиток ринкових 

відносин. На сьогодні дослідження проблем ау-

диторської діяльності в Україні невиправдано 

обмежене і аудит розглядається переважно з 
економічної сторони, тоді як саме правова рег-

ламентація даного незалежного, недержавного 

інституту є єдиним засобом впливу з боку дер-

жави. Проте у юридичній літературі можна зу-

стріти переважно поверхневий аналіз аудиторсь-

кої діяльності як однієї з форм фінансово-право-

вого контролю. Дослідження правової природи 

аудиторської діяльності сприятиме в подальшому 

розвитку і вдосконаленню законодавства, його 

адаптації до міжнародних стандартів та приведен-

ню у відповідність до вимог сьогодення. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ  З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 
    

Постановка проблеми. Жодна сучасна краї-
на світу не може розвиватися поза загальноприй-

нятими законами та тенденціями, тому вступ сві-
ту у ХХІ ст. характеризувався глобальною уніфі-
кацією соціально-економічних процесів у різних 

країнах. Цей процес надав країнам, що потрапи-

ли у міжнародну спільноту, потенційного зрос-

тання, підвищення ефективності використання 

капіталів, надійного вирішення соціальних пи-

тань. Україна не стала винятком, тому, визначи-

вшись з вектором свого пріоритетного напрямку, 

почала своє послідовне просування до європей-

ського простору. Одним з перших етапів інтег-

раційного процесу стало реформування правової 
системи України. Приведення у відповідність 

законодавства України до законодавства Євро-

пейського Союзу (далі ЄС) є пріоритетною скла-

довою процесу інтеграції. Це зазначено в поста-

нові Кабінету Міністрів України ”Про  Концеп-

цію адаптації законодавства України до законо-

давства  Європейського Союзу” від 16 серпня 

1999 року № 1496. У Концептуальних засадах 

стратегії економічного розвитку України на 

2002-2011 роки ”Європейський вибір” основний 

акцент був зроблений на політику економічного 

зростання, що може стати ефективною в разі під-

вищення активності держави, тобто якісного ви-

конання державою своїх функцій. Погодившись 

з  Концепцією Загальнодержавної програми ада-

птації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, 18 березня 2004 року Вер-

ховна Рада України прийняла Закон України ” 

Про загальнодержавну програму адаптації зако-

нодавства України до законодавства Європейсь-

кого Союзу”, визначивши цим напрямок рефор-

мування правової системи України. Вищеназва-

ний Закон України передбачає поетапне приве-

дення у відповідність нормативно-правової бази 

України, з урахуванням законодавства ЄС, з ме-

тою створення передумов входження України до 

європейського простору.  

Дослідження проблем гармонізації націона-

льного законодавства із законодавством Євро-

пейського Союзу зумовлено об’єктивними при-

чинами: по-перше, загальними тенденціями роз-
витку міжнародних відносин, по-друге,  наявним 

взаємним впливом та взаємозалежністю між зов-

нішньою та внутрішньою політикою кожної 
держави, та по-третє, тим, що держави виступа-

ють законотворцями як внутрішніх правових 

норм так і зовнішніх.   

Посилення інтеграційних процесів у євро-

пейській простір ставить конкретні вимоги до 

розвитку і функціонування ефективної економі-
ки. Державний фінансовий контроль є однією з 
найважливіших функцій держави. Належне ви-

користання контролю в управлінні державними 

фінансами надасть можливість ефективно здійс-

нювати економічну політику. Тому актуальність 

питання, що розглядається, викликано гострою  

необхідністю проведення реформування в галузі 
фінансового контролю, а саме  прийняття  Зако-

ну України  „Про фінансовий контроль” з ураху-

ванням законодавства ЄС.  

Ступінь розробки проблеми. На сьогодні 
Комітет Верховної Ради України з питань Євро-

пейської інтеграції, Міжвідомча координаційна 

рада з адаптації законодавства України до зако-

нодавства Європейського Союзу, Міністерство 

фінансів України та інші органи державної влади 

виконують ряд покладених на них завдань по 

підготовці нового українського законодавства з 
урахуванням законодавства ЄС. Питання рефор-

мування державного фінансового контролю сто-

їть дуже гостро. У 2001 році Кабінет Міністрів 

України затвердив план організаційних заходів 

щодо удосконалення системи фінансового конт-

ролю в Україні, розроблено та затверджено 

„Стратегію розвитку системи державного фінан-

сового контролю, що здійснюється органами ви-

конавчої влади”, підготовлено ряд законопроек-

тів, серед яких проект Закону України  „Про фі-
нансовий контроль” але,  на жаль, він  і досі не 

прийнятий.  

Висвітленню окремих аспектів гармонізації 
законодавства України із законодавством ЄС з 
питань організації здійснення  фінансового конт-

ролю приділяли  увагу у своїх працях О.Ю. Гра-

чева, М.М. Головань, О.А. Голубцова, А.В. Ма-

лишев та інші науковці, але їх праці стосуються 

лише окремих видів фінансового контролю. 

Мета статті полягає в  проведенні аналізу за-

конодавства ЄС та України  з питань організації 
здійснення фінансового контролю та розробці про-



Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінанс. контролю 

Науковий вісник Чернівецького   університету. 2004. Випуск 253. Правознавство. 109 

позицій і рекомендацій щодо поліпшення існуючої 
системи чинного фінансового законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз „Зага-

льнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Сою-

зу” показав, що державна політика України щодо 

гармонізації внутрішнього законодавства та за-

конодавства ЄС є складовою частиною правової 
реформи, яка спрямована на забезпечення єди-

них підходів  до нормотворення. Зокрема, в Про-

грамі визначено пріоритетні сфери адаптації за-

конодавства, а саме: митне законодавство, зако-

ни про компанії, банківську справу, бухгалтерсь-

кий облік і податки, непряме оподаткування, ін-

телектуальну власність, охорону праці, фінансові 
послуги, правила конкуренції, державної закуп-

ки, охорону здоров’я та життя людей, тварин і 
рослин, навколишнє середовище, захист прав 

споживачів, технічні правила і стандарти, закони 

та інструкції стосовно ядерної енергетики, 

транспорту. Адаптація законодавства України є 

планомірним процесом, що включає декілька 

послідовних етапів, на кожному з яких повинен 

досягатися певний ступінь відповідності законо-

давства України до acquis Європейського Союзу 

[1]. На жаль,  питання фінансового контролю не 

знайшли гідного місця в переліку пріоритетних 

сфер адаптації законодавства у вказаному доку-

менті. Можливо, законотворці не виділили окре-

мо фінансовий контроль, бо вважали, що він є 

складовою бухгалтерського обліку і податків, 

хоча такий підхід важко зрозуміти. Однією з го-

ловних характеристик реформування сфери дер-

жавних фінансів є саме посилення ролі фінансо-

вого контролю, з метою забезпечення законності 
та дисципліни у сфері фінансового діяльності 
держави.  Тому необхідно,  не лише формально, 

приділити увагу саме фінансовому контролю, як 

інструменту забезпечення прозорості фінансової 
діяльності, а провести процес реформування так, 

щоб за підсумком проведених реформ українське 

законодавство відповідало стандартам ЄС.    

Аналізуючи законодавчу базу Європейського 

Союзу, а саме „Консолідовані версії Договору 

про Європейській Союз та Договору про Засну-

вання Європейської Спільноти”, можна сказати, 

що велику увагу ЄС приділяє саме гармонійно-

му, збалансованому і стабільному розвитку еко-

номіки. Діяльність Союзу охоплює посилення 

економічного і соціального гуртування, збли-

ження законодавства держав-членів до рівня, що 

його потребує функціонування спільного ринку 

та інше. Принципами діяльності ЄС є: стабільні 
ціни, міцні національні фінанси та валютні умо-

ви, стабільний баланс платежів. Саме це покли-

каний забезпечити фінансовий контроль.  

 Держави – члени проводять свою економіч-

ну політику, щодо сприяння досягненню мети 

Європейського Союзу ефективному використан-

ню ресурсів. Це неможливо без урегулювання 

механізму контролю за використанням фінансо-

вих ресурсів. У Лімській Декларації керівних 

принципів контролю, яка була прийнята в 1977 

на ІХ Конгресі міжнародної організації вищих 

органів державного фінансового контролю, вка-

зано, що контроль, це не самоціль, а невід’ємна 

частина загальнодержавної системи регулювання 

суспільних відносин, яка виявляє відхилення від 

прийнятих стандартів та принципів законності, 
ефективного та економічного використання ма-

теріальних ресурсів, при якій в подальшому при-

ймаються корегуючі заходи, а при необхідності 
караються винні, та здійснюються ряд заходів 

попереджувального характеру [4, с. 42].  

Європейський Союз стежить за розвитком 

бюджетної ситуації, а саме за дотриманням бю-

джетної дисципліни та розміром державного бо-

ргу в державах-членах, з метою виявлення поми-

лок.  Контрольні заходи здійснюються з додер-

жанням певних критеріїв. Перевіряється відно-

шення запланованого та фактичного державного 

дефіциту. Крім цього, держави-члени повинні 
уникати надмірного державного дефіциту. Вало-

вий внутрішній продукту не повинен перевищу-

вати контрольного значення. Це ж стосується 

співвідношення державного боргу до валового 

внутрішнього продукту. Хіба що таке співвідно-

шення достатньою мірою зменшується та в задо-

вільному темпі наближається до контрольного 

значення. Контрольне значення визначено в 

Протоколі про процедуру щодо надмірного де-

фіциту, що його додано до Договору про засну-

вання Європейської Спільноти. В разі не вико-

нання вимог державами-членами, визначених у 

критеріях, Спільнота має право накласти стяг-

нення, навіть у вигляді штрафних санкцій.  

Необхідно відмітити, що існуючі системи ор-

ганів у державах-членах, які здійснюють фінан-

совий контроль, аби діяти ефективно, зумовлю-

ються об’єктивними причинами і суспільними 

традиціями. Фінансовий контроль є логічним 

продовженням і завершенням державного управ-

ління фінансами.  

Одним з основних органів системи фінансо-

вого контролю в ЄС є Рахункова палата. В „Кон-

солідованій версії Договору про заснування Єв-

ропейської Спільноти” вказано, що Рахункова 

палата ─  є інституцією, що здійснює аудит. Ра-
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хункова палата перевіряє рахунки всіх прибутків 

та видатків Спільноти. Вона також перевіряє ра-

хунки всіх прибутків та видатків усіх органів, що 

їх створила Спільнота, якщо цього не включає 

дотичний установчий акт. Рахункова палата на-

дає Європейському Парламенту та Раді засвід-

чення вірогідності рахунків та правомірності й 

правильності всіх трансакцій. Вона також пере-

віряє отримання прибутків та законність і прави-

льність справляння видатків, а також  надійність 

керування фінансами. Про кожен випадок пору-

шень вона доповідає окремо. Рахункова палата 

допомагає Європейському Парламентові та Раді 
виконувати їхні повноваження з контролю вико-

нання бюджету. Контроль здійснюється на під-

ставі документації, в разі потреби, на місці в ін-

ших інституціях Спільноти, у приміщенні будь-

якого органу, що керує прибутками або видатка-

ми від імені Спільноти, та в державах-членах, 

зокрема в приміщенні будь-якої фізичної чи 

юридичної особи, що отримує платежі з бюдже-

ту. Аудит у державах-членах повинен здійснюва-

тися, підтримуючи зв’язок з національними ау-

диторами, а в разі відсутності у останніх таких 

повноважень, з компетентними національними 

службами [2].  

В Договорі, а саме в статті 280, вказується, 

що Рахункова палата надає консультації Раді з 
питань протидії шахрайству, яке суттєво впливає 

на фінансові інтереси Спільноти. Без порушення 

інших положень цього Договору, держави-члени 

координують свої дії, спрямовані на захист фі-
нансових інтересів Спільноти від шахрайства.     

З цією метою вони організують близьку і регуля-

рну співпрацю компетентних органів. Суттєвим є 

те, що в „проекті Договору про запровадження 

Конституції для Європи” також приділяється знач-

на увага, як органам, які проводять контроль, 

принципам їх діяльності,  так і механізму взаємодії. 
При цьому  наголошується на посиленні боротьби 

з шахрайством, яке негативно впливає на фінансові 
інтереси Європейського Союзу.  

Для ефективного здійснення фінансового кон-

тролю в Україні необхідно: по-перше, привести до 

єдиного знаменника тлумачення понятійного апа-

рату, по-друге, встановити чіткі критерії, з якими в 

ході контролю порівнюється діяльність, що переві-
ряється, по-третє, чітко визначити коло контролю-

ючих суб’єктів та на законодавчому рівні закріпити 

їх повноваження та форми взаємодії. 
  Понятійний апарат та критерії проведення 

фінансового контролю визначаються у ряді нор-

мативно-правових актів, які регламентують фі-
нансову діяльність держави, а саме  в Конститу-

ції України, Законах України „Про державну  

податкову службу в Україні”, „Про державну 

контрольно – ревізійну службу України ”, „Про 

аудиторську діяльність”, та в ряді інших, указах 

Президента України, постановах Кабінету Мініс-

трів України, наказах та інструкціях міністерств 

та відомств, у статутах і положеннях, що регла-

ментують правове становище і компетенцію 

державних органів, громадських організацій, ор-

ганів місцевого самоврядування, і містять  в собі 
правові норми, що визначають контрольні пов-

новаження компетентних органів [10, с. 82].   

Але, на жаль, на сьогодні відсутній єдиний 

нормативно-правовий акт, який би визначав за-

гальні засади, понятійний апарат механізму фі-
нансового контролю. Правильна організація, 

розподіл ролей, компетенцій суб’єктів фінансо-

вого контролю є однією з основних умов ефекти-

вності його проведення. Що ж стосується прин-

ципів,  можна сказати, що вони не повною мірою 

закріплені в законодавстві України, а це суттєво 

впливає на діяльність органів, які наділені конт-

рольними повноваженнями.   

У вимогах ЄС  до  країн-кандидатів указано 

на необхідність організації потужної та збалан-

сованої системи фінансового контролю, яка має 

базуватися на принципах незалежної, прозорої та 

публічної діяльності суб’єктів цієї системи, що 

гарантує сумлінне й ефективне використання 

ресурсів. В вимогах вказані основні критерії: по-

перше, внутрішній фінансовий контроль повинен 

бути одним з центральних елементів контролю у 

державному секторі, включаючи урядові відомства 

всіх рівнів, при цьому поряд із попереднім внутрі-
шнім контролем має здійснюватися і наступний 

внутрішній. По-друге, країни-кандидати мають 

довести незалежність власних органів зовнішнього 

контролю з погляду самостійності обрання питань, 

які можуть бути піддані контролю, а також невтру-

чання урядових та інших органів влади у діяльність 

органу зовнішнього контролю. Невід’ємним еле-

ментом є гарантування незалежного державного 

аудиту фінансової звітності усіх державних ресур-

сів, а також наявності упорядкованого механізму 

відповідної реакції парламенту на результати зов-

нішнього державного аудиту [7, с.145]. 

Висновки. Отже,  аналіз законодавства  кра-

їн ЄС показав, що фінансовому контролю, як ас-

пекту фінансової діяльності приділяється особ-

лива увага. Він розглядається державами як не-

обхідний інструмент підтримання фінансово – 

господарського порядку. Підсумовуючи вище 

викладене, можна дійти висновку про те, що 

адаптування певних правових норм ЄС щодо 
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проведення фінансового контролю в Україні на-

дасть можливість наблизитись до поставленої 
мети ─ європейської інтеграції. Отже, гармоніза-

ція законодавства України, яке стосується  фі-
нансового контролю та законодавства ЄС, має 

ґрунтуватися на ретельному вивченні та аналізі  
вимог відповідних положень нормативно-право-

вих актів інших держав і зіставленні їх з поло-

женнями законодавства України. Результати та-

кої роботи мають бути основою для підготовки 

законопроектів України, які б чітко встановлю-

вали процес проведення  фінансового  контролю, 

та були гармонійні з відповідними положеннями 

нормативно-правових актів Європейського Сою-

зу. Розвиток українського законодавства у на-

прямі зближення його із законодавством ЄС має 

забезпечити високий рівень підготовки проектів 

нормативно-правових актів, що допоможе забез-
печити економічний розвиток держави і сприя-

тиме зростанню добробуту громадян України.    
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ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН:  

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

 
Постановка проблеми. Положення  Основ-

ного Закону України,  які передбачають захист 

судом прав і свобод людини і  громадянина,  а  

також  прав  юридичної  особи, встановлюють  

юридичні гарантії їх реалізації,  надаючи можли-

вість кожному  захищати  права  і  свободи  будь-

якими  не  забороненими законом  засобами  (ча-

стина  п'ята статті 55  Конституції  України). 

Ступінь наукової розробки проблеми.        
В теорії держави і права  питання гарантій реалі-
зації та захисту прав людини висвітлено грунто-

вно, чому сприяли праці таких учених, як 

А.М.Колодій [6, с.222], П.М.Рабінович [7, с.244],   

Н.Г.Шукліна [16, с.208]. В теорії податкового 

права важливе значення має питання гарантій реа-

лізації та захисту прав суб’єктів податкових право-

відносин. Наукові розробки даної проблематики 

грунтуються на досягненнях відчизняної фінансо-

во-правової науки, а саме працях Л.К.Воронової 
[19], М.П.Кучерявенка [8], П.С.Пацурківського 

[13]. Крім того, суттєвий внесок у розробку теоре-

тичних засад питання, що досліджується, внесли 

праці Р.О.Гаврилюк [5], М.О.Перепелиці [14]. До 

цього часу наукове дослідження гарантій прав 

суб’єктів податкових правовідносин здійснювалося 

досить вузько, обмежуючись окремими гарантіями 

захисту прав платників податків, такими, як прин-

ципи і правові норми [18, с.10]. Гарантії забезпе-

чення інтересів держави як суб’єкта податкових 

правовідносин взагалі не досліджувалися.   

Метою даного дослідження є визначення 

поняття та видів гарантій реалізації та захисту  

прав та законних інтересів всіх суб’єктів подат-

кових правовідносин, у тому числі й держави, 

висвітлення основних умов і засобів реалізації та 

захисту прав, яким до цього часу не приділялась 

належна увага. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття гарантій основних прав і свобод роз-
глядається А.М.Колодієм як система норм-прин-

ципів, умов і засобів, що забезпечують у своїй 

сукупності здійснення конституційних прав, сво-

бод і законних інтересів людини і громадянина 

[6, с.223]. Майже аналогічне визначення дає 

Н.Г.Шукліна, яка розглядає гарантії основних 

прав і свобод людини і громадянина  як систему 

норм, принципів, умов і вимог, які забезпечують 

у сукупності додержання прав та свобод і закон-

них інтересів особи [7, ст.207].  

П.М.Рабінович дає більш розширене поняття 

гарантій основних прав і свобод і характеризує їх 

як умови і засоби, принципи та норми, які забез-
печують здійснення, охорону і захист зазначених 

прав, є запорукою виконання державою та інши-

ми суб’єктами правовідносин тих обов’язків, які 
покладаються на них з метою реалізації консти-

туційних прав та свобод людини і громадянина 

[16, с.246]. Гарантії  прав і законних інтересів 

суб’єк-тів податкових правовідносин – це норми, 

принципи, умови і засоби, які у своїй сукупності 
забезпечують здійснення, охорону і захист прав і 
законних інтересів суб’єктів податкових право-

відносин, виконання визначених законом юри-

дичних обов’язків кожним із суб’єктів. 

Більшість авторів у теорії права гарантії прав 

і свобод розділяють на загальні та спеціальні 
(юридичні гарантії). Загальні класифікуються на 

економічні, політичні й організаційні. Деякі ав-

тори в системі загальних гарантій виділяють  та-

кож ідеологічні, соціальні та організаційні [16, 

с.246]. Вказана система гарантій може бути ціл-

ком застосована і до податкових правовідносин. 

Разом з тим, у системі гарантій реалізації прав 

суб’єктів податкових правовідносин належить 

розмежувати засоби, що використовуються для 

реалізації та захисту прав платників податків, а з 
другого боку – для забезпечення інтересів дер-

жави та уповноважених нею органів як суб’єктів 

податкових правовідносин. 

Політичні гарантії інтересів держави поля-

гають у закріпленні в Конституції України суве-

ренітету держави та її права самостійно встанов-

лювати податкову систему. У світовій практиці 
визнаною категорією податкового права є подат-

ковий суверенітет – право держави встановлюва-

ти будь-які податки на будь-які джерела доходів, 

проводити податкову політику в своїх націона-

льних кордонах [17, с.44]. Інтереси держави за-

безпечуються завдяки встановленому ст.69 Кон-

ституції України обов’язку кожного сплачувати 

податки  і  збори  в порядку і розмірах, встанов-

лених законом .      

До політичних гарантій прав платників пода-

тків слід віднести покладення на державу обо-
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в’язку по забезпеченню прав і свобод людини, 

адже згідно з ч.2 ст.3 Конституції України права 

і свободи людини та  їх  гарантії  визначають  

зміст  і спрямованість діяльності держави. Дер-

жава відповідає перед людиною за свою діяль-

ність.  Утвердження  і  забезпечення  прав  і  сво-

бод людини є головним обов'язком держави [1]. 

Забезпеченню виконання вказаного обов’язку 

держави сприяє закріплення в Основному Законі 
ознак правової держави, визначення принципу 

верховенства права і найвищої юридичної сили 

Конституції, норми якої є нормами прямої дії, 
визнання людини,  її  життя  і здоров'я,  честі і 
гідності, недоторканості і безпеки найвищою со-

ціальною цінністю в Україні. З метою реалізації 
вказаних положень у сферу податкових право-

відносин нормами податкового законодавства 

встановлено, зокрема, обов’язки органів держав-

ної податкової служби, які полягають у тому, що 

посадові особи органів державної податкової  
служби зобов'язані дотримуватись Конституції і 
законів  України, інших нормативних актів, прав 

та  охоронюваних  законом  інтересів громадян,   

підприємств,   установ,   організацій. 

Економічні гарантії прав платників податків 

зумовлені необхідністю використання в Україні 
досвіду країн ЄС, у яких пройшов процес зміни 

кейнсіанської концепції оподаткування, в основі 
якої була активна фіскальна політика держави, 

на неокласичну концепцію податкової нейтраль-

ності, яка зумовлює не прямий, а побічний вплив 

держави на економіку за допомогою ринкових 

важелів. Це означає, що податки не повинні бути 

тягарем для їх платників, а одним із стимулів 

розвитку національної економіки. Вони не пови-

нні відігравати вирішального значення при при-

йнятті ділових рішень, від їх величини не пови-

нен залежати вибір господарської діяльності і 
характер розподілу прибутку [17, с.23]. 

Необхідно, щоб податкова політика держави 

була спрямована на створення сприятливого по-

даткового клімату, на стимулювання заощаджень 

і інвестицій. Домінування регулюючої функції 
податків, невисокі податкові ставки позитивно 

відображаються на стимулюванні підприємниць-

кої діяльності, збільшенні обсягу виробництва 

продукції, збільшення споживання внаслідок 

зростання рівня доходів громадян. Крім того, це 

сприяє зниженню рівня цін та інфляції, збіль-

шення питомої ваги легального сектору економі-
ки і відповідно, зменшенню її тіньового сектору. 

Останній аспект є одним із засобів, що хара-

ктеризує економічні гарантії забезпечення інте-

ресів держави. Поряд з цим, ефективним заходом 

для забезпечення економічних інтересів держави 

є скорочення пільг по сплаті податків. Усі краї-
ни, які пройшли шлях реформування податкової 
системи, виходили з принципу, за яким або в 

державі існують високі ставки податків і велика 

кількість пільг по їх сплаті, або невисокі ставки і 
незначна кількість податкових пільг. 

Як показав світовий досвід, зокрема, досвід 

податкової реформи в країнах ЄС, ефективним є 

шлях рівномірного розподілу податкового наван-

таження, при якому пріоритет залишається тіль-

ки за інвестиційними податковими пільгами, що 

реально збільшують у перспективі прибуток під-

приємств, а відповідно, і податкові доходи дер-

жави. Крім того, виправдані податкові пільги, які 
спрямовані на захист соціально незахищених 

верств населення. 

Визначений у законодавстві принцип соціа-

льної справедливості – один із ключових при ви-

значенні соціальних гарантій прав платників по-

датків. Базисом таких гарантій є концепція соці-
альної держави, що знайшла своє відображення у 

Конституції України. Основа її – принцип відпо-

відальності держави за забезпечення своїм гро-

мадянам прожиткового мінімуму, який закріп-

люється в законодавстві [7, с.247]. На нашу дум-

ку, даний підхід до визначення концепції соціа-

льної держави в цілому правильний, однак об-

межений колом суб’єктів, перед якими держава 

бере соціальні зобов’язання. Ми вважаємо, що 

при визначенні концепції соціальної держави не 

слід обмежуватися обов’язком держави тільки 

перед своїми громадянами. Обов’язок держави 

по забезпеченню прожиткового мінімуму пови-

нен забезпечуватися для всіх осіб, що прожива-

ють на її території, не залежно від громадянства, 

адже ст.26 Конституції України передбачені га-

рантії прав, свобод і обов’язків іноземців та осіб 

без громадянства, що перебувають на території 
України на законних підставах. З погляду подат-

кового права, принцип соціальної справедливості 
стосується всіх платників податків, а ними є як 

резиденти, так і нерезиденти, громадяни Украї-
ни, іноземні громадяни й особи без громадянст-

ва. Соціальні гарантії платників податків у діючо-

му законодавстві України закріплені недостатньо. 

Встановлений неоподаткований мінімум доходів 

громадян навряд чи можна назвати економічно об-

грунтованим, його мізерний розмір фактично ніве-

лює принцип соціальної справедливості. 
Соціальні гарантії інтересів держави у сфері 

оподаткування зумовлені тим, що метою мобілі-
зації податкових платежів до бюджету є їх роз-
поділ і використання з метою забезпечення за-
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вдань і функції держави. Надходження у вигляді 
податкових платежів дають можливість державі 
фінансувати заходи щодо соціального захисту 

населення. Одним із ключових засобів у цьому 

аспекті є наявність у системі оподаткування 

України таких обов’язкових платежів, як збори 

на обов’язкове соціальне і пенсійне страхування. 

Організаційні гарантії прав платників подат-

ків полягають у існуванні  державних інститутів 

та органів, покликаних забезпечувати охорону та 

захист прав платників податків. У державі діє 

система органів правосуддя, забезпечується ма-

теріально-технічна база їхньої діяльності, здійс-

нюється підготовка і підбір кваліфікованих кад-

рів. У структурі органів державної податкової 
служби діють структурні підрозділи, функцією 

яких є розгляд скарг платників податків в адміні-
стративному порядку. Що ж до організаційних 

гарантій інтересів держави у сфері податкових 

правовідносин, то варто відзначити, що законо-

давством України визначена чітка організаційна 

структура органів державної влади, які повинні 
забезпечити інтереси держави у сфері оподатку-

вання. Сюди ми відносимо, зокрема, органи вла-

ди, що встановлюють і регулюють оподаткуван-

ня. Згідно зі ст. 92 Конституції України система 

оподаткування, податки і збори встановлюються 

виключно законами України, тобто знаходиться 

у компетенції Верховної Ради України. 

Діяльність держави як власника податкових 

надходжень опосередковується правовідносина-

ми, які можна класифікувати за різними підста-

вами (за видами податків і зборів, за видами пла-

тників тощо), і в яких беруть участь різні органи, 

суб’єкти, уповноважені державою здійснювати 

певні дії. На підставі цього виділяють різні дер-

жавні органи, як представників держави: подат-

кові адміністрації, митні органи, податкова мі-
ліція. Учасниками правовідносин є також держа-

вні органи, що виконують різні функції держав-

ної влади [15, с.17]. При цьому податковий орган 

є носієм суб’єктивних прав і наділений мірою 

належної поведінки – здійснення контролю за 

справлянням податків. А платник податків є но-

сієм юридичного обов’язку і наділений мірою 

необхідної поведінки  - у встановлених законом 

випадках самостійно обчислити суму податку, 

своєчасно сплатити його до бюджету відповідно-

го рівня й подати податкову звітність [11, с.49]. 

Спеціальні (юридичні) гарантії – це встанов-

лені державою із наданням їм формальної (юри-

дичної) обов’язковості принципи та норми, які 
забезпечують здійснення прав шляхом належної 
регламентації порядку їх здійснення, а також їх 

охорони і захисту [16, с.250]. Серед правових 

гарантій, притаманних і податковим правовідно-

синам, можна окремо виділити конституційно-

правові, які безпосередньо закріплені нормами 

Основного Закону. 

Конституційно-правові гарантії інтересів 

держави встановлені у виключному праві держа-

ви на законодавчому рівні запроваджувати пода-

тки. С.Г.Пепеляєв підкреслює, що право парла-

менту затверджувати податок є вираженням пра-

ва народу погоджуватися з його сплатою. Однак 

це не означає згоди кожного конкретного члена 

суспільства або навіть окремих груп, верств. На-

приклад, у багатьох країнах існують конститу-

ційні заборони на вирішення питань про оподат-

кування шляхом референдуму. Питання про по-

датки і бюджет вилучено із законів, що регулю-

ють механізм референдуму [12, с.22]. У ст. 74 

Конституції України також передбачено, що з 
питань податків не допускається проведення ре-

ферендумів. Як зазначає М.І.Ставнійчук, наяв-

ність такого обмеження зумовлена тим, що для 

вирішення питань щодо податків необхідні про-

фесійні знання, досвід та інші передбачені зако-

ном підстави [7, с.333]. На нашу думку, обме-

ження щодо можливості проведення референду-

мів з питань податків визначаються також необ-

хідністю збереження балансу інтересів держави і 
платників податків. Об’єктивно всі платники по-

датків зацікавлені у зниженні рівня податкового 

навантаження. Громадяни, які мають право брати 

участь у референдумі, в переважній більшості 
відносяться до такої категорії, як платники пода-

тків. При наявності можливості проведення ре-

ферендуму з питань податків існувала б потен-

ційна загроза прийняття рішень щодо зменшення 

податкових ставок чи кількості податків до рів-

ня, при якому б держава втратила можливість 

мобілізувати до бюджету кошти в розмірі, необ-

хідному для виконання її завдань і функцій.        

До конституційно-правових гарантій платни-

ків податків  належать: право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів держа-

вної влади, органів самоврядування, посадових і 
службових осіб (ст.55 Конституції України); 

право на відшкодування за рахунок держави чи 

органів місцевого самоврядування матеріальної 
шкоди, що завдана незаконними рішеннями, дія-

ми чи бездіяльністю зазначених органів і осіб; 

право знати свої права і обов’язки, закони та інші 
нормативно-правові акти, які визначають права і 
обов’язки громадян, але не доведені до відома 

населення у порядку, встановленому законом, є 

недійсними (ст.57); гарантується недопустимість 
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зворотної дії закону (ніхто не може відповідати 

за діяння, які на час їх вчинення не визначалися 

законом як правопорушення) (ст.58); право на 

правову допомогу, яка означає, зокрема, що ко-

жний вільний у виборі захисника своїх прав 

(ст.59); принцип необов’язковості виконання яв-

но злочинного розпорядження чи наказу (ст.60).  

Зазначені гарантії є ключовими й основопо-

ложними у забезпеченні реалізації та захисту 

прав платників податків. На їх основі норми за-

конодавства України, зокрема податкового, вста-

новлюють інші види правових гарантій, які та-

кож відіграють важливу роль. Серед правових 

гарантій, за критерієм їх змісту, прийнято виділяти 

матеріальні (положення правових норм, що безпо-

середньо містять ті чи інші приписи та заборони); 

процесуальні (положення, які визначають процес 

реалізації матеріальних гарантій); організаційні 
(положення, які, зокрема, визначають систему су-

дових і правоохоронних органів, інших органів 

державної влади і органів місцевого самовряду-

вання, встановлюють їх функції, повноваження їх 

посадових і службових осіб) [16, с.250]. 

Норми податкового права визначають обсяг 

прав платників податків, у тому числі право на 

оскарження рішень органів державної податкової 
служби та дій посадових осіб, право на відшко-

дування збитків, заподіяних платникам податків 

державою та її органами і т.д. Передбачаються 

способи  захисту прав, установлено процесуаль-

ний порядок його здійснення, обов’язок держави 

щодо забезпечення реалізації та захисту прав 

платників податків. Поряд з цим, норми податко-

вого законодавства встановлюють юридичні 
обов’язки платників податків і механізм забезпе-

чення його виконання. Передбачена юридична 

відповідальність платників податків за порушен-

ня податкового законодавства. Діє система дер-

жавних органів влади та управління, які наділені 
достатнім обсягом повноважень, що дає можли-

вість забезпечити інтереси держави. 

 Норми законодавства, які визначають право-

ві гарантії прав суб’єктів податкових правовід-

носин, не є досконалими, проблеми та шляхи їх 

розв’язання й висвітлюються автором у даному 

дослідженні. Аналіз норм діючого податкового 

законодавства дає можливість прийти до виснов-

ку, що вони не повною мірою узгоджуються з 
конституційно-правовими гарантіями прав плат-

ників податків. Зокрема, мова йде про дію в часі 
норм податкового права, які встановлюють юри-

дичну відповідальність платників податків за 

податкові  правопорушення. Загальним принци-

пом дії норм права в часі є правило, за яким право-

порушення та відповідальність за нього визнача-

ються законом, який діяв на час вчинення проти-

правного діяння. 

 Закони та інші нормативно-правові акти не 

мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріп-

лений у частині першій статті 58 Конституції  
України, за якою дію нормативно-правового акта 

в часі треба розуміти так, що вона починається  з  
моменту набрання цим актом чинності і при-

пиняється з втратою ним чинності, тобто до по-

дії,  факту застосовується той закон або інший 

нормативно-правовий акт, під час дії якого вони 

настали або мали місце [2]. В той же час, ч.2 ст.11 

Закону України “Про систему оподаткування” 

встановлено, що фінансові  санкції за наслідками 

документальних перевірок та ревізій, які здійс-

нюються органами державної податкової служби 

України та іншими уповноваженими державни-

ми органами, застосовуються у розмірах, перед-

бачених законодавчими актами, чинними на день 

завершення таких перевірок або ревізій [3]. 

На думку автора, такий підхід у застосуванні 
правової норми, яка встановлює юридичну від-

повідальність у визначенні розміру фінансових 

санкцій, потребує перегляду, адже при цьому 

можуть мати місце надання зворотної дії в часі 
нормам, які посилюють юридичну відповідаль-

ність, а це суперечить ч.2 ст.58 Конституції 
України.  На практиці мають місце випадки, коли 

на момент вчинення платником податків право-

порушення законодавство передбачало штрафні 
санкції у розмірах, менших, ніж на момент заве-

ршення перевірок органами податкової служби, 

тому, на думку автора, норми податкового права 

мають закріпити принцип, визначений загальною 

теорією права і закріплений Конституцією Укра-

їни, відповідно до якого відповідальність за пра-

вопорушення визначаються законом, який діяв на 

момент його вчинення. При цьому норми, які бу-

дуть посилювати юридичну відповідальність плат-

ників податків, не будуть мати зворотної  дії в часі, 
а норми, які будуть пом’якшувати таку відповіда-

льність, будуть застосовуватись і до правовідно-

син, що мали місце до набрання ними чинності у 

випадку, якщо мова йде про юридичну відповіда-

льність платників податків – фізичних осіб. Стосо-

вно юридичної відповідальності юридичних осіб – 

платників податків, норми які пом’якшують їх 

юридичну відповідальність будуть мати зворотню 

дію в часі у випадку прямої вказівки про це в за-

коні або іншому нормативно-правовому акті.  
В системі юридичних гарантій прав суб’єктів 

податкових правовідносин необхідно відзначити 

міжнародно-правові гарантії, встановлені у чинних 
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міжнародних договорах, обов’язкових для України. 

Такі угоди мають подвійну природу, оскільки з 
одного боку, регулюються міжнародним правом, а 

з іншого – після їх інкорпорації в національне по-

даткове право вони стають елементом внутрішньо-

державного податкового законодавства [15, с.220]. 

Така позиція прямо випливає зі змісту ст.9 Консти-

туції України. У податковому праві визначено 

примат міжнародного права над національним. 

Відповідно до ст.19 Закону України “Про систему 

оподаткування”, якщо міжнародним договором 

України, ратифікованим Верховною Радою Украї-
ни, встановлено інші правила,  ніж ті,  що їх міс-

тять закони України  про  оподаткування,  то  за-

стосовуються   правила міжнародного договору. 

У зв’язку з розширенням інтеграційних про-

цесів, активізацією зовнішньоекономічної діяль-

ності, міжнародно-правові гарантії прав суб’єк-

тів податкових правовідносин набувають біль-

шого значення. Ключову роль вони відіграють у 

вирішенні такого питання, як уникнення подвій-

ного оподаткування. Як зазначає С.Ф.Сутирін, 

міжнародне подвійне оподаткування, що виникає 

через одночасне застосування принципів рези-

денства і територіальності декількома країнами по 

відношенню до одного і того ж доходу платника 

податків призводить до збільшення загального по-

даткового тягаря фізичної або юридичної особи, а 

також порушує критерій податкової справедливос-

ті [17, с.70]. Розв’язання цієї проблеми потребує 

координації національної податкової політики ко-

жної з держав на міжнародному рівні. 
Крім того, міжнародно-правові гарантії за-

безпечують захист інтересів держави, оскільки  

міжнародними угодами визначається координа-

ція діяльності держав по боротьбі з ухиленням 

від оподаткування. За допомогою обміну інфор-

мацією між фіскальними органами, проведення 

попередніх розслідувань кожна держава відсто-

ює свій податковий суверенітет. 

Окремим специфічним видом правових гара-

нтій є юридична відповідальність. Виконання 

платниками податків та іншими суб’єктами по-

даткового обов’язку об’єктивно не може спира-

тися лише на високий рівень їх правової культу-

ри і усвідомлення суспільної значущості перед-

баченої нормами податкового права належної 
поведінки. У сучасних умовах для забезпечення 

необхідного рівня податкових надходжень набу-

ває застосування заходів державного примусу 

[15, с.199]. 

Переважна більшість авторів поняття юриди-

чної відповідальності за порушення податкового 

законодавства розглядають в аспекті застосуван-

ня заходів державного примусу до платників по-

датків у випадку протиправної поведінки. 

С.М.Братусь наголошував, що юридична відпо-

відальність – це виконання обов’язку га основі 
державного примусу. Головне призначення від-

повідальності полягає у державному примусі до 

реального виконання обов’язків [4, с.85]. 

Ю.В.Кваша специфічною ознакою податкової 
відповідальності називає те, що суб’єктами такої 
відповідальності є платники податків та інші фі-
скально-зобов’язані особи [10, с.268]. Очевидно, 

що в умовах правової держави з її принципом 

взаємної відповідальності між особою і держа-

вою юридична відповідальність у податковому 

праві не може бути настільки односторонньою. 

Як слушно відзначає В.В.Лемак, за вчинене 

правопорушення несе відповідальність не лише 

особа перед державою. За порушення закріпле-

них законом прав людини держава повинна не-

сти відповідальність перед конкретною особою і 
міра цієї відповідальності має визначатися санк-

цією правової норми [9, с.231]. На думку автора, 

з огляду на принцип взаємної відповідальності, 
інститут юридичної відповідальності у податко-

вому праві належить розглядати як один із засо-

бів реалізації та захисту як інтересів держави, так 

і платників податків. 

Висновки. Під гарантіями  прав і законних 

інтересів суб’єктів податкових правовідносин 

слід розуміти норми, принципи, умови і засоби, 

які у своїй сукупності забезпечують здійснення, 

охорону і захист прав та законних інтересів 

суб’єктів податкових правовідносин, виконання 

визначених законом юридичних обов’язків кож-

ним із суб’єктів. У системі гарантій реалізації та 

захисту прав і законних інтересів суб’єктів пода-

ткових правовідносин можна виділити такі види: 

а) загальні гарантії, які поділяються на політичні, 
економічні, організаційні, соціальні та ідеологіч-

ні; б) спеціальні (юридичні) гарантії, а саме: кон-

ституційно-правові, матеріальні, процесуальні, 
міжнародно-правові. 

Гарантії реалізації та захисту прав суб’єктів 

податкових правовідносин виступають тією лан-

кою, яка дає змогу змогу здійснити необхідний у 

правовому статусі суб’єктів податкових право-

відносин перехід від передбаченої в Конституції 
і законах України можливості до реальної дійс-

ності. Гарантії прав суб’єктів податкових право-

відносин повинні відігравати роль орієнтирів у 

формуванні податкового права. Будучи основни-

ми принципами нормативного регулювання, во-

ни задають тон усій наступній правотворчості у 

податковій сфері. Діючі в державі податкові за-
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кони та інші правові акти фіскального характеру 

мають порівнюватися  з цими постулатами і ні в 

якому разі не суперечити їм, оскільки правові 
гарантії забезпечують дотримання основних прав 

людини – найвищої цінності у суспільстві.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН  

ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА  ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

 
Постановка проблеми. Необхідно погоди-

тись, що правове регулювання є особливою рег-

ламентацією суспільних відносин, яка являє со-

бою систему таких юридичних засобів як: норми 

права, юридичні факти, правові відносини, вста-

новлення право- та дієздатності осіб і правового 

статусу громадян, визначення компетенції орга-

нів держави, правового становища громадських 

організацій, юридичних осіб та інших суб'єктів 

[8]. Процес регулювання досить часто спрямова-

ний на широке коло суб'єктів суспільних відно-

син (держава,  її органи, зокрема державна пода-

ткова служба, платники податків тощо). Правове 

регулювання можна охарактеризувати як формалі-
зований метод державної регламентації дій суб'єк-

тів права з метою спрямування їх поведінки відпо-

відно до інтересів громадян, суспільства і держави. 

Воно потребує комплексного вивчення складових в 

їх нерозривній взаємодії  як цілісної системи. 

Ступінь наукової розробки теми.  Пробле-

мам правового регулювання приділяли увагу як 

вчені, які досліджували питання теорії держави і 
права, так  і представники адміністративного і 
фінансового права. Водночас у зв'язку з постій-

ними змінами  податкового законодавства, про-

веденням обговорення проекту Податкового ко-

дексу України набуває особливої гостроти пи-

тання вдосконалення правового регулювання 

відносин між  платниками податків  і контролю-

ючими суб'єктами, зокрема органами державної 
податкової служби України. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі те-

орії правового регулювання суспільних відносин 

розглянути проблеми адміністрування податків в 

Україні, обґрунтувати  необхідність подальшого 

його вдосконалення в частині  взаємовідносин  по-

даткової служби і платників податків під час здійс-

нення позапланових перевірок і посилення відпові-
дальності останніх за фінансову дисципліну. 

Виклад основного матеріалу. Правове ре-

гулювання являє собою складну єдність структу-

рних елементів, яку необхідно досліджувати і 
вивчати саме комплексно, у взаємозв'язку всіх 

елементів. В той же час зв'язок між елементами 

будь-якої цілісної системи, в тому числі правово-

го регулювання, досить обмежений. Зміна того 

чи іншого елемента в ній викликає тією чи ін-

шою мірою зміну інших елементів. Прикладом 

може слугувати зміна правової норми, здійснен-

ня юридичного факту тощо. Так, зміна правової 
норми може як наслідок викликати виникнення, 

припинення або зміну правовідносин між суб'єк-

тами права. Найбільш непопулярними змінами 

правових норм у нашій державі є безсистемні і 
безпідставні зміни податкового законодавства. 

Достатньо зазначити, що починаючи з Дня 

незалежності України (24 серпня 1991 р.) станом 

на 1 лютого 2005р. у комп'ютерній правовій сис-

темі "Нормативні акти України" по напрямку 

оподаткування існує 11953 документи. Із них 432 

- Закони України, в тому числі 245  основних 

законів, а решта 187 - закони про зміни та допов-

нення до них. Особливо інтенсивно вносилися 

зміни до основних законів, якими керується по-

даткова служба та суб’єкти господарювання. На-

приклад, до Закону України "Про систему опода-

ткування" від 25.06.1991р. внесено 34 зміни [6], 

Закону України "Про оподаткування прибутку 

підприємств" від 28.12.1994р. — 95 змін [3], За-

кону України "Про акцизний збір на алкогольні 
напої та тютюнові вироби" від 15.09.1995р. — 13 

змін [1], Закону України "Про податок на додану 

вартість" від 03.04.1997р. — 100 змін [5]. Зако-

ном України "Про систему оподаткування" вста-

новлено 25 загальнодержавних (ст.14) та 14 міс-

цевих податків і зборів (ст.15). 

Крім законів, у сфері оподаткування існують 

ще й підзаконні нормативно-правові акти, кіль-

кість яких станом на 01.02.2005р. сягає 11521. 

Станом на 01.02.2005р Державна податкова ад-

міністрація України за час свого існування вида-

ла 6071 документ. Вивчення світового досвіду 

становлення податкових систем у країнах, які 
знаходяться на стадії розвитку ринкових відно-

син, показує, що в Україні надзвичайно невдало 

формувалось податкове законодавство, особливо 

в частині захисту прав платників податків.  

Ситуація, що склалася, свідчить про значну 

взаємозалежність елементів правового регулю-

вання, що не позбавляє їх відносної самостійнос-

ті. По-перше, сам факт окремого існування ланки 

регулювання (наприклад, юридичного факту) уже 

свідчить про сукупність властивих їй окремих 

ознак, що виділяє її серед інших ланок. По-друге, 
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саме певна кількість ланок правового регулювання 

свідчить про систему, або сукупність елементів до 

яких відносяться норми права, юридичні факти, 

правові відносини, акти реалізації. 
Вивчення правового регулювання як цілісної 

системи потребує також аналізу методів регулю-

вання (тобто сукупності його юридичних прийо-

мів і засобів , що пронизують процес регулюван-

ня). Пізнання правового регулювання передбачає 

виявлення його соціальної ефективності. Отже, 

аналіз правового регулювання як цілісної систе-

ми має складатися з дослідження умов ефектив-

ності регулювання: процесу правового регулю-

вання, соціальних результатів регулювання. 

Умови ефективності правового регулювання 

можна розділити на об'єктивні і суб'єктивні. Об'-

єктивними умовами є соціально-економічний 

стан суспільства, форми власності, політичний 

режим, державний устрій тощо. До суб'єктивних 

умов належать: а) всебічний аналіз тенденцій 

розвитку суспільних відносин; б) вибір оптима-

льного варіанта регулювання (правового методу, 

форми нормативного чи індивідуального акта); 

в) чітке визначення мети (завдань) регулювання; 

г) своєчасність правотворчості; ґ) удосконалення 

чинного законодавства; д) забезпечення стабіль-

ності правового регулювання; є) ясність, чіткість 

правових приписів; є) активність правозастосов-

чих органів; ж) свідомість, психологічна підгото-

вленість громадян до здійснення ними суб'єктив-

них прав і юридичних обов'язків. 

Процес правового регулювання можна розді-
лити на такі взаємозв'язані стадії, кожна з яких 

характеризується своїми особливостями. 

До організаційної стадії належать: визначен-

ня праводієздатності громадян; встановлення 

правового статусу громадян; визначення компе-

тенції органів влади; встановлення правового 

статусу різних юридичних осіб (господарських, 

громадських тощо організацій). 

Перехідна (трансформаційна) стадія настає 

після здійснення суб'єктами права юридично 

значущих дій, що зумовлюють певні юридичні 
наслідки. Це стадія юридичного факту, після якої 
встановлюється конкретний правовий зв'язок між 

суб'єктами права засобами їх суб'єктивних прав і 
юридичних обов'язків.  

Наприклад, обов'язки і права платника пода-

тків закріплені ст. 9 і 10 Закону України «Про 

систему оподаткування» від 18.02.1997 року. Не-

обхідно звернути увагу на порядок розгляду цих 

категорій: спочатку обов'язки, а потім - права. 

Пояснюється це безпосередньо природою обов'я-

зку щодо сплати податків і зборів, яка визнача-

ється владним, імперативним приписом з боку 

держави відносно реалізації суб'єктом обов'язку 

щодо сплати податків і зборів. Саме тому плат-

ник податків реалізує, перш за все, обов'язок, 

який зумовлює і певні права. Податкові право-

відносини і реалізація безпосереднього обов'язку 

платника податку щодо сплати податку передба-

чає певне протистояння податкового органу і 
платника податку. Виходячи з цього, потрібно 

чітко врегулювати межі можливих дій, визначи-

ти права, обов'язки кожного з них. 

Заключна стадія, як результат правового ре-

гулювання, як правило, закріплюється в актах 

реалізації і має прояв у реалізації громадянами 

суб'єктивних прав і обов'язків, виконанні орга-

нами держави завдань та реалізації юридичної 
відповідальності. Усе зазначене можна підтвер-

дити наявністю і реалізацією прав і обов'язків 

платника податків, що безпосередньо пов'язано з 
фундаментальною категорією правосуб'єктності, 
яка деталізується право- і дієздатністю платника.  

Категорію податкової дієздатності потрібно 

розглядати у нерозривному зв'язку з податковим 

обов'язком. Якщо податкова дієздатність - це 

здатність суб'єкта податкових правовідносин 

створювати і реалізовувати через власні дії суку-

пність прав і обов'язків, пов'язаних з реалізацією 

податкового обов'язку в цілому, то повна подат-

кова дієздатність пов'язана з реалізацією повно-

го, закінченого обсягу цих прав і обов'язків, що 

включає вичерпний перелік його підвидів (обо-

в'язок щодо ведення податкового обліку, сплати 

податку, податкової звітності). Неповна податко-

ва дієздатність пов'язана з реалізацією окремого 

податкового обов'язку (обов'язку щодо сплати 

податку), яка не тягне за собою виконання всієї 
системи податкових обов'язків. Отже, податкова 

дієздатність поділяється на два види: повну - по-

даткова дієздатність платника, що охоплює всі 
види податкового обов'язку; неповну - податкова 

дієздатність платника, яка пов'язана виключно з 
обов'язком сплати податку. 

Загальна характеристика податкових відно-

син дозволяє визначити склад предмета податко-

во-правового регулювання. Дослідження складу 

предмета податкового права передбачає, по-

перше визнання факту диференціації відносин, 

його складових, по-друге вибір певного критерію 

(або групи критеріїв) для здійснення даної дифе-

ренціації. Виділяють п’ять основних груп подат-

кових відносин: відносини по встановленню та 

введенню податків і зборів; відносини по адміні-
струванню податків і зборів; відносини, які ви-

никають у процесі здійснення податкового конт-
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ролю; відносини, які виникають в процесі оска-

рження актів податкових органів, дій (бездіяль-

ності) їх посадових осіб; відносини, які виника-

ють в процесі притягнення до відповідальності за 

вчинення податкового правопорушення [7]. 

Удосконалення правового регулювання по-

винно бути спрямованим не тільки на його ефек-

тивність, але й посилювати захисні функції прав 

громадян. Яскравим прикладом може бути при-

йняття 12 січня 2005 року Верховною Радою 

України Закону „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо посилення 

правового захисту громадян та запровадження 

механізмів реалізації конституційних прав гро-

мадян на підприємницьку діяльність, особисту 

недоторканність, безпеку, повагу до гідності 
особи, правову допомогу, захист)” [2].  

Зазначений закон був прийнятий з урахуван-

ням численних скарг платників податків на без-
системні планові та численні повторні перевірки 

податковими та іншими контролюючими орга-

нами, які негативно впливали на їхню господар-

ську діяльність і спричиняли не тільки фінансові, 
але й моральні збитки. Ст. 11

1
 закону встановле-

но підстави та порядок проведення органами 

державної податкової служби планових і поза-

планових виїзних перевірок своєчасності досто-

вірності, повноти нарахування та сплати подат-

ків та зборів (обов’язкових платежів). Характер-

но те, що поряд з регламентацією порядку пере-

вірок чітко зазначено можливість здійснення по-

запланової виїзної перевірки лише на підставі 
рішення суду. Крім того, рішення про вилучення 

оригіналів фінансово-господарських і бухгалтер-

ських документів, зупинення операцій на рахун-

ках в установах банків, інших фінансово-кредит-

них установах у зв’язку з порушенням законо-

давства, контроль за додержанням якого законом 

покладено на органи державної податкової слу-

жби, можуть прийматися також лише судом.  

Визначено тривалість планової та позапланової 
виїзної перевірки, порядок продовження термінів 

їх проведення. Постає питання: Чи готові до цьо-

го суди? Чи не призведе це до їх  перенаванта-

ження? Звичайно нововведення  позитивно впли-

ватиме на захист прав підконтрольного суб'єкта, 

але у той же час  наприклад, несвоєчасне вине-

сення судом  відповідного рішення про зупинен-

ня операцій на рахунках в установах банків може 

призвести до негативних наслідків. 

Внесено також зміни до ст. 8 Закону України 

„Про оперативно-розшукову діяльність” [4]. У 

пункті 4 частини 1 закону зазначено, що ознайо-

млюватися з документами та даними, що харак-

теризують діяльність підприємств, установ та 

організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що 

виділяються на утримання підрозділів, які здійс-

нюють оперативно-розшукову діяльність, виго-

товляти копії з таких документів, за вимогою 

керівників підприємств, установ та організацій - 

виключно на території таких підприємств, уста-

нов та організацій, а з дозволу суду - витребува-

ти документи та дані, що характеризують діяль-

ність підприємств, установ, організацій, а також 

спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у під-

готовці або вчиненні злочину, джерело та розмі-
ри їх доходів, із залишенням копій таких доку-

ментів та опису вилучених документів особам, в 

яких вони витребувані, та забезпеченням їх збе-

реження і повернення у встановленому порядку. 

Більш чітко регламентовані права органів 

державної податкової служби, які у випадках, в 

межах компетенції та у порядку, встановлених 

законами України, мають право:  

1) здійснювати документальні невиїзні переві-
рки (на підставі поданих податкових декларацій, 

звітів та інших документів, пов'язаних з нараху-

ванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових 

платежів) незалежно від способу їх подачі), а та-

кож планові та позапланові виїзні перевірки своє-

часності, достовірності, повноти нарахування і 
сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), 

додержання валютного законодавства юридичними 

особами, їх філіями, відділеннями, іншими відо-

кремленими підрозділами, що не мають статусу 

юридичної особи, а також фізичними особами, які 
мають статус суб'єктів підприємницької діяльності 
чи не мають такого статусу, на яких згідно із зако-

нами України покладено обов'язок утримувати 

та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові пла-

тежі), крім Національного банку України та його 

установ (далі - платники податків);  

2) здійснювати контроль за: додержанням 

порядку проведення готівкових розрахунків за 

товари (послуги) у встановленому законом по-

рядку; наявністю свідоцтв про державну реєст-

рацію суб'єктів підприємницької діяльності, лі-
цензій на провадження видів господарської дія-

льності, що підлягають ліцензуванню відповідно 

до закону, з наступною передачею матеріалів про 

виявлені порушення органам, які видали ці до-

кументи, торгових патентів;  

3) одержувати у платників податків (посадових 

осіб платників податків) пояснення з питань, що 

виникають під час перевірок та стосуються реалі-
зації повноважень органів державної податкової 
служби, встановлених цим та іншими законами 
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України; перевіряти під час проведення перевірок 

у фізичних осіб документи, що посвідчують особу;  

4) запрошувати платників податків або їх 

представників для перевірки правильності нара-

хування та своєчасності сплати податків та збо-

рів (обов'язкових платежів) такими платниками 

податків. Письмові повідомлення про такі запро-

шення направляються не пізніше ніж за десять ро-

бочих днів до дня запрошення рекомендованими 

листами, в яких зазначаються підстави запрошен-

ня, дата і час, на які запрошується платник податків 

(посадова особа платника податків);  

5) одержувати безоплатно від платників по-

датків, а також від установ Національного банку 

України та комерційних банків у порядку, вста-

новленому Законом України "Про банки і бан-

ківську діяльність", довідки та/або копії докуме-

нтів про наявність банківських рахунків, а на 

підставі рішення суду - про обсяг та обіг коштів 

на рахунках, у тому числі про ненадходження у 

встановлені терміни валютної виручки від су-

б'єктів підприємницької діяльності;  
6) одержувати безоплатно необхідні відомос-

ті для формування інформаційного фонду Дер-

жавного реєстру фізичних осіб - платників пода-

тків та зборів (обов'язкових платежів) від плат-

ників податків, а також Національного банку 

України та його установ - про суми доходів, ви-

плачених фізичним особам, і утриманих з них 

податків та зборів (обов'язкових платежів), від 

органів, уповноважених проводити державну 

реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії 
на провадження видів господарської діяльності, 
що підлягають ліцензуванню відповідно до зако-

ну, - про видачу таких свідоцтв про державну 

реєстрацію та ліцензій суб'єктам господарської 
діяльності, від органів внутрішніх справ - про 

громадян, які прибули на проживання до відпо-

відного населеного пункту чи вибули з нього, від 

органів реєстрації актів громадянського стану - 

про громадян, які померли;  

7) одержувати безоплатно від митних органів 

щомісяця звітні дані про ввезення на митну тери-

торію України імпортних товарів і справляння при 

цьому податків та зборів (обов'язкових платежів) та 

інформацію про експортно-імпортні операції, що 

здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, 

погодженою з Державною податковою адміністра-

цією України, та від органів статистики - дані, не-

обхідні для використання їх у проведенні аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності;  
8) вимагати від платників податків, діяль-

ність яких перевіряється, усунення виявлених 

порушень податкового законодавства, контро-

лювати виконання законних вимог посадових 

осіб органів державної податкової служби, а та-

кож припинення дій, які перешкоджають здійс-

ненню повноважень посадовими особами органів 

державної податкової служби;  

9) при проведенні перевірок вилучати у під-

приємств, установ та організацій копії фінансо-

во-господарських та бухгалтерських документів, 

які свідчать про приховування (заниження) об'-

єктів оподаткування, несплату податків та зборів 

(обов'язкових платежів), а при проведенні ареш-

ту активів платника податків на підставі рішення 

суду - вилучати оригінали первинних фінансово-

господарських та бухгалтерських документів із 
складенням опису, який скріплюється підписами 

представника органу державної податкової слу-

жби та платника податків, і залишенням копій 

таких документів платнику податків. Забороня-

ється вилучення у суб'єктів господарської діяль-

ності документів, що не підтверджують факти 

порушення законів України про оподаткування;  

10) надавати відстрочення та розстрочення 

податкових зобов'язань, вирішувати питання що-

до податкового компромісу, а також приймати 

рішення про списання безнадійного боргу в по-

рядку, передбаченому законом;  

11) застосовувати до платників податків фі-
нансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів 

та державних цільових фондів суми недоїмки, 

пені у випадках, порядку та розмірах, встановле-

них законами України. Фінансові (штрафні) сан-

кції, суми недоїмки, пені, накладені (застосовані) 
органами державної податкової служби України, 

сплачуються платниками податків добровільно 

або стягуються у судовому порядку;  

12) застосовувати до платників податків, які 
у встановлений законом строк не повідомили про 

відкриття або закриття рахунків у банках, а та-

кож до установ банків, що не подали відповід-

ним органам державної податкової служби в 

установлений законом строк повідомлень про 

закриття рахунків платників податків або розпо-

чали здійснення видаткових операцій за рахун-

ком платника податків до отримання повідом-

лення відповідного органу державної податкової 
служби про взяття рахунку на облік в органах 

державної податкової служби, фінансові (штра-

фні) санкції у розмірі двадцяти неоподатковува-

них мінімумів доходів громадян;  

13) за несвоєчасне виконання установами ба-

нків та іншими фінансово-кредитними установа-

ми рішень суду та доручень платників податків 

про сплату податків та зборів (обов'язкових пла-
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тежів) стягувати з установ банків та інших фі-
нансово-кредитних установ пеню за кожний день 

прострочення (включаючи день сплати) у поряд-

ку та розмірах, встановлених законами України 

щодо таких видів платежів;  

14) користуватися у службових справах засо-

бами зв'язку, які належать підприємствам, уста-

новам та організаціям, з дозволу їх керівників;  

15) вимагати від керівників підприємств, 

установ і організацій, що перевіряються в ході 
планових та позапланових виїзних перевірок, 

проведення інвентаризацій основних фондів, то-

варно-матеріальних цінностей та коштів, у разі 
відмови у проведенні таких інвентаризацій або 

при проведенні адміністративного арешту акти-

вів - звернутися до суду щодо спонукання до про-

ведення таких інвентаризацій, а до ухвалення від-

повідного рішення судом - у присутності понятих 

та представників підприємств, установ і організа-

цій, щодо яких проводиться перевірка, опечатувати 

каси, касові приміщення, склади та архіви на тер-

мін не більше 24 годин з моменту такого опечату-

вання, зазначеного в протоколі. Порядок опечату-

вання кас, касових приміщень, складів та архівів 

встановлюється Кабінетом Міністрів України;  

16) надавати інформацію з Державного ре-

єстру фізичних осіб - платників податків та ін-

ших обов'язкових платежів іншим органам дер-

жавної влади відповідно до закону;  

17) звертатися у передбачених законом випа-

дках до судових органів із заявою (позовною за-

явою) про скасування державної реєстрації су-

б'єкта підприємницької діяльності.  
Висновки. Внесення змін  до чинного зако-

нодавства, що стосується оподаткування, пози-

тивно впливатиме на захист прав платників по-

датків. А уточнення прав органів державної по-

даткової служби та інших контролюючих суб’єк-

тів, чітке їх визначення сприятиме забезпеченню 

прав та захисту інтересів підконтрольних  суб’єк-

тів. Але, на нашу думку, судова система України 

не в змозі забезпечити своєчасний розгляд заяв, 

що подаватимуть у випадку прийняття рішення 

про проведення повторних перевірок контролю-

ючі суб’єкти. Несвоєчасне ж винесення судом  

відповідного рішення може привести  до негати-

вних наслідків. Вважаємо, що, одночасно забез-
печуючи права платників податків, необхідно 

внести зміни до чинного законодавства і підви-

щити їх відповідальність за правопорушення у 

сфері оподаткування та  доповнити відповідний 

розділ проекту Податкового кодексу. 
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IMPROVEMENT OF  THE LEGAL REGULATION OF THE OF THE RELATIONS  

BETWEEN THE TAX SERVICE AND TAX PAYERS 

Summary 

The problems of the tax administration in Ukraine are investigated on the basis of society relation legal regulation 

theory, the necessity of its further improvement concerning   tax audit regulation, unscheduled private entrepreneurs’ 

audit fulfillment and their responsibility for the financial discipline strengthening is grounded. 
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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 по-

шкоджень 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 Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву 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 стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. 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-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 
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• 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 супроводжуваль-

ний 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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