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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 34.1
© 2001 р. Козловський А. А.
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці
АНТИНОМІЇ ПРАВА
Чому право за стільки століть свого розвитку так і не спромоглося розробити чіткий і однозначний механізм розв’язання різного роду
спорів між індивідами, соціальними групами і
суспільством в цілому? Чому загалом формальна визначеність, ясність і однозначність як фундаментальні принципи законотворчості й правореалізації, як специфічні методи юридичної
структуризації соціальних конфліктів рано чи
пізно стикаються з очевидною неможливістю
формалізованих розв’язань правових проблемних ситуацій? Чи можливе в принципі право як
стабільний, усталений і ефективний механізм
соціального регулювання, для якого не властивим є неадекватність реальному стану речей і
відносин в суспільстві, різного роду суперечності в сфері самого законодавства і відсутня необхідність забезпечення змагальності сторін у судовому процесі як прикра можливість несправедливої перемоги сильнішої, але неправої сторони
в спорі? Всі ці питання самі собою виникають
перед юридичною наукою, коли врахувати, що
саме досягнення сформульованих вище ідеалів
права постійно були основними цілями його історичного розвитку, але на кожному з етапів
відповідні форми реалізації цих ідеалів потерпали свого роду фіаско і все починалося спочатку.
То чи досяжні для права ідеали формальної визначеності, процедурної чіткості, юридичної однозначності у реалізації в суспільстві принципів
справедливості, рівності та свободи?
По-перше, постійний історичний розвиток
права безперечно свідчить, що існують якісь невичерпні джерела цього розвитку, якісь глибинні
причини, фундаментальні засади постійної динаміки й розвитку права. По-друге, сам факт розвитку неминуче підтверджує наявність відповідної природи суперечностей, відсутність яких
унеможливлювала б самі процеси розвитку. По-

третє, наявність суперечностей, які на певному
етапі розв’язуються, “знімаються”, а на наступних – виникають знову в нових формах, свідчить
про те, що за ними ховається більш глибока суперечність антиномічної природи, яка постійно
розв’язується, але ніколи не може бути
розв’язаною остаточно.
Оскільки окресленій структурі розвитку як
такого повністю відповідає історичний розвиток
права, можна зробити висновок, що його основою, джерелами, причиною є фундаментальні
антиномії права. Антиномії права – це і є глибинні суперечності в структурі правової матерії,
які постійно і періодично виникають в процесі
функціонування права, вимагають для свого
розв’язання значної інформаційної бази, знань та
інтенсивного юридичного мислення, але через
певний проміжок часу виникають знову в новій
історичній формі, слугуючи невичерпним джерелом постійного розвитку права і правового пізнання [16]. Не було б ніякої потреби і в окремій
науці – гносеології права, – якби вона не мала
своїм предметом вивчення саме закономірностей
правового пізнання як необхідної умови
розв’язання фундаментальних суперечностей
права [3, 12].
Антиномії права свідчать про те, що воно
ніколи і принципово не може бути зведене до
якої-небудь остаточної однозначності, формалізованої процедурності чи автоматичної використовуваності [18]. Праву, щоб бути справжнім
правом, тобто відповідати принципам справедливості, необхідно постійно розв’язувати безліч
різного роду суперечностей, які невпинно породжуються суперечливою, антиномічною природою реальності і самого права. Статичне право, в
якому призупинені пізнавальні процеси, поступово перестає відповідати дійсності, яка постійно розвивається, стає несправедливим правом,
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перетворюється в неправо. Тому антиномічність
права є найглибшою, найфундаментальнішою
його властивістю, що зумовлює загальну динаміку всіх пізнавально-правових процесів [10, 20].
Можна стверджувати наявність цілої системи чи ієрархії антиномій права в залежності
від характеру їх значимості та інтенсивності
впливу на розвиток правових систем. Однак в
даній статті ми обмежимось розглядом дії хоча б
деяких з них. Так, аналіз догматичного характеру правових настанов, перш за все, норм, демонструє їх складну, суперечливу природу. З одного
боку, соцiальна зумовленiсть статичності, однозначності норми очевидна: суспiльство потребує
стабiльностi й визначеностi, щоб упевнено розвиватися далi. З іншого боку, засобом догматичної системи права заперечуються саме тi цiлi, якi
ставить перед собою суспiльство - цiлi розвитку.
Формується фундаментальна соцiаль-но-правова
антиномiя: без стабiльностi не можливий розвиток суспiльства, а право якраз забезпечує цю
стабiльнiсть i водночас стримує розвиток. Коли
суспiльство орiєнтує право на розвиток, тодi воно перестає ефективно виконувати стабілізаційну функцію. Догматична природа права, отже,
явище водночас i позитивне, i негативне для
суспiльства [19].
Саме довкола соцiально-правової антиномiї точились основнi дискусiї прибiчникiв
юридичного позитивiзму та соцiологiчної юриспруденцiї, стверджуючи право чiтке, однозначне,
стабiльне, або навпаки, - гнучке, динамiчне i
справедливе. Можна зрозумiти рiзкий характер
взаємних звинувачень: дозвiл на вiдхилення вiд
закону загрожує свавiллям i розвалом суспільствва, абсолютизацiя ж догми нiколи не гарантуватиме справедливостi - основної мети права. Як
знайти розв'язання цiєї антиномiї, чи хоча б зняти її надзвичайну гостроту?
В iсторiї суспiльства спостерiгається певна циклiчнiсть етапiв стабiльностi та розвитку i
пов'язаних з ними процесiв розвитку й стабільностi права. Правовий позитивiзм характерний
для перiодiв стабiлiзацiї суспiльства. Пiсля серiї
буржуазних революцiй капiталiзм вступив у
стадiю стабiльного i впевненого розвитку, і догматичне право, вiдповiдно, оберiгало цей стан.
Коли капiталiзм перерiс створенi умови, iснуюче
право вже саме стало стримувати його розвиток i
активiзувались соцiологiчнi погляди на право.
Активiзацiя соцiологiзму в правi завжди свiдчить
про те, що iснуюче позитивне право не вiдповiдає потребам соцiального розвитку суспiльства.
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Вiн завжди постає як обгрунтування вiдхилень
вiд iснуючого позитивного права, пiдставою для
його розхитування. Коли це розхитування набуває таких розмiрів, що стає небезпечним для
цiлiсностi суспiльства, верх знову беруть позитивiсти, їх правота в цей перiод стає очевидною i
незаперечною. Так відбувається циклiчний розвиток права i суспiльства [7].
Крайнощі правового релятивізму й правового догматизму, що супроводжують увесь історико-правовий процес, переконливо свідчать, що
в основі пізнання права лежать якісь дві фундаментальні гносеологічні структури, які визначають його розвиток і його осмислення. Ці структури принципово протилежні, але й пов'язані між
собою. Можна сказати, що вони утворюють діалектичну суперечність, яка ніколи остаточно не
знімається, тобто має антиномічну природу. Своє
теоретичне обгрунтування вказані гносеологічні
структури отримали в історично сформованих
пізнавально-правових парадигмах мислення та
реалізації права, двох основних і протилежних
парадигмах, які містять усе розмаїття концепцій
відповідних типів, а саме: природно-правової та
позитивно-правової парадигми права [13]. Гносеологічні настанови релятивізму і догматизму,
свідомо чи несвідомо прийняті в концепціях
природного і позитивного права, зумовлюють усі
особливості пізнавальних процесів у сфері права
і його реалізації. Ці настанови протилежні, але
однаково вони відображають основні ідеали і
принципи, цілісну й водночас антиномічну природу права.
Антиномічність правової норми з точки
зору пізнання може бути визначена у формі гносеологічної антиномії норми права: з одного боку, норма права - це результат (статика) пізнання
і тому постає як уявлення про істину в даний
момент; з іншого боку, норма права - це процес
(динаміка) пізнання, оскільки, сформульована
відносно й на основі причин і обставин минулого, вона може виявитися хибною щодо причин і
обставин майбутнього, а тому має бути пристосована до них. В усякому випадку її адекватність
і регулятивність стає проблематичною. Сьогоднішня істина завтра може стати хибою, як і навпаки. Тому абсолютизація норми права як істинної норми автоматично призупиняє пізнавальний процес і перетворює її в хибу. Парадокс,
як бачимо, полягає в тому, що визнання норми
тільки як істинної поступово перетворює її в хибність і, навпаки, усвідомлення неповноти норми
актуалізує пізнавальні процеси і в такий спосіб
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забезпечує максимально можливу її істинність,
але при цьому неминуче послаблюється її нормативність. Юридичний позитивізм у сучасних його варіантах не звільнився від недоліків класичних своїх форм: закон, норма права розуміються
ним як статика, як єдино можливий результат
пізнання, при цьому фактично повністю ігнорується динаміка пізнання. Позитивіст не помічає,
що так він потрапляє в своєрідну гносеологічну
пастку - результат як наслідок процесу самим процесом і знищується. Але ж результат завжди має
значення тільки як елемент, як момент процесу,
розвитку. Розвиток же здійснюється на певних засадах, на основі конкретних результатів. Норма
права є тому не тільки результатом пізнавального
процесу, а й початком його, основою і засобом гносеологічного механізму розвитку права [2].
Чи означає це, що треба відкинути нормативно-правовий акт як спосіб існування формально визначеного права? Нормативний акт є засобом розв'язування суперечки між належним і
сущим, але ніколи не є розв 'язанням цієї суперечки [1, 6]. Антиномія належного і сущого не може бути розв’язана, але вона постійно знімається
в індивідуальному розвитку і соціальному бутті
людини. Історія права - це історія конкретних,
інколи трагічних прикладів змістовного розв'язання антиномії належного - сущого. Процес усвідомлення змісту належного й опанування засобів його реалізації в сущому є сутністю гносеологічної історії права, а рефлексія цього процесу
- історію гносеології права [8, 15].
Однак основним, фундаментальним принципом цього історико-гносеологічного процесу є
все ж таки відповідь на запитання: що є сущим і
що є належним за своєю природою, а не за змістом [14]. Залежно від відповіді на це запитання
завжди визначались і засоби розв'язання самої
антиномії. Адже те, що в одні часи вважалося
належним, в інші ставало сущим, а те, що було
сущим - ставало належним. Саме про це йдеться,
коли мають на увазі відмінність природи належного і сущого [4]. Можна стверджувати, що належне, яким би воно не було за своїм змістом,
завжди характеризуватиметься однаковими,
тільки йому притаманними гносеологічними рисами, властивостями. Належне завжди належне,
незалежно від того, що воно репрезентує як належне. Якщо прийняти це положення, то воно
буде тільки означати, що вчорашнє суще, ставши
сьогодні належним, набуло і його властивостей,
а належне, ставши сущим, деформоване чи оживлене характеристиками реальності. Але в будь-

якому випадку суще, ставши належним, не може
ніколи стати чисто належним, належне, ставши
сущим - стати тільки сущим. Чисте належне ірреальне утворення. Абсолютна чистота стає
тотожною абсолютному ніщо. Так і чисте право
Кельзена є, по суті, ніщо-право, саме тому його
автору все життя доводилося захищатися від
звинувачень у відірваності його права від реальності [9]. Високе не означає нереальне, абсолютно чисте вже значить неживе, відірване від джерел енергії. Ідеали висоти і чистоти так само, як
ідеали справедливості й законності, притаманні
праву на протязі всього його розвитку, зумовлюючи особливості його пізнання, але саме вони
визначають і його дихотомічність, розриваючи
право між релятивізмом і догматизмом.
Дійсно, норма права - це завжди належне,
це те, як ми повинні себе поводити в певній ситуації, щоб досягти певних цілей. Але звідки береться належне норми? Воно є відображенням
тих цінностей, які суспільство визнало для себе
як цінність. У належному відбувається суперечлива зустріч минулого і майбутнього з потреб
людини й суспільства. Минуле - це, так би мовити, абсолютно належне, це винайдені і вже перевірені практикою ефективні способи поведінки,
вони постають як знання, в яких сконцентровано
історичний досвід людства. Майбутнє - це належне, виведене як протиставлення негативної оцінки певної соціальної дійсності, воно тепер постає ідеалом, метою суспільства. Але це скоріш
відносно належне, оскільки в дійсності його
(ідеалу) ніколи не існувало і немає впевненості в
його істинності. Норма права в даному випадку
постає своєрідним гносеологічним розвідником
майбутнього, соціологічним експериментатором,
критерієм істинності прийнятих цінностей. У
такому розумінні нормативно належне як породження минулого і майбутнього породжує напружену гносеологічно-правову антиномію. Належне, зумовлене минулим досвідом, не може
бути однозначно придатним для нових, змінених
соціальним розвитком ситуацій. З абсолютно
належного воно перетворюється спочатку на
відносно належне, а відтак – і на зовсім неналежне, в антицінність. Належне, зумовлене ідеалами майбутньої гармонії, ще не є абсолютно належним, оскільки не підтвердило своєї істинності, тобто воно, як і належне, породжене минулим,
є відносно належним. Водночас право, щоб забезпечити стабільність у суспільстві, наказує виконувати норму як істинну норму, як обов’язкову схему поведінки. Отже, виходить, що в но-
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рмі концентрується належне, яке є водночас гносеологічно необгрунтованим належним, тобто
неналежним, адже тільки істина породжує
обов’язковість.
Отже, постійне розв’язання даної аксіогносеологічної антиномії норми права є тим пізнавальним механізмом, за допомогою якого долаються крайнощі природно-правового та позитивнодогматичного підходів у розумінні сутності права.
Функціонування ж права у цьому випадку постає як
гносеологічне балансування між належним і сущим, цінностями і реальністю, в якому аксіологічні
чинники відіграють роль необхідних констант епістемологічного процесу праворозвитку.
Історично право завжди було ареною напруженої боротьби ціннісного й позитивістського, а по суті - антиціннісного, підходів у його
розумінні [5]. Більше того, протягом усієї його
історії взаємодія саме аксіологічних і логіцистських констант у структурі вказаних підходів
була основною, фундаментальною детермінантою правового розвитку. Тож постає питання:
право зумовлюється цінностями, чи самі цінності
є породженням права? Якщо цінності існують, то
право телеологічне і цільове, якщо ж ні – тоді
право чисто позитивне і самодостатнє. Аксіо
логічна антиномія, що лежить в основі правової
субстанції, завжди породжувала непереможне
бажання бути однозначно й остаточно розв’язаною. Спроби такого розв’язання й визначали основні, принципово протилежні за своїм змістом,
напрями у праворозумінні.
Специфічного розв’язання вказана проблема набуває в контексті гносеологічного підходу, відповідно до якого право вважається результатом, формою і засобом пізнання, а пізнання – необхідною умовою функціонування і розвитку самого права. В такому розумінні аксіологічні та позитивістські характеристики права, що
при одностороньому підході справді взаємовиключають одне одного, не тільки не утворюють
антиномії, а й складають необхідні, взаємодоповнюючі моменти, етапи, стадії єдиного пізнавально-правового процесу. Саме правове пізнання
знімає антиномічність ціннісного та позитивнодогматичного методів оперування з юридичним
матеріалом, вони самі стають структурними елементами єдиного процесу гносеологічної інтенсивності права.
Нарешті, з особливою гостротою постає
проблема розбудови правової держави, яка б могла стати на захист прав особистості перед свавіллям влади. Саме тут виникає гносеологічної
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природи парадокс, основна антиномія сучасного
державотворення: чим більше демократичних і
правових інститутів у суспільстві, тим менш керованими й ефективними стають процеси соціального управління й, відповідно, слабшає держава; і навпаки, чим сильніша держава, тим більше
на шляху до своєї могутності вона вимушена
утискувати демократію і неминуче обмежувати
права й свободи громадян. Це добре видно на
прикладі деяких західноєвропейських країн, де
розширення демократичних інститутів як у ланцюговій реакції викликає активізацію фашистських сил, ідеалом для яких завжди була міцна,
єдина національна держава [21]. Симптоматично, що і в Україні вже були спроби утворити
фашистську партію, - причини скрізь однакові.
Правова демократія, контроль народу «зв'язують» державу, сильна ж держава завжди має свій
економічний ефект, у цілому вигідний для більшої маси населення. Тому й приваблюють імперії й супердержави, що вони економічно вигідні
для народів, що їх утворили, але відштовхують
тим, що вони ж обов’ язковим своїм наслідком
завжди мають нехтування свободи як свого, так і
інших народів. В імперіях свобода особистості
ніщо порівняно з інтересами держави. Отже, сьогоднішній світ перебуває в інтенсивному пошуку
прийнятних, цивілізованих форм розв'язання
вказаної антиномії держави: демократія чи сила,
права чи могутність [17]. Мистецтво сучасної
політики і політиків визначається тепер умінням
знаходити відповідні компроміси у процесі розв'язання цієї фундаментальної суперечливості
державотворення.
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LAW’S ANTINOMY
Summary
The law is antinomous in the nature. Antinomies of the law are main sources of its development and
knowledge.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОРЯДОК РОБОТИ ТА КОМПЕТЕНЦІЮ БУКОВИНСЬКОГО СЕЙМУ
Повноваження сеймових депутатів розпочиналися з моменту затвердження їх обрання на
спеціальному засіданні першої сесії новообраного сейму та прийняття присяги на вірність цісарю. Вони володіли правом ухвального голосу з
усіх питань, що виносились на розгляд сейму та
сформованих ним органів. Депутати володіли
правом пропонувати питання до порядку денного
сеймових засідань, вносити проекти рішень, заяви від імені своїх виборців. Депутат сейму мав
також право на звернення, запити, інтерпеляції
до будь-якої урядової установи й отримання на
нього письмової відповіді.
Сеймові депутати володіли імунітетом.
Положення про нього були сформовані в імперському законі від 3 жовтня 1861 року. § 1 цього
закону визначав, що депутати державної ради й
обласних сеймів не могли бути притягнуті до
відповідальності за голосування та вираження
думок при виконанні своїх обов’язків. У відповідності з § 2 названого закону члени державної
ради і сеймів не підлягали затриманню без їх
згоди і не могли притягуватись до судової відповідальності за карні діяння (крім випадків захоплення на місці злочину, але й у такому разі суд
був зобов’язаний повідомити сейм про арешт).
На вимогу сейму попереднє затримання скасовувалося, а судове переслідування відкладалося на всю
сесію (це право поширювалось і на час перерви
засідань) [4, C.6]. Ці положення були конкретизовані відповідним рішенням буковинського сейму.
Сейм обирався на 6 років (за весь час його
існування було 11 виборчих періодів) і працював
посесійно. Перша сесія буковинського сейму
розпочалась 6 квітня 1861 року. Сесії призначалися цісарем, в основному восени. Характерно,
що в різних коронних землях сейм скликався
неодночасно. Так, у 1903 році буковинський
сейм був скликаний 10 вересня, у Нижній Австрії, Галичині, Каринтії – 14 вересня, у Верхній
Австрії – 17-го, у Моравії та Штирії – 21-го, у
Крайні – 22-го, в Чехії і Тіролі – 29-го. При цьому сейми не мали права на безпосередні зносини
між собою. Їм заборонялося видавати маніфести,
що фактично позбавляло можливості безпосередньо звертатися до народу. Цісар міг розпустити
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сейм будь-коли, ще до закінчення встановленого
строку повноважень.
Очолював сейм маршалок, який призначався
цісарем. За весь час існування буковинського сейму
його маршалками були [9, р. 77-78]: Євген Гакман
(1861-1863), Євдоксій Гурмузакі (1864-1874), Антон Кохановський (1875-1884), Олександр Василько-Серетський (1884-1893), Ян Лупул (1893-1904),
Юрій Василько-Серетський (1904-1910), Олександр Гурмузакі (1911-1918). Є.Гакман за походженням українець, А.Кохановський – поляк із
німецької ліберальної партії, а всі інші – румуни.
Виконавчим органом сейму, його своєрідним
“адміністративним урядом” був крайовий виділ,
який формувався з числа депутатів сейму. Одного
представника до його складу обирала перша курія,
одного – депутати від міст і торговельнопромислової палати, одного – представники від
сільських громад, а ще одного обирав весь сейм.
Одночасно для кожного члена крайового виділу
обирався заступник. Члени крайового виділу повинні були проживати у Чернівцях. Вони отримували
призначувану сеймом платню. Очолювався крайовий виділ маршалком сейму [5, с. 6].
Після виборчої сеймової реформи (з 1911 року) число членів крайового виділу зросло до 6. У
1911 році до складу виділу входили українці
Є.Пігуляк і О.Попович, вірменин К.Стефанович,
румун А.Ончул, єврей Н.Вендер. У період між сеймовими сесіями крайовий виділ порядкував усіма
належними до компетенції сейму справами. Компетенція виділу визначалася крайовою конституцією, а також спеціальною інструкцією [10].
Порядок денний сейму формувався з урядових пропозицій, пропозицій крайового виділу
чи сеймової комісії та пропозицій окремих депутатів. Черговість розгляду питань визначалась
маршалком сейму, але першочерговими, безперечно, були ті, що пропонувалися крайовим урядом. Тривалість, інтенсивність сесій сейму бували різними. У 1905 році, наприклад, осіння сесія
сейму тривала 4 тижні. За цей час ухвалено 33
законопроекти, розглянуто 59 пропозицій, улагоджено 416 петицій [3. – 1905. – Ч. 24]. Для
прийняття правомочного рішення вимагалась
присутність більше половини від депутатського
складу сейму. Рівність голосів при голосуванні
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означала відхилення обговорюваної пропозиції.
“Для внесення будь-яких змін до Крайового статуту і Крайового виборчого закону... потрібна
була присутність щонайменше трьох чвертей
усіх депутатів і згода не менше двох третин присутніх" [7, с. 49].
Законодавством передбачалось кілька стадій прийняття сеймових рішень. Спочатку пропозиція про розгляд того чи іншого питання без
обговорення передавалась на розгляд відповідної
комісії. Після цього підготовлений комісією проект рішення виносився на розгляд сейму (в першому читанні). Доопрацьований проект голосувався по структурних частинах і загалом у другому читанні. Далі сеймове рішення мусило бути
засвідчене (контрасигноване) відповідним міністром і санкціоноване цісарем. Отже, рішення
сейму, по суті, ставало “актом цісарської волі”.
Діяльність президента краю і всіх підлеглих йому адміністративних установ не підлягала контролю сейму. Офіційною (робочою) мовою сейму
була німецька. По-німецьки депутати виступали на
засіданнях, німецькою мовою велось діловодство.
Важливими робочими органами сейму були постійні комісії: фінансова, мандатна, правнича, адміністративна, петиційна, шляхова, економічна, депутатської недоторканості та ін. Чисельність цих комісій була різною. Так, у 1898
році у мандатній комісії налічувалось 5 послів
(Веселовський, Смаль-Стоцький, Тітінгер, Мустаца, Ончул); у петиційній – 5 (де Льож, граф де
ля Скаля, Пігуляк, Цуркан, Григорча); у фінансовій – 9 (Пігуляк, Лангеман, Богусєвич, Зубрицький, Марин, Фльондор, Мустаца, Василько,
Ончул); у найчисельнішій адміністративній – 15
(Смаль-Стоцький, Абрагамович, Ротт, Тітінгер,
Помпе, Скедль, Стефанович, М.Василько, Калінеску, Мустаца, Вольчинський, Фльондор, Попович) [1. – 1898. – Ч. 151]. Дозволялось брати
участь у роботі кількох комісій. Більшість комісій очолювались німецькомовними і румунськими депутатами. У 1905 році, наприклад, конституційну комісію очолював Відман, адміністративну – Калінеску, фінансову – Вольчинський,
шкільну – Лупу, економічну – Ончул.
Помітну роль в організації роботи сейму відігравало і його бюро, куди входили маршалок, його
заступники, секретарі та керуючий справами.
Одним із центральних аспектів історії буковинського сейму є визначення реальних меж
його компетенції. Її розгляд вимагає звернення
до конституційного закону про імперське представництво (“Grundgesetz über die Reichsvertre-

tung”) від 21 грудня 1867 року, який визначив
повноваження державної ради та земельних
представницьких органів, їх співвідношення і
взаємозв’язок. В найбільш загальному вигляді §
11 Закону про імперське представництво визначав її так: “До предметів відомства імперської
ради належать всі справи, що стосуються прав,
обов’язків та інтересів, спільних для всіх представлених в імперській раді королівств і областей...” [4, с. 1]. “Всі інші предмети законодавства, які на точній основі цього закону не віднесені
до відання імперської ради, – говориться в § 12
закону, – підлягають віданню обласних сеймів
королівств і областей, представлених в імперській раді, і вирішуються в обласних сеймах і при
їх сприянні, відповідно до основних засад державного устрою” [4, с. 3]. Правда, цей же параграф передбачав право земельного сейму передати будь-які питання своєї компетенції на обговорення і розгляд державної ради [4, с. 3-4].
Детальне визначення компетенції буковинського сейму міститься в крайовій конституції
(ординації) від 26 лютого 1861 року (§§ 16-25).
Тут виділяються три групи повноважень. До
першої належали ті, що стосувалися суто крайових справ (культура краю; громадські будівлі,
що зводились за крайовий рахунок; підтримка
добродійних установ за рахунок крайових коштів, використання крайових прибутків). До другої групи входили так звані делеговані повноваження (справи місцевих громад, церковні та шкільні справи, розквартирування військових підрозділів). Третю групу складали справи щодо устрою краю, які відносились до відання сейму різними спеціальними імперськими законами (наприклад, законом про громади від 3 березня 1861 року,
законом про будівництво та збереження недержавних доріг і шляхів від 27 квітня 1861 року та ін.).
Правові рамки цієї компетенції залишалися майже незмінними до кінця входження Буковини до
Габсбургської монархії.
Нові сеймові закони стосувались перетворення землі в об’єкт купівлі-продажу, формування крайового бюджету, встановлення місцевих
податків і зборів, управління крайовим земельновикупним фондом (створеним згідно з урядовим
розпорядженням від 12 листопада 1853 року),
крайовим фондом, пропінаційним фондом, фондом крайових лікувальних закладів, розвитком
банківської справи, управління місцевими та
сільськими громадами, розвитком культури,
освіти, охорони здоров’я, церковними справами.
Сейм не мав якоїсь чіткої програми законотвор-
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До питання про порядок роботи та компетенцію Буковинського сейму

чої діяльності як на найближчу, так і на більш
віддалену перспективу. На його розгляд надсилалися і загальноімперські закони, але тільки для
ознайомлення та з’ясування ставлення сейму до
них. Подібний “розгляд”, як правило, завершувався висловленням схвальної оцінки.
Головна сфера діяльності сейму стосувалася
крайових господарських справ. В її основі лежало
формування фінансових можливостей. У цьому
плані до відання краю належали, перш за все, розробка і прийняття крайового бюджету. Але бюджетні права знову ж таки зводилися в основному до
введення додатків до прямих державних податків.
Крайові додатки, які не могли перевищувати 10%
прямих державних податків, щорічно затверджувались сеймом (вища ставка податку була можлива
тільки з дозволу цісаря). Були ще й громадські додатки. Якщо їх сума знаходилася в межах 50% від
прямих податків, то їх затверджував крайовий виділ, а якщо більша – сейм приймав відповідний закон. Ці додатки іноді навіть перевищували основну
податкову суму.
Реальний вплив сейму на політичний, економічний та культурний розвиток краю, безумовно, не залишався незмінним. Загалом він зріс
як з точки зору законотворчих, так і контролюючих і установчих функцій. З цієї точки зору в історії буковинського сейму виділяють щонайменше два періоди – до 1903 року і після. Зокрема,
так вважає А.Жуковський. “...Спочатку, – пише
він, – роль майже декоративної інституції... і за
складом, і реальними можливостями працювати...” [2, с. 43]. Становище, на його думку, корінним чином змінилося після створення в сеймі
у 1903 році “Вільнодумного союзу”. “Щойно
відтоді автономна управа краю із своїми різними
інституціями ставала дійсністю: у ній брали
участь всі народності Буковини” [2, с. 47]. Загалом з таким висновком можна погодитись. Але

ніколи “сеймова” автономія Буковини не підіймалася до рівня розвинутих австрійських коронних земель.
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ПРАВОВІ ЗАХОДИ УСРР ПО ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СЕРЕДИНА 1920-Х РР.)
Національні меншини завжди були важливою складовою частиною українського суспільства. Після десятиліть забуття їхнє життя сьогодні
відроджується. Цим пояснюється актуальність
вивчення правового становища національних
меншин, зокрема, в період українізації. Одним із
напрямів тодішнього радянського будівництва
по забезпеченню прав національних меншин було запровадження правових заходів по сприянню
їх економічного розвитку. Насамперед це стосувалося євреїв і німців.
Проголошення непу в 1921 р. не означало
його автоматичного втілення в усій країні. В багатьох районах УСРР ще до кінця 1923 р. мав
місце бандитизм (зокрема, в місцях компактного
проживання євреїв). Це одна з причин того, що
економічна допомога євреям почала надаватися з
1924 р. Їх економічний стан був дуже важким. За
даними обстежень Центральної комісії національних меншин при ВУЦВК (далі – ЦКНМ) він
характеризувався так: 1) наявність значної частини населення без будь-якої матеріальної бази;
2) систематичне безробіття працівників, пов’язаних з кустарним і ремісничим виробництвом; 3)
відсутність можливості застосовувати свою робочу силу [14, а.с.43].
Враховуючи це, ВУЦВК 29 липня 1924 р.
приймає постанову про масове залучення євреїв
до землеробської праці. Вона передбачала виділення особливого земельного фонду для організації на ньому єврейських колоній шляхом переселення євреїв, які виявили таке бажання. В основу планового переселення євреїв покладався
принцип концентрації спеціального фонду в районах розташування вже існуючих єврейських
колоній із застосуванням колективних форм землекористування [3, с.40].
Однак виконання цього завдання з самого
початку ускладнювалося обмеженістю земельного фонду країни. В 1924 р. він складав 1.761.179
десятин і на цій площі могло бути влаштовано
приблизно 80 тисяч господарств. А за попередніми розрахунками кількість євреїв, які б виявили бажання переселитися, оцінювалася в 150
тисяч господарств (не рахуючи переселення інших національних меншин). Тому вже в 1924 р.

нарком землеробства УСРР у доповідній записці
“Про стан питання про єврейську колонізацію на
Україні” вказував, що земельне облаштування
євреїв, за рахунок діючого загального земельного фонду, при необхідності швидкого облаштування корінного населення та існуючих національних взаємовідносин, є досить проблематичним. Як вихід з цього становища він пропонував
переселення євреїв за межі України [14, а.с.6].
Для регулювання цих процесів, які мали
політичне значення, 10 квітня 1925 р. створюється Всесоюзний комітет в справах переселення
при ЦВК СРСР [7, ст.139], ЦКНМ видає обіжники та інструкції по цій проблемі, які має реалізувати Наркомзем, планується переселення з України на земельні фонди СРСР 400 родин [16,
с.17,19], а в 1926 р. починає діяти, за рекомендаціями ДПУ, Всеукраїнський переселенський комітет при ВУЦВК [9, с.248].
Для перших переселенців земля виділялася
на Херсонщині і Криворіжжі. Вона була повністю або частково заселена. Враховуючи особливі
побутові умови євреїв, Наркомзем і ЦКНМ дозволили їм відступити від загальних правил переселення. Якщо для інших переселенців вимагалося наявність в сім’ї 5 чоловік, не менше 3
працездатних і грошове забезпечення в сумі 500
крб., то для євреїв вони зменшувалися (менша
кількість членів сім’ї, 2 працездатних, 300 крб.).
Єврейські переселенці вже за перший рік
(1924-1925) показали, що їхні господарства вигідно відрізняються як від інших переселенців, так
і від оточуючого населення. Вони будували своє
господарство винятково на колективній основі,
вводили більш прогресивні методи інтенсивної
обробки землі, широко застосовували агрономічну допомогу і принцип товарності землі. Відповідно до постанови Колегії ЦКК КП(б)У і НКРСІ
від 19 червня 1926 р. для них був створений
пільговий режим у швидкому наданні кредитів
Укрсільбанком [1, с.7]. Громадські закордонні
організації надавали їм матеріальну допомогу
(наприклад, Джойнт в 1925 р. виділив 800 тис.
крб.). Це сприяло кращому станвищу єврейських
переселенців, порівнюючи з іншими, і зростанню
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добробуту єврейських колоній [14; 12, а.с.44-50,
а.с.17, с.139, 140].
Інша причина надання економічної допомоги євреям полягала в політичній площині. Більшість партійних органів оцінювала єврейське
населення негативно, що знаходило своє відображення в партійних документах. Третя нарада
єврейської секції ЦК КП(б)У (літо 1923 р.) стан
єврейського населення в містечках характеризувала так: “Єврейська біднота і кустарі знаходяться під безмежним впливом клерикально-шовінистичних і реакційних угрупувань і місцеві радянські органи не в стані розібратися з цим.
Майже нічого не робиться для диференціації місцевого населення і протиставлення робітничих
верств спекулянтам і куркульству”[10, с.48].
Така партійна позиція доповнювалася діями місцевих радянських органів в особі фінансових інспекторів, міліції, комунальних господарств, які масово порушували права євреїв (свавілля, самоуправство, хабарництво) [11, с.65-70].
Це викликало ріст політичної активності сіоністських партій і організацій, які вважали, що радянська влада хоче фізично і морально знищити
єврейський народ [18, с.234]. Сіоністський рух
був настільки масовим, що ДПУ не знало, як з
ним боротися, і звернулося за порадою до
КП(б)У. “Вся серйозність положення полягає в
тому, що в силу історичних об’єктивних причин
ця дрібна буржуазія уособлювала ¾, якщо не більше єврейських мас і класове питання, чисто
економічна боротьба перетворюється в боротьбу
з національною одиницею. Оскільки це так, перед нами стоїть завдання паралізації сіоністського руху з меншою шкодою для всієї єврейської
маси в цілому” [18, с.243]. ДПУ, зокрема, пропонувало: зменшити витрати по наділу землі для
бажаючих переселитися в колонії, надавати довгострокові і мало процентні кредити і забезпечити кредитом на тих же умовах на сільськогосподарський інвентар та інші приладдя [18, с.248].
Економічне становище євреїв, які продовжували проживати в поселеннях міського типу
(містечках), залишалося незадовільним. Як показало обстеження ЦКК КП(б)У і НКРСІ, проведене в кінці 1925 р., основними причинами цього
були: 1) невиконання місцевими органами влади
постанов уряду про пільги кустарям та неправильне застосування ними податкового законодавства; 2) зловживання службовим становищем з
корисливою метою фінансових працівників; масове незаконне застосування міліцією штрафу за
відмову від купівлі періодичних видань, марок,
14

портретів, квитків і т.ін.; 3) великі ставки місцевого збору з дрібних крамарів за торгівлю насінням,
бубликами та орендної плати за торгові приміщення; 4) обмежена діяльність кредитної кооперації
серед кустарів і сільськогосподарської кооперації
серед землеробів, товариств взаємодопомоги, позичково-ощадних товариств;
5) слабке залучення
до великої промисловості; 6) відсутність достатньої інформації про переселення; 7) віднесення поселень міського типу (містечок)за рівнем сплати
податків до міста. ЦКНМ намагався вплинути на
це, але безрезультатно; 8) антисемітизм працівників
місцевих виконкомів. Це сприяло скептичному відношенню єврейського населення до заходів радянської влади та їх еміграції. В 1925 р. в Палестину
виїхало 823 особи, в інші країни – 1294 [1, с.88-96;
а.с.17; а.с.52].
Намагаючись змінити ситуацію, Політбюро ЦК КП(б)У 15 січня 1926 р. розробляє проект
рішення, а 19 травня 1926 р. воно затверджується
ВУЦВК і РНК УРСР як постанова “Про заходи
до поліпшення стану єврейських працюючих
мас”. В економічній площині, зокрема, передбачалося: 1) ВРНГ, Наркомпраці, Наркомзему, Уповноваженому шляхів і сполучення СРСР при УРСР
розробити заходи по залученню євреїв (особливо
молоді) до виробничої праці; 2) звернутися до ЦВК
СРСР про бронювання землі із державного земельного фонду в районах північного Кавказу, Північного Криму, Сибіру та інших місцевостях для добровільного переселення євреїв (це пов’язувалося з
тим, що вже в 1926 р. вичерпувалися можливості
переселення в межах України, а використання землі, яка залишилася вільною, вимагало величезних
коштів) [4, а.с.65 зв]; 3) Наркомфіну виділити матеріальну допомогу для переселення євреїв; 4) Наркомфіну уточнити податкову політику щодо кустарів. А Наркомюсту не допускати порушень законності при застосуванні податкового законодавства
[8, ст.3]. Варто відзначити відсутність у цій постанові пункту про боротьбу з антисемітизмом в партії
та комсомолі, який був запланований у проекті рішення, розробленого КП(б)У [14, а.с.68].
Складна економічна ситуація була і серед
німецької національної меншини. Вони також
постраждали внаслідок І-ї світової та громадянської війн і бандитизму. В результаті німецькі
колонії, зокрема в Одеській губернії 1921 р., поділялися на розорені повністю або частково.
І хоча вони добросовісно виконували вимоги радянської влади по продовольчій розкладці, відношення до них багатьох керівників державного
апарату характеризувалося упередженістю, ве-
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ликодержавним шовінізмом або наклеюванням
ярлика контрреволюціонера (за намагання протистояти незаконним діям радянських службовців) [13, с.23-27, 33, 34, 43, 49].
Політика непу сприяла помітному господарському пожвавленню німецьких колоній.
Особливо це проявилося в значному зростанні
сільськогосподарських кооперативів з яскраво
вираженим національним забарвленням. На перше місце серед них вийшли меноніти. Вже в
1922 р. здійснювалося земельне впорядкування
їх колоній [14, а.с.4-5]. У 1923 р. вони створили
“Спілку нащадків голландських вихідців з України”. Відношення радянської влади до неї було
подвійним. Визначаючи економічну доцільність і
бажаність її існування, вона не могла погодитися
із сильним впливом цієї організації, яка навіть
замінила місцеві органи радянської влади. Не
маючи можливості відразу її ліквідувати, радянська влада стала на шлях нагляду за нею через
ДПУ, поступового обмеження її прав, реорганізації в 1925-1927 роки в системі загальної кооперації [13, с.40, 41, 47, 49, 50, 51, 56, 67, 68, 70, 71,
72, 77, 105, 106] в окремі кооперативні організації, які намагалися зберегти традиційні менонітські кооперації.
Здійснювалися й інші різноманітні порушення економічних прав німців. Основними з
них були такі: 1) довготривале невиконання постанови ВУЦВК від 16 липня 1924 р. про впорядкування земельних відносин у німецьких колоніях; 2) неврахування економічної цілісності німецьких волостей під час проведення районування; 3) завищені ставки єдиного сільськогосподарського податку на землю; 4) незаконна націоналізація майна; 5) відмова заключати договори оренди на майно, яке націоналізоване;
6) здача німецьких земель у концесію; 7) заселення німецьких земель духоборами з Канади
(припинено в 1926 р.); 8) вивіз різноманітного
виробничого обладнання з німецьких колоній
[13, с.42, 48, 51-53, 55, 57-59, 69, 76, 77, 81, 87,
89, 101, 110, 111].
Такі обставини викликали періодичні хвилі масової еміграції німців [6, с. 68-70, 72, 75, 9399, 108-110, 111-113, 116-119]. Це змушувало
радянську владу час від часу прискорювати вирішення тих чи інших економічних проблем. Наприклад, на підставі таємної постанови ВУЦВК
від 25 лютого 1926 р. “Про землеустрій у німецьких колоніях”[13 (с.92, 93)], еміграційні тенденції в середині 1926 р. були зупинені. По 12

округах німців додатково наділили землею загальною площею 410928 гектарів [14, а.с.17].
Однак Наркомзем не до кінця виконав постанову ВУЦВК від 26 лютого 1926 р. (у частині
заселення вільних земельних фондів в національних районах громадянами тієї ж національності). Це створило загрозу двом німецьким районам, Пришабському і Молочанському, перетворитися в змішані райони. В зв’язку з цим 19 червня 1926 р. ЦКНМ звертається до Президії
ВУЦВК з вимогою вплинути на позицію Наркомзему. В цій же доповідній записці ЦКНМ пропонував клопотати перед ЦВК СРСР про бронювання вільних земельних фондів для переселення
німців [13, с.100,102]. Підкреслимо, що переселення німців не завжди відбувалося добровільно.
Інколи російські селяни, не бажаючи ставати переселенцями, захоплювали німецькі землі, і тим
змушували німців до переселення [13, с.73, 74].
У відповідь до звернення ЦКНМ Президія
ВУЦВК у серпні 1926 р. приймає більш широке
таємне розпорядження “Про здійснення органами радянської влади заходів щодо вирішення
проблем німецького населення та інших нацменшин”. У ньому констатувався неправильний
підхід місцевих органів влади до національних
меншин. Німці огульно вважалися куркулями, не
враховувався високий рівень землекористування
і землеробства німецьких колоній та інших національних меншостей. Тому президія ВУЦВК
підтвердила свої попередні розпорядження, зобов’язала, зокрема, надавати в оренду націоналізовані землеволодіння і підприємства, які знаходилися на території даної національної одиниці,
переважно національним артілям, колективам чи
окремим колоністам. Такі заходи, на думку
ВУЦВК, мали служити стимулом для наближення національних меншостей до радянської влади
та їх залучення в радянське будівництво на основі класової політики [13, с.104, 105].
Аналізуючи економічні заходи щодо інших
національних меншин, відзначити: 1) зобов’язання ЦКНМ Наркомзему в середині 1925 р.
виділити частини державного земельного фонду
чеській колонії Чехоград Мелітопольської округи для проведення переселення малоземельних
та безземельних чехів з Волині, Київщини і
Одещини [15, с.33]; 2) заохочення циган до хліборобства та розробка цілого ряду інших напрямів, які б стимулювали циган до набуття нової
професії [17] незначна виробничо-торговельна
діяльність Харківської вірменської колонії [5,
а.с.3]; 3) розвиток кооперації, зокрема, в болгар-
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ських селах [12, с.167]; 4) голодування болгар,
греків та інших національностей 1926 р. в Одеському і Першотравневому округах та відмова
РНК виділити їм матеріальну допомогу в сумі
38037 крб. [12, с.151, 152].
Більш детальних даних для аналізу економічних процесів серед малочисельних національних меншин у той час немає, оскільки багато
наркоматів не відображали свою діяльність за
національною ознакою [14, а.с.17-17зв].
Загалом у цей період фінансовий стан нацрайонів відзначався дефіцитністю, і уряд намагався в межах можливого задовольняти їх матеріальні потреби [12, с.135].
Отже, короткий аналіз багатоаспектних
правових заходів, які вживалися радянською
владою, показує намагання вирішити проблеми
економічного розвитку національних меншин.
Однак це супроводжувалося значними труднощами організаційного характеру та порушенням
економічних прав різних етнічних груп.
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВА — НАУКА ПРО СУТНІСТЬ ПРАВА
На сьогодні питання про визначення статусу філософії права дискусійне. Спочатку термін
"філософія права" з'явився в юридичній науці.
Його автором є німецький правознавець Г.Гуго.
Він піддав критиці природно-правове вчення, що
з давніх часів ототожнювалося з філософськими
концепціями права (зокрема, метафізичне вчення
про право І.Канта), а термін "філософія права"
використовував для коротшого позначення "філософії позитивного права". На відміну від
Г.Гуго, Г.Гегель вважав філософію права складовою філософії і під терміном "філософія права"
розумів винятково "філософію природного права" [21, S.372]. Підходи Г.Гуго та Г.Гегеля щодо
розуміння змісту філософії права та визначення її
дисциплінарного характеру в якості юридичної чи
філософської науки отримали свій подальший розвиток у філософсько-правових дослідженнях XIXXX століть.
При вирішенні даного питання сформувалися два протилежні напрямки поглядів. Представники першого (прихильники природної та
соціологічної шкіл права) доводили, що філософія права і теорія права (яка мала ще одну назву – догматика права) є самостійними науками і
навчальними дисциплінами. Адже в загальному
вигляді предметом вивчення першої є природне
право, а другої – позитивне. Теорія права, на їх
думку, вивчає юридичні явища та інститути такими, якими вони є, тоді як філософія права дає
їм моральну оцінку; теорія права вивчає правову
реальність у тому вигляді, в якому знаходить її
на певному історичному етапі, а філософія права
розглядає право таким, яким воно повинно бути;
теорія права узагальнює правові явища, філософія права – з'ясовує їх зміст. Прибічники даного
напрямку вважали, що нарівні з філософією права та теорією права необхідно вивчати енциклопедію права. Остання розглядалася як навчальна
дисципліна, що є введенням у вивчення галузевих наук, і тим самим не визнавалася в якості
самостійної юридичної науки [3; 4; 9].
Представники другого напрямку ототожнювали філософію права з енциклопедією права
і вважали їх єдиною базисною складовою загальної теорії права [8]. Зазначимо, що прибічники обох напрямків окремо виділяли таку навчальну

дисципліну, як історія філософії права, вбачаючи
її завдання у послідовному викладенні "уявлень про
правовий порядок і його сутність в ідеалі" [14; 11].
Що стосується соціології права, то на початку XX
ст. вона все ще вивчалася в межах філософії права.
У цілому ж початок XX ст. відзначався
стрімким
розвитком
філософсько-правових
учень, домінуванням праворозуміння, що базувалося на вихідних принципах природної школи
права. Незважаючи на переконання правознавців-позитивістів (що були у меншості), філософія
права вивчалася як самостійна юридична наука і
викладалася як окрема навчальна дисципліна.
Але розвиток філософії права було припинено
Жовтневою революцією. Після 1917 року дослідження даних проблем – з'ясування змісту і
призначення права, держави, влади та інших
явищ політико-правової дійсності передбачало
опозицію по відношенню до існуючого "правопорядку" та політичного режиму. Тому філософське розуміння природи права повністю ігнорувалося, навіть традиційне "позитивістське" розуміння правових інститутів було спотворене.
Саме тому упродовж багатьох десятків років
філософія права не вивчалася і не викладалася в
якості самостійної академічної дисципліни на юридичних факультетах вузів колишнього Радянського
Союзу (на відміну від інших країн світу). Між тим,
дослідження з філософських проблем права велися
(обережно і в незначному обсязі або суто з позиції
марксизму) – в межах теорії держави і права чи в
межах соціальної філософії. Тільки починаючи з
1971 року вітчизняні правознавці почали брати
участь у роботі Міжнародної асоціації правової і
соціальної філософії, мета якої – розвиток філософії права як науки. Отже, філософія права існувала,
але їй не навчали.
Сьогодні необхідність вивчення та викладання філософії права усвідомлюється як філософами, так і юристами, причому більше саме
останніми. З 70-х років у вітчизняній юридичній
літературі з'являються праці, присвячені філософсько-правовій проблематиці [7; 6; 15]. А 90ті роки вже ознаменовані викладанням на юридичних факультетах філософії права як окремої
навчальної дисципліни та виданням відповідних
підручників [5; 12; 13]. Отже, останнє десяти-
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річчя вітчизняної науки характеризується відродженням філософії права. Таке повернення до
минулого є, безумовно, кроком уперед. Адже
поза аналітичним вивченням позитивного права
(систематизація та коментування законодавства,
удосконалення юридичної техніки і т. д.), важливість якого не заперечується, залишається ціла
низка проблем, які і складають предметну сферу
філософії права. Деякі з них можна спрощено
сформулювати у вигляді таких запитань: чи є
справедливими норми офіційно закріплені законодавцем? в чому їх цінність? чи можливе антиправове законодавство, свавілля у формі закону?
чи реалізовані принципи природного права у нормах позитивного права? Відповіді на них потребують виходу за межі позитивного права і
з'ясування сутності природного права. Наприклад, певні норми радянського законодавства
встановлювали заборону щодо зайняття підприємницькою діяльністю. З позиції позитивного права такі норми були правовими, а з позиції
природного – лише офіційно встановленим актом сваволі. Тому сьогодні в нашій країні філософія права є не лише наукою, що спрямована на
всебічне дослідження та глибоке пізнання сутності права, але й на остаточне подолання тиранічного позитивізму.
З поверненням вивчення філософії права повернулися й дискусійні питання щодо місця філософії права в системі суспільних і юридичних наук,
визначення її предмета і методології. Одні з сучасних науковців (переважно філософи – Тихонравов
Ю.В., Малінова І.П., Альбов А.П., Масленніков
Д.В. та ін.) вважають філософію права складовою
соціальної філософії та доводять необхідність її
викладання серед таких філософських дисциплін як
філософія моралі, філософія культури, філософія
релігії і т. п. [2]. Інші (переважно правознавці – Нерсесянц В.С., Казимирчук В. П., Кудрявцев
В.Н., Керіїчов Д.А., Пермяков Ю.Є., Алексєєв
С.С., Явич Л.С., Петрова Л.В., Козюбра М.І.,
Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д., Сливка С.С. та
ін.) доводять обов'язковість вивчення філософії
права серед загальнотеоретичних юридичних наук
[10; 1; 2].
Сучасний етап розвитку наукового знання,
в тому числі правового, характеризується збільшенням аспектів вивчення одного і того ж об'єкта (в даному разі – права). Тому з накопиченням знання, отриманого в результаті дослідження сутності права, відбуваються не тільки кількісні, але й якісні зміни в юриспруденції. Саме це
дає змогу говорити сьогодні про процес станов18

лення в системі юридичних наук самостійної
загальнотеоретичної науки – філософії права,
предметом якої є гносеологія правової реальності, пізнання сутності природного права і
його вплив на право позитивне.
Визначаючи предмет філософії права, необхідно звернути увагу на специфіку методології цієї науки. Якщо загальна філософія методологічно обслуговує всі суспільні, природничі і
технічні науки, то філософія права обмежується
методологічним обслуговуванням лише комплексу юридичних наук, адже спрямована на пізнання тільки однієї ланки життєдіяльності –
права. Вчені-правознавці, що розглядають філософію права як складову теорії права, вважають
її методологічною базою такі загальнофілософські або загальнонаукові методи, як діалектичний, метафізичний, ідеалістичний та матеріалістичний. Інші науковці, які доводять необхідність
вивчення філософії права як самостійної юридичної науки переконані, що методологічну основу
філософії права складають філософський раціоналізм і філософська антропологія. Філософський раціоналізм є методом пізнання природи
буття, його істини. Філософська антропологія є
методом пізнання природи людини. Зазначеним
методам філософія права надає юридичного змісту. Філософський раціоналізм грунтується на
визнанні розуму засобом пізнання істини, без
винятку і правової. Адже розум є гарантом неупередженості та об'єктивності. Тому дослідження правової реальності філософією права за
допомогою цього методу є істинним, неспотвореним, а отже, дійсно науковим. Філософська
антропологія спрямована на пізнання природи
людини. Якщо філософія права досліджує природне право, тобто право, породжене самою
природою людини, то цілком зрозуміло, що необхідно знати таку природу. Використання філософією права даного методу дає можливість пізнати джерело права – людську особистість (або,
навпаки, витоки відхилень від соціальних норм).
Не зважаючи на протилежність вищенаведених поглядів на статус філософії права, її предмет і методологію, важливо те, що в межах сучасної вітчизняної юриспруденції вона є міждисциплінарною наукою, що має комплексний характер, а тому може будуватися у двох площинах: у межах загальної філософії чи в межах
юридичної науки. Філософія права як філософська дисципліна досліджує сутність права на
фоні дослідження всезагальної сутності буття.
Філософія права як юридична дисципліна до-
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сліджує сутність права у зв'язку з необхідністю
філософського обгрунтування його інститутів.
Отже, в пошуках сутності права філософія і юриспруденція виходять за межі своєї базової предметної сфери і прямують до філософії права з різних
сторін: шлях філософії до філософії права йде від
загального через особливе до конкретного (буття –
правова реальність – сутність права), а шлях юриспруденції до філософії права – це рух від особливого через загальне до конкретного (правова реальність – буття – сутність права).
Вивчаючи філософію права як юридичну
дисципліну, вчені-правознавці дискутують стосовно її місця серед юридичних наук. Сьогодні з
цього приводу в юридичній літературі сформувалося декілька точок зору: 1) філософія права є
складовою частиною теорії права Прихильники – Д.А.Керімов, С.С.Алексєєв, Л.С.Явич. На
думку Д.А.Керімова теорія права складається з
двох частин – філософії права (гносеологічної
частини) та соціології права (онтологічної частини), кожна з яких має специфічний предмет.
Предметом філософії права є розробка логіки,
діалектики та теорії пізнання правового буття.
Алексєєв С. С. поряд з філософією права виділяє
ще одну складову – спеціально-юридичну теорію
або догматику права. Явич Л. С. розглядає соціологію права в межах філософії права, а останню
разом з догматикою права вважає складовими
теорії права; 2) теорія права і соціологія права
є складовими частинами філософії права.
Прихильники – Біленчук П.Д., Гвоздецький В.Д.,
Сливка С.С. Учені ототожнюють теорію права з
догматикою права. Вони вважають теорію права
і соціологію права підґрунтям філософії права,
яка знаходиться у співвідношенні з ними як ціле
і частини. Предметом філософії права, на їх думку, є сама природа права; 3) філософія права,
соціологія права і теорія права – самостійні
юридичні науки. Прихильники – Нерсесянц
В.С., Казимирчук В.П., Кудрявцев В.Н., Пермяков Ю.Є., Петрова Л.В. Учені вважають предметом філософії права право у його розмежуванні і
співвідношенні з законом; предметом соціології
права – суспільні відносини у сфері створення та
функціонування філософії відбувається процес відродження філософії права як особливої галузі
знань, без якої неможливий повноцінний розвиток
ні юридичної науки, ні філософської. Даний процес
характерний для країн колишнього Радянського
Союзу. А як склалася доля філософії права в тих
країнах, де її розвиток не було обірвано?

В XX ст. у країнах Західної Європи (як і в
дореволюційній Росії та Україні) центр ваги філософсько-правових досліджень остаточно перемістився у сферу юриспруденції. Філософію
права було визнано самостійною юридичною
наукою і навчальною дисципліною. Але предмет
філософії права західними вченими визначався і
визначається по-різному. Так, австрійські правознавці В. Кубеш і Г. Луф вважають предметом
дослідження філософії права принципи природного права як синтез моралі, справедливості,
свободи і безпеки, що є фундаментом створення
права позитивного [23; 25]. Німецькі вчені А.
Кауфман, Г. Коіннг, Г. Хенкель та іспанські
правознавці П. Бельда і Х.Ф. Лорка -Наваретте
доводять, що предметом філософії права є сутність права взагалі та співвідношення природного і позитивного права, зокрема [22; 19; 20; 17;
24]. Інші німецькі вчені, наприклад, К.Брінкічан
і деякі французькі та італійські правознавці, такі
як А.Баттіфаль, Г.А.Щварц-Ліберман, П.Ваккарі, предметом філософії права вважають систему правових цінностей, дослідження якої дає
змогу об'єктивно оцінити чинне законодавство,
віднайти й усунути його прогалини [18; 16; 26;
27]. Підкреслимо, що при різному визначенні
предмета дослідження філософії права усі вчені
дотримуються одних і тих же поглядів щодо завдання науки: осягнення природи права як
надпозитивного явища. Така єдність зумовлена
тим, що під філософією права правознавці мають
на увазі філософію природного права. Але в кінці XX ст., як і на його початку (а взагалі, починаючи з часів Г.Гуго) існує певне коло науковців, які під філософією права розуміють філософію позитивного права (наприклад, О.Вайнбергер, П.Колер, П.Штрассер, М.Прішінг). На
думку цих учених, філософія права є пізнавально-критичною теорією права, в основі якої знаходиться аналіз структурних проблем права, що
базується на правових вченнях Г.Кельзена і
Г.Харта [28]. Дійсно, певні положення правових
концепцій Г.Харта, а особливо Г.Кельзена (наприклад, обгрунтування обов'язковості основної норми) є саме філософськими, а не юридичними. Але
ототожнення права і закону (природного і позитивного права) навіть з використанням певних філософських трактувань останнього, що покладене в
основу пізнавально-критичної теорії права, ще не
означає, що дана галузь знань є філософією права,
скоріше – догматикою права. Сьогодні, як і на початку минулого століття необхідно розмежовувати
філософію права як науку, що сформувалася на базі
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концепцій природної школи права і філософію позитивного права, як окремі філософсько-правові
теорії неопозитивістів.
Акцентуючи увагу на даному розмежуванні, необхідно підкреслити, що філософське вивчення права не виключає його аналітичнонормативного з'ясування, навпаки, окрім дослідження сутності природного права філософія
права досліджує шляхи його відображення в позитивному праві (чинному законодавстві) та можливості удосконалення останнього. Філософія
права окреслює шляхи пізнання права в повному
обсязі, внутрішні зв'язки і тенденції розвитку
усіх правових явищ в їх єдності, цілісності та
системності. Отже, в глибокій розробці проблем філософії права – прогрес усього комплексу юридичних наук, необхідна передумова
підвищення їх теоретичного рівня, ефективності
правового впливу на всі сфери життя суспільства. Цим філософія права набуває фундаментального значення для розвитку правознавства в цілому і кожної її галузі.
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PHILOSOPHY OF LAW – THE SCIENCE ABOUT THE SUBSTANCE OF LAW
Summary
The objective and branch affiliation of science of philosophy of law is ascertained in the article in
aspect of a general formulation of a question.
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ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ТРУДОВЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 347.4
© 2001 р. Т.О. Ариванюк
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ПРАВО ПОДРУЖЖЯ НА РОЗДІЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ
Шлюбно-сімейне законодавство (ст. 24
КпШС України) визначає майно, яке не надходить у спільну сумісну власність обох з подружжя, а є об’єктом права приватної власності одного з них. Законодавець для такої власності кожного з подружжя застосовує поняття “роздільна
власність подружжя”. Дана термінологія аж ніяк
не означає, що нею законодавець встановлює
певну нову форму власності. На наш погляд, законодавець застосовує такий спосіб законодавчої
техніки з метою більш чіткого відмежування права
спільної власності подружжя, яке фактично є організаційно-правовою формою існування права приватної власності фізичних осіб, від права приватної
власності кожного з подружжя, тобто з метою зручності вживання термінології та недопущення змішування різноаспектних понять, що мають однакову правову природу. Так, відповідно до ч. 1 та ч. 2
ст. 24 КпШС “Майно, яке належало кожному з подружжя до одруження, а також одержане ним під
час шлюбу в дар або в порядку успадкування, є
власністю кожного з них”.
Роздільним майном кожного з подружжя є
також речі індивідуального користування (одяг,
взуття тощо), хоча б вони і були придбані під час
шлюбу за рахунок спільних коштів подружжя, за
винятком коштовностей та предметів розкоші.
Норма ст. 24 КпШС про роздільність дошлюбного майна, а також одержаного в шлюбі в дар або
в порядку спадкування, містилася в ч. 1 ст. 12
Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про шлюб та сім’ю. Це означає, що дана
норма була автоматично сприйнята шлюбносімейним законодавством усіх колишніх союзних республік. Власне принцип роздільності дошлюбного майна подружжя в юридичній науці
ніколи не піддавався критиці, а його справедливість ні в кого не викликала сумнівів. І це зрозуміло, адже автоматичне розповсюдження режиму
спільності на дошлюбне майно одного з по-

дружжя суперечило б правовій природі права
власності як абсолютного суб’єктивного права.
Без згоди власника дошлюбне майно одного з
подружжя не повинно надходити у спільну власність. Лише власнику належать правомочності
володіння, користування і розпорядження належним йому майном.
У зв’язку з викладеним постає питання про
правомірність поширення режиму спільності на
майно, що набувається працею кожного з подружжя в період шлюбу. На наш погляд, у даному випадку не виникає суперечностей щодо права власності як суб’єктивного права, адже чоловік і жінка, вступаючи в шлюб, тим самим водночас погоджуються на розповсюдження режиму
спільності стосовно майна, що буде набуватися
ними в період шлюбу, тобто з тими фактичними
обмеженнями у майнових відносинах, обумовлених перебуванням у шлюбі. Більше того, якщо
чоловіка і жінку не влаштовує законний правовий режим майна, вони вправі внести до нього
зміни шляхом укладення шлюбного контракту.
В проекті нового ЦК України вміщена
книга шоста “Сімейне право”, якою врегульовані
дещо по-новому майнові відносини між подружжям. Так, у ст. 1297 Проекту ЦК, що має
назву “Особисте майно подружжя” записано:
“Майно, яке належить кожному із подружжя до
взяття шлюбу, є об’єктом права власності кожного з них”. На перший погляд, особливих розбіжностей між нормою ч. 1 ст. 24 КпШС України
і наведеною нормою проекту ЦК не існує. В обох
випадках дошлюбне майно не стає спільним
майном подружжя. Однак насправді різниця є
істотною. Причому в проекті ЦК це питання вирішене не найоптимальніше. По-перше, назва ст.
1297 проекту ЦК “Особисте майно подружжя”
(нині в чинному КПРС України ст. 24 має назву
“Роздільне майно подружжя”) так чи інакше буде нагадувати особисту власність громадян соці-
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алістичного періоду і не містить достатніх ознак
для її відмежування від спільної власності.
В чинному КПРС України правовий режим майна подружжя містить два визначальні принципи:
принцип роздільності дошлюбного майна і
принцип спільності майна, придбаного в шлюбі.
По-друге, якщо в ст. 24 КпШС України під
роздільним майном подружжя можна розуміти
як об’єкт права власності, так і права вимоги за
зобов’язальними правовідносинами, то в проекті
ЦК України пропонується визнавати власністю
кожного з подружжя лише те майно, яке є
об’єктом права власності. за таких обставин залишається невирішеною доля майна, яке належало особі до вступу в шлюб за правом вимоги, а
фактично було одержано уповноваженою особою у власність у період шлюбу.
До роздільного майна кожного з подружжя
чинний КПРС України (ч. 2 ст. 24) відносить також
речі індивідуального користування (одяг, взуття,
тощо), хоча б вони і були придбані в період шлюбу
за рахунок спільних коштів, за винятком коштовностей та предметів розкоші. Зміст наведеної норми дозволяє зробити висновок, що вона не підлягає
розширеному тлумаченню і до речей індивідуального користування не можуть включатися використовувані одним із подружжя транспортні засоби,
культурно-побутова техніка і таке інше. В юридичній літературі дане правило не піддавалося і не піддається сумніву та критиці.
Значно складніша ситуація з коштовностями і предметами розкоші, оскільки ні закон, ні
судова практика ще не сформулювали визначення поняття такого майна. У зв’язку з цим, зокрема, пропонується вважати коштовностями і
предметами розкоші речі, які не є необхідними і
мають значну вартість і при цьому необхідно
враховувати рівень життя сім’ї. Однак у всякому
разі, зазначалося в юридичній літературі, до таких предметів можуть бути віднесені дорогоцінні камені і вироби з них, інші прикраси, на придбання яких витрачена значна сума грошей із
загального бюджету сім’ї, рідкісний посуд, картини відомих художників, антикварні та інші
унікальні речі [1, с.44]. Дана точка зору була підтримана і дещо розвинута в українській юридичній літературі. Так, на думку О.В.Дзери, коштовностями і предметами розкоші можуть бути
ювелірні вироби з коштовних металів, каменів,
антикварні чи інші унікальні речі, вироби надзвичайно високої вартості [5, с.79]. Ця точка зору, порівняно з першою, містить досить важливий і конкретний критерій – це мають бути речі
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надвисокої вартості. За такого підходу ювелірні
вироби із золота і коштовних каменів звичайної
вартості повинні визнаватися роздільною власністю того з подружжя, який користується ними
у повсякденному житті. Інша справа, що законодавча термінологія повинна підкріплюватися
конкретними критеріями для правильного тлумачення того чи іншого терміна, адже від цього
врешті, як у даному випадку, залежить правова
доля майна подружжя. Однак перспективи у
розв’язанні цієї проблеми поки що не видно. Більше того, як не дивно, але в ст. 1297 Проекту
ЦК “Особисте майно подружжя” взагалі відсутня
норма, аналогічна нормі ч. 2 ст. 24 КпШС України. Вважаємо, що наявність у новому шлюбносімейному законодавстві подібної норми вкрай
необхідна, адже вона буде вносити визначеність
у правовий режим такого майна, сприяти зменшенню кількості спорів між подружжям щодо
такого майна. Тому уявляється за доцільне ст.
1297 проекту ЦК доповнити п. 4 такого змісту:
Роздільним майном кожного з подружжя є речі
індивідуального користування (одяг, взуття,
прикраси тощо), хоча б вони і були придбані під
час шлюбу за рахунок спільних коштів подружжя, за винятком коштовностей та предметів розкоші надвисокої вартості.
Правильним виявився принцип роздільності майна подружжя, яке одержане кожним із
них у дар або в порядку спадкування. Він знайшов своє певне закріплення та продовження в
проекті ЦК. Так, відповідно до ч. 2 ст. 1297 проекту ЦК “Майно, одержане кожним із подружжя
під час шлюбу на підставі договору дарування,
прийняття спадщини, а також придбане за рахунок власних коштів, є об’єктом права власності
кожного з подружжя”. Введення в проект ЦК
нової норми про визнання власністю одного з
подружжя майна, придбаного в період шлюбу,
але за рахунок його “власних” коштів заслуговує
на підтримку, адже такий підхід до вирішення
правової долі такого майна формувався в судовій
практиці і поділявся в юридичній літературі [1,
с.44]. Власне це відповідає загальній концепції побудови системи правового режиму майна подружжя на засадах роздільності та спільності. Тому сама
по собі трансформація майна з одного виду в інший
(наприклад, грошових коштів у інші цінності, конкретних речей у грошові кошти) не повинна призводити до автоматичної зміни режиму роздільності на режим спільності і навпаки. Однак подружжя
вправі визначити правовий режим роздільного
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майна в шлюбному контракті або спеціальною угодою в час перебування в шлюбі.
У ст. 1297 проекту ЦК міститься ще одна
надзвичайно важлива норма. Так, в п. 3 цієї статті зазначається: “Якщо кошти, які належать одному з подружжя, вкладені у придбання спільного майна, то частина в цьому майні (доходи), що
відповідає цьому внескові, є його особистою
власністю”. Запропоноване положення не є абсолютною новелою, адже воно сформувалося у судовій практиці ще радянського періоду. Наприклад, М. звернулася з позовом до Н про поділ
майна. Позивачка вимагала виділити їй зі спільної власності майна на суму 2111 крб. Своїм рішенням Черкаський обласний суд позов М задовольнив частково на суму 2050 крб. Н не погодився з таким рішенням і подав на нього касаційну
скаргу, в якій, зокрема, посилався на те, що суд
проігнорував факт дарування йому батьком 450
крб. для придбання автомобіля. Судова колегія в
цивільних справах Верховного Суду УРСР у своїй ухвалі зазначила, що дана обставина не може
бути підставою для зміни рішення Черкаського
обласного суду, тому що з матеріалів справи видно, що гроші були дані не для особистих потреб
відповідача [3, с.104-105]. Очевидно, Судова колегія виходила з того, що гроші дарувалися обом
з подружжя. І коли б у судовому засіданні був би
встановлений факт дарування коштів лише відповідачу, то ця обставина могла б бути підставою для
виділення йому більшої частки у спільному майні.
Більш чітко була висловлена позиція з цього питання президією Вінницького обласного суду, яка у
своїй постанові від 7 березня 1996 р. записала, що
при вирішенні спору про поділ спільного майна
подружжя суд повинен враховувати вкладення в
його надбання, зроблені одним із подружжя за рахунок його роздільного майна [4, с.68-69]. Отже,
закріплення в новому ЦК України досліджуваного
положення у будь-якому разі сприятиме вдосконаленню законодавства.
Відзначаючи наявність у шлюбно-сімейному законодавстві гарантій недопустимості автоматичної трансформації правового режиму
роздільного майна у спільне майно, законодавець все-таки допускає можливість визнання
роздільного майна одного з подружжя їх спільною власністю. Відповідно до ст. 25 КпШС
України “Якщо майно, яке було власністю одного з подружжя, за час шлюбу істотно збільшилося у своїй цінності внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя або їх обох,
воно може бути визнане спільною сумісною вла-

сністю подружжя”. Аналіз наведеної норми дає
підстави вважати, що такі правові наслідки можуть наставати лише у разі істотного збільшення роздільного майна у своїй цінності за рахунок
трудових чи грошових затрат дружини, який не є
його власником. Тобто, сам по собі факт проведення чоловіком поточного чи навіть капітального ремонту дошлюбного жилого будинку дружини ще не може бути достатньою підставою
для визнання цього будинку спільною власністю,
адже всі дорослі члени сім’ї мають піклуватися
про підтримання жилого будинку, в якому іони
проживають на правах членів сім’ї, у належному
стані. Така позиція була сформульована судовою
практикою ще задовго до прийняття у 1968 р.
Основ шлюбно-сімейного законодавства [6, с.23;
7, с.40]. Тому цілком логічно, що розробники зберегли існуюче правове регулювання таких відносин, дещо вдосконаливши його. В ст. 1306 проекту
ЦК “Виникнення спільної сумісної власності на
особисте майно подружжя” записано: “Якщо майно, яке було власністю одного з подружжя, за час
шлюбу істотно збільшилося у своїй цінності внаслідок трудових або грошових затрат другого з подружжя, воно може бути визнане подружжям, а в
разі спору – судом – спільною сумісною власністю
подружжя, якщо інше не обумовлене шлюбним
договором”. Водночас редакція наведеної статті не
позбавлена вразливих місць.
По-друге, зайвим є застереження про можливість визнання роздільного майна спільним
майном за взаємною згодою подружжя, адже
якщо є взаємна згода подружжя, то вони мають
право визнати спільним будь-яке роздільне майно і не лише у зв’язку з вкладенням у нього затрат дружиною не-власником.
По-третє, юридично некоректним є застереження про недопустимість визнання роздільного
майна спільним, якщо інше обумовлено шлюбним
контрактом. Однак введення такого правила фактично призводить до обмеження прав подружжя на
звернення з позовами до суду, а врешті – до позбавлення права на судовий захист. При цьому, якщо
навіть шлюбним контрактом установлено інший
правовий режим роздільного майна, яке збільшується у своїй цінності внаслідок трудових і грошових затрат дружини не-власника, подружжя в наступному своєю угодою вправі замінити той чи інший правовий режим майна.
По-різному буде також тлумачитись поняття істотності збільшення у своїй цінності роздільного майна, адже такий термін не містить у
собі достатніх оціночних критеріїв для об’єктив-
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ного визначення вартості переробленого об’єкта.
Крім усього, ні в чинному КпШС України, ні в
проекті нового ЦК України нічого не говориться
про розмір трудових або грошових затрат одного
з подружжя у збільшення цінності роздільного
майна другого з подружжя. Між тим, не завжди
розмір вкладень у перетворення роздільного
майна призводить до адекватного підвищення
його кінцевої цінності. Тобто незначні грошові
або трудові вкладення можуть призвести до значного підвищення цінності роздільного майна та
навпаки. Однак навряд чи було б справедливо
визнавати роздільний об’єкт одного з подружжя
спільною власністю за незначних грошових чи
трудових вкладень другого з подружжя.
На жаль, і в судовій практиці не сформульовано достатніх рекомендацій для ефективного розгляду таких спорів між подружжям. Так,
пленум Верховного Суду України в постанові від
4 жовтня 1991 р. “Про практику застосування
судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок” (п. 5) лише
звернув увагу судів на те, що будинок, який належав одному з подружжя, може бути визнаний
згідно зі ст. 25 КпШС спільним майном подружжя, якщо в період шлюбу істотно збільшилась
його цінність внаслідок трудових або грошових
затрат другого з подружжя або їх обох. Власне
Пленум обмежився фактично повторенням законодавчого положення. Тому не дивно, що при
розгляді конкретних справ суди позбавлені орієнтирів для правильного вирішення спорів між
подружжям. Так, у квітні 1988 р. Ш.А. звернулась з позовом до Ш.Т. про поділ майна подружжя, в якому просила виділити в натурі ½
частину будинку і стягнути компенсацію за ½
частину автомобіля, придбані в період перебування їх у шлюбі з 1961 по 1968 рр. Рішенням
Бершадського районного суду позов задоволено
частково і на користь позивачки стягнуто грошову компенсацію за належну їй частину будинку.
В касаційному порядку справа не розглядалася. Заступником Голови Верховного Суду
України було подано протест. Президія Вінницького обласного суду протест задовольнила і в
своїй постанові, зокрема, відзначила, що з рішенням суду не можна погодитись, оскільки воно прийняте на недостатньо перевірених обставинах справи. Як вбачається з матеріалів справи,
згідно з договором дарування будинок вартістю
на той час (1959 р.) 1070 крб. був подарований
відповідачу. Вартість будинку на час розгляду
справи становила 5049625 крб., яка за період
24

шлюбу збільшилася на 2474773 крб. у зв’язку з
його поліпшенням подружжям. Виходячи з наведеного, суд на підставі ст. 25 КпШС України визнав будинок спільним майном подружжя, але
при визначенні їх часток у спільній власності не
врахував, що на суму вартості будинку до його
поліпшення мала бути збільшена частка того з
подружжя, якому він належить [2, с.107-108].
Отже, з постанови президії Вінницького
обласного суду (на відміну від рішення Бершадського райсуду) вбачається наявність у судових
інстанцій спроби виявити кількісний обсяг підвищення вартості будівлі після поліпшень у
грошовому виразі. Щоправда, це було зроблено
не з метою встановлення розміру підвищення
цінності роздільного майна як достатньої підстави для визнання його спільною власністю, а лише для збільшення частки того з подружжя, якому належав будинок на суму його вартості до
поліпшень. Водночас у Бершадського райсуду,
на наш погляд, було достатньо підстав для визнання спільним майном подружжя жилого будинку відповідача за рахунок коштів позивачки,
адже його вартість внаслідок таких вкладень збільшилася на 100 відсотків.
Однак в даній справі взагалі не досліджувалося питання про розмір вкладень одного з подружжя у роздільне майно другого з них, що могло б слугувати достатньою підставою для розповсюдження на нього режиму спільності. Поза
сумнівом, що при розгляді таких справ варто
враховувати не лише нову збільшену вартість
роздільного майна одного з подружжя, але і розмір трудових та грошових вкладень дружини,
який не є його власником. У будь-якому разі ці
вкладення мають бути також значними, наприклад, не менше 50 відсотків поліпшуваного майна. Думається, що за меншого розміру вкладень
у поліпшення роздільного майна не буде достатніх юридичних підстав для оголошення його спільною власністю подружжя. У такому разі другий з подружжя вправі лише вимагати від дружини-власника грошової компенсації своїх вкладень. Тому з врахуванням всього викладеного з
цього питання вважаємо за можливе дещо конкретизувати умови визнання роздільного майна
одного з подружжя їх спільною власністю і відповідно ст. 25 КпШС України (ст. 1306 проекту
ЦК України) викласти у такій редакції: “Якщо
майно, яке було роздільною власністю одного з подружжя за час шлюбу істотно збільшилося у своїй
цінності внаслідок значних трудових або грошових
затрат другого з подружжя, що становлять не
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менше 50 відсотків вартості такого майна на момент поліпшень, воно може бути визнано судом
спільною сумісною власністю подружжя”.
Однією з найважливіших новел шлюбносімейного законодавства може стати положення
ст. 1298 проекту ЦК України, згідно з якою
“Плоди, доходи та прибуток від особистого майна належать тому з подружжя, якому належить
майно за правом власності, якщо угодою між
подружжям не встановлено інше”. Цілком зрозуміло, що в чинному КпШС такої норми не могло бути, оскільки основним джерелом доходів
радянських громадян були заробітна плата від
участі у суспільному виробництві, соціальні виплати тощо. Нині ж, як відомо, у зв’язку з переходом України до засад ринкової економіки громадяни окрім зарплати від участі у суспільному
виробництві на підставі трудового договору (контракту) можуть одержувати доходи від підприємницької діяльності, дивіденди на частку (акції)
в господарських товариствах, відсотки від грошових вкладів в кредитних установах. При цьому такі доходи громадян будуть постійно збільшуватися. Більше того, можуть бути ситуації,
коли прибуток від акцій та іншого майна громадянина може бути єдиним джерелом існування.
Таким чином, якщо буду прийнята ст. 1298 проекту ЦК у вищевикладеній редакції, то між подружжям, яке буде одержувати лише доходи від
дошлюбного чи іншого роздільного майна, взагалі не буде виникати спільна власність. Ситуація ще більш ускладниться, якщо дружина не
працює у зв’язку з вихованням малолітніх дітей,
а чоловік не працює, але одержує достатні прибутки від роздільного майна. Відповідно до положень проекту ЦК може створитися ситуація, за
якою чоловік буде поповнювати свій майновий
актив, а дружина, яка виконувала суспільнокорисну працю, взагалі не зможе набувати право
власності на майно. Звичайно, що подібні ситуа-

ції не будуть сприяти зміцненню сімейних відносин, утвердженню принципу рівноправності між
подружжям, а врешті – захисту прав того з подружжя, який не міг працювати у суспільному
виробництві з поважних причин.
Положення про визнання доходів та прибутків від роздільного майна власністю того з
подружжя, якому воно належить, суперечить визначальному принципу сімейного права, згідно з
яким майно, нажите подружжям за час шлюбу, є
його спільною сумісною власністю (ст. 22 КпШС
України, ст. 1300 проекту ЦК України). Тобто,
під “нажитим” необхідно розуміти будь-яке майно,
одержане в період шлюбу одним з подружжя в результаті праці чи інших власних дій. Тому, на наш
погляд, має діяти презумпція спільності плодів,
доходів та прибутку, одержаних у період шлюбу
від роздільного майна одного з подружжя, якщо
інше не обумовлено ними шлюбним контрактом.
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THE RIGHT OF SPOUSES FOR SEPARATE PROPERTY
Summary
The presumption of tenancy by the entirety from separate property of the spouse (if another not specified in marriage contract) is substantiated in the article.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМЦІВ-ГРОМАДЯН ТА ЙОГО СКЛАД
Громадянин набуває право власності на
майно, одержане від участі у спільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької
діяльності, вкладення коштів в кредитні установи, акціонерні товариства, а також на майно одержане в результаті спадкування чи вчинення інших угод, не заборонених законом. Дуже важливим моментом, на який вказує законодавець, є те,
що праця громадян є основою створення та примноження їх власності [1, Ст.12]. Підприємництво здійснюється підприємцями-громадянами на
основі принципу залучення на добровільних засадах до підприємницької діяльності майна та
коштів громадян і юридичних осіб, а також
принципу залучення і використання матеріальнотехнічних, фінансових, трудових, природних та
інших видів ресурсів, використання яких не заборонено чи не обмежено законодавством;
принципу вільного розпорядження прибутком,
який залишається після внесення відрахувань,
встановлених законодавством. У зв’язку з цим
постає питання, на підставі яких прав може залучатися чи набуватися таке майно?
Підприємницька діяльність підприємцівгромадян, як правило, базується на праві приватної власності на засоби виробництва. Це є характерною особливістю цієї форми підприємництва.
В юридичній літературі сформувалась позиція,
згідно якої саме приватна форма власності відіграє і відіграватиме фундаментальну роль в здійсненні підприємництва. Так, О.В.Дзера вважає,
що “право приватної власності є головною правовою формою індивідуального привласнення
благ в усіх країнах з ринковою економікою” [24,
с.370]. На противагу цій позиції можна навести
точку зору В.С.Щербини, який вважає, що “приватна форма власності навряд чи матиме вирішальне значення і зможе стати основою господарювання” [27, с.134]. На нашу думку, заслуговує
підтримки точка зору О.В.Дзери. Вирішальна
роль приватної власності пропонується також
авторами Проекту Цивільного кодексу, де вона
визначається, як форма власності для фізичних і
юридичних осіб [17, Ст.321].Тут же доречно навести твердження російських вчених Динкіна
А.А., Стерліна А.А., Туліна І.В. проте, що “підприємницька функція, міцно не пов’язана з пев26

ною формою власності, але найбільш адекватною її розвитку є все ж приватна (індивідуальна) власність” [5, с.59]. Право власності підприємця-громадянина — це закріплена законом приналежність матеріальних благ, тобто засобів виробництва, окремим громадянам, які використовують
їх для самостійної підприємницької діяльності.
На нашу думку, право власності підприємця-громадянина – це абсолютне право. Це означає, що підприємцю-громадянину протистоять в
межах правовідносин всі інші особи, які зобов’язані не порушувати прав та інтересів власника при здійсненні правомочностей власника.
Мова йде про фізичних, юридичних осіб та державу. Об’єм прав, який належить підприємцювласнику, визначається цивільним законодавством, а також іншими нормативними актами, які
регулюють підприємницьку діяльність. Треба
зауважити, що правові норми, які встановлюють
можливість приналежності матеріальних благ,
межі і характер поведінки власників майна, тобто їх правомочності, що характеризують конкретні можливості “господарського панування” над
майном, правові способи захисту від посягань
сторонніх осіб на стан присвоєності, носять різногалузевий характер. Відносини власності регулюються нормами різних галузей права, але
серед них основними є норми цивільного права.
Правомочності власника підприємецьгромадянин реалізує через здійснення традиційних правомочностей по володінню, користуванню, розпорядженню належним йому майном.
Спробуємо визначити зміст вказаних правомочностей для підприємця-громадянина. Правомочність володіння — це юридично забезпечена можливість господарського панування власника
над річчю. Застосовуючи це твердження до підприємництва, слід відзначити, що володіння
майном означає включення його в коло об’єктів,
які експлуатуються під час виробничої, господарської чи іншої діяльності. Підприємецьгромадянин у якості власника може передати
майно в оренду, заставу та ін. Це володіння є законним і базується на договорі. Правомочність
користування – це юридично забезпечена можливість вилучення з речі корисних властивостей.
З точки зору підприємницького користування
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річчю варто відзначити, що таке користування
річчю означає її фактичну експлуатацію у виробничому процесі, що забезпечує одержання прибутку. А прибуток є головною метою підприємців-громадян. Звичайно, підприємець-громадянин сам організовує процес виробництва і особисто приймає при цьому участь, вилучаючи з
майна його корисні властивості. Але не виключеною є можливість передачі цієї правомочності
відповідно до договору іншій особі. Крім того,
підприємець має право передати належне майно
в якості внеску у господарське товариство, відповідно до установчого договору, завдяки чому
це господарське товариство в якості самостійної
юридичної особи може використовувати його у
власній підприємницькій діяльності. Правомочність розпорядження річчю – це юридично забезпечена можливість визначити долю речі. Місце цієї правомочності серед інших правомочностей дуже вірно визначив Д.І.Мейер “…право
розпорядження ніби вінець права власності” [12,
с.234]. В галузі підприємницької діяльності підприємці-громадяни здійснюють правомочність
розпорядження шляхом продажу, здачі у найми,
заставу, обміну, дарування, внесення в статутний
капітал інших суб’єктів підприємницької діяльності. При цьому, як зауважив Ю.К.Толстой,
“зовсім не вимагається, щоб власник перебував
із річчю у безпосередньому дотику” [27, с.15]. В
юридичній літературі справедливо підкреслюється, що сама по собі тріада правомочностей
недостатня для всебічної характеристики статусу
власника, навіть і через те, що на власнику, крім
перерахованих правомочностей, лежить тягар
утримання власності, тобто ті обов’язки, які покладаються на власника по відношенню до приналежного йому майна [19, с.10]. Стосовно підприємництва “тягар утримання власності” можна
визначити як обов’язок підприємців додержуватись різноманітних вимог, заснованих на необхідності забезпечення суспільної безпеки по відношенню до майна, яке перебуває у їх володінні.
Це можуть бути протипожежні, екологічні, санітарні, гігієнічні вимоги, а також вимоги щодо
сплати встановлених державою податків і зборів.
Цікавою в такому випадку є думка О.С.Іоффе,
згідно якої “право власності – це не проста сума
правомочностей володіння, користування, розпорядження, а право у визначених законом межах володіти, користуватися, розпоряджатися
майном на свій розсуд і у своїх інтересах” [7,
с.49]. Відразу зауважимо, що справа якраз не в
правомочностях, а в тому обсязі, який вони на-

бувають, перебуваючи у власника, а не в якоїсь
іншої особи. Наприклад, наймач володіє чужою
річчю, комісіонер нею розпоряджається, але вони здійснюють згадані правомочності лише в
межах можливостей, які надав їм власник, а в
цей же час власник обмежений по відношенню
до загаданого майна лише межами, встановленими законом. Здійснюючи свою діяльність, власник керується лише охоронюваними законом
своїми інтересами. Зовсім іншу позицію щодо
визначення кількості та обсягу правомочностей
власника займають західні вчені. На їх думку,
вони не вичерпуються традиційною для нас тріадою правомочностей. Наприклад, в сучасному
англо-американському праві статус власника нараховує одинадцять правомочностей, а саме:
право володіння (розуміють як виключний фізичний контроль над річчю); право користування
(особисте користування річчю); правомочність
на дохід (чи від особистого користування, чи від
дозволу іншим особам користуватися річчю);
правомочність на відчуження, споживання чи
зміну речі; правомочність на безпеку (як імунітет
від експропріації); на передачу речі; на безстроковість; заборона шкідливого використання речі;
відповідальність (можливість відібрання речі за
несплату податків); відновлення порушеної правомочності [19, с.21; 8, с.41-43].
Підприємець-громадянин крім права власності на речі має і немайнові права, наприклад, право
на ім’я, фірмове найменування, товарний знак та
інші авторські права, які також є абсолютними.
Немайнові права є одним з найбільш консервативних з точки зору неможливості та незаконності їх
використання не власником. Відзначимо, що і в
цьому питанні проявила свій вплив підприємницька діяльність. В багатьох країнах, у тому числі і в
Російській Федерації, відоме поняття франчайзингу, тобто договору комерційної концесії, яке знайшло своє відображення у ст.1027 Цивільного кодексу Російської Федерації [4, с.163]. Чинне законодавство України поки що не врегульовує зазначений вид правовідносин, але у Проекті Цивільного кодексу України вже передбачено норми,
які регулюватимуть ці відносини (глава 74,
ст.ст.1178-1191 Проекту Цивільного кодексу
України) [17, с.405-410]. Аналіз згаданих норм дає
можливість зробити висновок, що договір комерційної концесії – це цивільно-правовий договір, за
яким одна сторона (правовласник) зобов’язується
надати іншій стороні (користувачу) за винагороду
на певний строк чи не вказуючи строку право використовувати у підприємницькій діяльності кори-
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Правові засади формування майна підприємців-громадян та його склад

стувача комплекс виключних прав, які належать
правовласнику, в тому числі право на фірмове найменування чи комерційне позначення правовласника на охоронювану комерційну інформацію, а
також на інші, передбачені договором, об’єкти виключних прав – товарний знак, знак обслуговування та ін. На нашу думку, відносини, які виникатимуть за договором комерційної концесії, найближчим часом набудуть значного поширення, через що
зросте роль самого договору комерційної концесії
для суб’єктів підприємництва в Україні.
Повноваження власника можуть здійснювати і не власники, через це виникає необхідність у розмежуванні статусу власника та особи,
яка використовує правомочності власника. Правомочності власника завжди є виключними, їх
власник здійснює на власний розсуд. При цьому
він керується законом і своєю волею. Воля власника існує незалежно від волі інших осіб. Правомочності іншої особи (не власника) спираються на закон, договір і залежать від волі власника,
фактично вони обумовлені нею.
Підприємці-громадяни здійснюють підприємницьку діяльність на основі приватної власності на засоби виробництва. В юридичній літературі приватна власність розглядається як звичайна юридична конструкція, яка об’єднує право
власності приватних осіб, які у підприємницькому обігу мають свій інтерес. Одні вчені, поділяючи згадану точку зору, вказують, що “право
власності громадян і право власності юридичних
осіб – це інститут права приватної власності”
[13, с.3]. Таку ж позицію зайняли розробники
Проекту Цивільного кодексу України, вказавши
в ст.321 про можливість існування приватної
власності фізичних і юридичних осіб. Обґрунтованою, на нашу думку, є позиція, яку займає
О.В.Дзера з цього приводу: “…суб’єктами права
приватної власності визнаються лише фізичні
особи, що відповідає загальній концепції закону
(чинного)” [16, с.330]. Автор прямо не заперечує
існування приватної власності юридичних осіб і
визнає можливість визнання останньої у Проекті
ЦКУ. Іншу позицію займає В.С.Щербина, який
вказує, що саме “колективна власність в економіці України … має значні можливості для розвитку і могла б бути використана протягом тривалого часу” [17, с.128]. На нашу думку, перспектива визнання права приватної власності юридичних осіб є безперечною і відбудеться найближчим часом. На підтримку цього свідчить
проект нового Закону України “Про власність”,
який може бути прийнятий найближчим часом.
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Закон України “Про власність” в чинній
редакції вперше прямо дозволив всім власникам
використовувати належне їм майно для будь-якої
господарської та іншої діяльності, незабороненої
законом. Надавши громадянам можливість використовувати працю інших громадян при здійсненні свого права власності, він сприяв відродженню різноманітних форм підприємницької
діяльності громадян [1, Ст.5]. Відповідно до ст.4
Закону України “Про власність” власник має право
на свій розсуд вчиняти у відношенні належного
йому майна будь-які дії, які не суперечать закону і
які не порушують права, охоронювані законом інтереси інших осіб, в тому числі відчужувати своє
майно у власність іншим особам, передавати їм,
залишаючись власником, право володіння, користування, розпорядження майном.
Серед науковців поширена думка, згідно
якої будь-яка фізична особа, яка має за законом
право займатися підприємницькою діяльністю,
може використовувати своє майно для заняття
підприємництвом, створивши підприємство одноособово чи разом з іншим суб’єктом права (фізичною чи юридичною особою) [6, с.235; 2, с.2223; 22, с.63; 9, с.57-65]. Таким чином, підприємець-громадянин має право використовувати
для підприємницької діяльності майно, що належить йому за правом власності: підприємства,
будови, споруди, транспорт, обладнання, сировину, матеріали, продукцію та ін. Постає питання, яке майно і скільки може перебувати у власності підприємця-громадяни-на? Старе законодавство часів перебування України в СРСР було
характерним наявністю в ньому законодавчого
обмеження прав громадян з метою, щоб зберегти
недоторканими його основні риси, тобто похідний від суспільної власності характер та суто
споживчу спрямованість, на що справедливо вказує Є.О.Суханов [23, с.212].
Чинне цивільне законодавство усунуло
обмеження подібного роду і поставило громадянина-підприємця, як власника, в рівне становище
з іншими власниками – юридичними особами та
державою. У власності громадянина може перебувати будь-яке майно, крім виключень, встановлених законом. Це стосується, насамперед, тих
видів майна, які можуть представляти суспільну
небезпеку, наприклад, радіоактивні речовини,
зброя, космічні об’єкти, чи завдяки своєму призначенню можуть перебувати тільки у державній
власності. Відзначимо, що майно, яке належить
громадянину, ним може використовуватись не
тільки у споживчих цілях, але й приймати участь
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в процесі виробництва. Кількість і вартість майна, яке може перебувати у власності громадян,
не обмежується. Зрозуміло, що для підприємницької діяльності особливу вагу мають ті речі, які
можна використати у комерційних цілях. У власності підприємця-громадянина можуть бути різноманітні об’єкти цивільних прав, в тому числі і
рухомі та нерухомі речі, а також підприємство
як майновий комплекс, що використовується для
здійснення підприємницької діяльності. Цю позицію підтримує Є.О.Суханов, який стверджує,
що “підприємство – не більше, ніж майновий
комплекс, а не суб’єкт права. Суб’єктами майнових правовідносин визнаються господарські товариства, як володільці або власники підприємств” [20, с.42]. Такої ж думки дотримується
Г.Барац, який пише, що “підприємство – це сукупність майна” [3, с.27]. Отже, підприємство може
бути об’єктом права власності підприємцягромадянина. Підприємець-громадянин має право
на власний розсуд використовувати належне
майно для підприємницької діяльності, а також
розпоряджатися ним через цивільно-правові угоди. Доходи, одержані підприємцем-громадянином в результаті використання приналежного
йому майна в підприємницькій діяльності, є його
власністю. На нашу думку, справедливим є зауваження авторів, що для комерційного обігу
значний інтерес являють собою речі, які є товаром, мають мінову вартість і призначені для обміну на інший товар чи для продажу [25, с.108110]. Особливу групу речей становлять земельні
ділянки, цінні папери, валюта і валютні цінності,
результати інтелектуальної діяльності. Використання цих об’єктів в підприємництві підлягає
спеціальному правовому регулюванню.
Крім права власності, яке є визначальним в
системі прав на майно підприємців-громадян, їм
може належати майно і на підставі інших речових прав. Категорія інших речових прав відома
ще з дореволюційного періоду. Плеяда дореволюційних російських вчених-цивілістів досить
ґрунтовно розробила цю категорію у своїх працях [14, с.195; 26, с.235; 12, с.387]. Завдяки їх
праці ми маємо змогу будувати свої теоретичні
розробки у цій галузі. Необхідність існування
інших речових прав викликана тим, що інтереси
громадян і суспільства в цілому не можна задовольнити, надавши річ тільки за правом власності. На підтримку такої позиції виступав у свій час
І.А.Покровський, який зазначав, що “Режим,
збудований лише на праві власності, цілковито
ізолює одне господарство від іншого. Але така

ізоляція навіть в натуральному господарстві є
нісенітницею” [14, с.150-151]. Така позиція
знайшла підтримку і серед сучасних вчених, а
саме Є.О.Суханов вказує на те, що “господарська
практика вже давно свідчить про можливість і
доцільність панування над майном за допомогою
інших організаційно-правових форм, відмінних
від права власності” [19, с.96]. Адже є можливими випадки, коли набуття речі у власність підприємцем-громадянином пов’язане з труднощами (наприклад, через скрутне матеріальне становище) і навіть може бути неможливе (якщо річ
вилучено чи обмежено в цивільному обігу), а
між тим, для цього підприємця економічно дуже
важливо володарювати тією чи іншою річчю по
праву в залежності від своїх потреб. З розвитком
цивільного обігу, в тому числі відносні підприємництва, виникла необхідність у правовому закріпленні прав на чужі речі. На це вказує
І.Ф.Севрюкова, яка стверджує: “Позитивним
кроком на шляху розв’язання проблеми вдосконалення правового регулювання відносин власності в Україні можна вважати створення системи речових прав у Проекті Цивільного Кодексу
України” [18, с.100]. Зокрема, цьому присвячено
ст.ст. 396-425 проекту нового ЦКУ [17, с.171179]. Систему прав на чужі речі складають згідно з проектом: застава, сервітути (земельні та
особисті), суперфіцій та емфітевзис. На нашу
думку, основними рисами цих речових прав є:
це право на чуже майно, через це речове право
завжди обмежено волею власника; підставою
виникнення для таких прав, як правило, є воля
власника; вони мають абсолютний захист, навіть
проти самого власника.
Підприємець-громадянин може використовувати у своїй підприємницькій діяльності майно, яке не є його власністю, а належить йому
відповідно до договору, наприклад, орендоване
майно. Постає питання, чи стає в такому випадку сам власник майна, передаючи його в користування суб’єктам підприємництва, підприємцем. На нашу думку, такого не відбувається,
адже підприємницька діяльність громадян має
ознаку систематичності та вимогу державної реєстрації. Таким же є, на нашу думку, становище
громадянина, який є власником цінного паперу
чи рахунку в банку і який одержує від них дохід.
Нашу позицію поділяє В.С.Мартемьянов, який
писав: “не може вважатися підприємцем громадянин, який купив прибутковий папір чи розмістив внесок в банку з метою одержання відсотків,
тому що він не бере безпосередньо участь в яко-
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Правові засади формування майна підприємців-громадян та його склад

сті професійного заняття у веденні господарської
діяльності, а одержуваний ним доход — це результат професійної діяльності підприємця, якому він віддав свої кошти” [10, с.53].
Відповідно до глави 68 Проекту Цивільного Кодексу України передбачається існування
довірчого управління майном. Ст. 1088 Проекту
передбачає надання права власнику майна передати його у довірче управління іншій особі —
тобто довірчому управляючому. На нашу думку,
між статусом підприємця та довірчим управляючим не можна поставити знак рівності. Правовий
статус підприємця-громадянина не аналогічний
правовому статусу довірчого управляючого майном. На підтримку цього твердження наведемо
наступні аргументи: 1) підприємець-громадянин
незалежний, вільний і самостійний у своїй діяльності. На противагу цьому, довірчий управляючий діє на підставі та в межах договору довірчого управління майном; 2) підприємецьгромадянин діє на свій власний розсуд з метою
одержання прибутку. Використовує прибуток він
також на свій розсуд і на свої цілі. Довірчий
управляючий управляє майном в інтересах власника майна чи вказаної ним третьої особи (вигодонабувача), маючи право лише на винагороду,
як частину доходу від управління майном. Зауважимо, що право довірчого управляючого на
винагороду може і не діяти при встановленні довірчого управління за деякими підставами, наприклад, у випадку банкрутства. В цьому випадку довірче управління майном носить безвідплатний характер. Доречно навести твердження
В.Ф.Попондопуло: “відсутність ознаки одержання прибутку не дозволяє віднести діяльність до
підприємницької” [15, с.7-8]; 3) підприємецьгромадянин виступає від власного імені і несе
відповідальність за зобов’язаннями, які випливають з підприємницьких відносин, всім своїм
майном. Довірчий управляючий виступає у відносинах по довірчому управлінню майном від
свого імені, але обов’язковою є вказівка про те,
що він виступає в якості управляючого. Борги по
зобов’язаннях з довірчого управління майна погашаються цим майном. Фактично довірчий власник виступає не від себе, а представляє майно,
яке перебуває у його управлінні. Вважаємо за
необхідне зазначити, що питання, пов’язані із
довірчим управлінням майном, є новим явищем
для нашого законодавства, а тому потрібно якомога уважніше відноситись до проблем, які можуть виникнути у зв’язку із реалізацією довірчо-
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го управління майном, як на це вказують сучасні
науковці [11, с.19-26].
Отже, на основі вище викладеного можна
зробити висновок про те, що підприємецьгромадянин самостійно залучає до підприємницької діяльності засоби і кошти, які можуть належати за правом власності підприємцю-громадянину та одержані в результаті угод, не заборонених законом. Праця підприємця-громадянина є
основою для формування його майна. Кількість,
вартість, склад майна, яке може перебувати у
власності підприємців-громадян, не обмежуються. В склад майна підприємця-громадянина, крім
права на речі, входять і немайнові права, які також є абсолютними. У зв’язку з використанням
цих прав особливої ваги набуває договір комерційної концесії, який дозволяє за винагороди
брати у користування у підприємницькій діяльності комплекс виключних прав. Здійснення підприємницької діяльності із використанням статусу підприємця-громадянина відрізняється від
довірчого управління майном.
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LEGAL BASICS OF FORMATION OF THE ENTREPRENEURS CITIZENS PROPERTY
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Summary
Entrepreneur-citizen independently involves assets and funds belonged to him by right of property
and received as the result of legal deals.
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ПЕРЕВЕДЕННЯ ДОМIЦИЛIЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
В КРИЗОВИХ СИТУАЦIЯХ
Доміцилій юридичної особи є важливим
інститутом міжнародного приватного права. Він
визначається за місцем створення (place of
incorporation) юридичної особи, за місцем знаходження її адміністративного органу чи контролюючого органу або за місцем здійснення основного виду діяльності (залежно від прийнятої в
певній юрисдикції доктрини). Так, у країнах “загального права” панує доктрина, згідно з якою
доміцилієм юридичної особи є місце створення
[11, с.241] (доктрина інкорпорації). В США до
того ж вважається, що юридичні особи мають
два доміцилія. Одним, згідно з яким вирішуються всі питання, пов’язані з особистим статусом
юридичної особи, є місце інкорпорації компанії,
а другим, на підставі якого регулюється будь-яка
господарська та фінансова діяльність юридичної
особи, є основне місце діяльності [8, с.9]. У країнах континентального права поширена доктрина,
яка передбачає, що доміцилій юридичної особи
визначається за місцем знаходження її адміністративного органу (доктрина осілості). Дещо рідше доміцилій визначається за місцем здійснення
основного виду діяльності (доктрина центру експлуатації) [10, с.77].
Переведення доміцилія - це передбачена
законодавством можливість переведення юридичної особи за межі юрисдикції, відповідно до
законодавства якої вона набула статусу юридичної особи, без втрати в цій юрисдикції прав юридичної особи (надалі іноді - "переведення доміцилія"). В українському законодавстві можливість переведення доміцилія не передбачена. Таке становище слід було б змінити, оскільки наявність відповідних положень у національному
праві сприяла б підвищенню інвестиційної привабливості нашої держави. Враховуючи важливість даної проблеми, важливо зупинитися на
правовій специфіці переведення доміцилія юридичної особи. Оскільки юридичні особи, на відміну від фізичних осіб, не є мобільними, то переведення доміцилія дозволяється законодавством певних держав лише як винятковий захід у
разі виникнення чи загрози виникнення кризових
ситуацій (таких як, наприклад, війна, революція,
можлива експропріація, націоналізація або менш
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небезпечні обставини) як гарантія захисту іноземних і національних інвесторів.
Переведення доміцилія може мати місце
лише за наявності двох передумов: (1) законодавство юрисдикції, з якої переводиться
домiцилiй (надалі - "попередня юрисдикція"),
передбачає або (в деяких випадках) прямо не забороняє можливість такого переведення без необхідності попередньої лiквiдацiї юридичної
особи; (2) законодавство юрисдикції, до якої переводиться доміцилій (надалі - "нова юрисдикція"), має визнавати збереження прав "переведеної" юридичної особи та продовження застосування до питань, пов’язаних з особистим статусом компанії, права попередньої юрисдикції,
включаючи вимогу, щоб суди нової держави визнавали "переведену" компанію юридичною особою, а повноваження її службовців продовжували бути чинними в новій юрисдикції. Тому нескладно передбачити, що правові перешкоди для
переведення домiцилiя мають бути значними, до
того ж складним може виявитися вибір правильного часу для такого переведення.
Важливим наслідком переведення доміцилiя є можливість відчужувати майно "переведених" компаній у державах, якi не зазнали впливу
несприятливих обставин, та можливість управляти майном у цих державах. Основною перевагою
переведення домiцилiя є те, що це дає "переведеній" компанії доступ до судової системи нової
юрисдикції, що є гарантією захисту від несприятливого впливу нової влади в попередній юрисдикції. Це можна пояснити перш за все тим, що
інтереси компанії в суді може представляти лише спеціально уповноважена на це компанією
особа. Тому, якщо після націоналізації юридичної особи в попередній юрисдикції “переведена”
компанія подасть позов, то представник ворожого або революційного уряду не зможе брати
участь у судовому розгляді на стороні “переведеної” компанії. Враховуючи вищевикладене,
доцільно розглянути правову природу та історичний аспект проблеми переведення доміцилія
юридичної особи.
Переведення домiцилiя юридичної особи
за кордон, яке іноді також називається експатрі-
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ацією місця, зазвичай має наслідком зміну національності юридичної особи. Істотні наслідки
такої експатріації були роз’яснені в судових рішеннях (особливо європейських) та в юридичній
літературі. Національне законодавство різних
країн щодо створення юридичних осіб у цьому
сенсі має велике значення. На межі ХIХ - ХХ
століть були прийняті судові рішення, зокрема у
Франції, якi визнавали недійсними рішення про
переведення домiцилiя юридичної особи через
те, що, на думку суду, переведення доміцилія
мало такі самі наслідки, що i лiквiдацiя юридичної особи. Після Другої Світової війни, коли більшість компаній втратила свої активи, які знаходилися на окупованих територіях, багато держав змінили своє ставлення до проблеми переведення домiцилiя. Так, у Франції був прийнятий
Закон № 66-537 від 24 липня 1966 року, який регламентував можливість змінити національність
французької компанії шляхом прийняття відповідного рішення на позачергових зборах компанії, за умови, що держава, до якої переводиться
домiцилiй, уклала з Францією спеціальну конвенцію, яка дозволятиме французькій компанії набути національність і перевести домiцилiй на
територію такої держави та при цьому зберегти
статус юридичної особи [6]. Ст. 2505 Цивільного
кодексу Італії зазначила, що для переведення
домiцилiя італійської юридичної особи до іншої
держави необхідно, щоб відповідне рішення було прийняте на загальних зборах компанії простою більшістю голосів [9, с.278]. Ст. 14, введена
до Швейцарського цивільного уложення, передбачила, що вищий законодавчий орган Швейцарії може надати дозвіл іноземному товариству з
обмеженою вiдповiдальнiстю перевести свій
домiцилiй до Швейцарії без попередньої лiквiдацiї в державі, з якої переводиться доміцилій, та
перереєстрації в Швейцарії. Для цього "переведена" компанія має довести, що, відповідно до
законодавства держави, з якої переводиться доміцилiй, вона має статус юридичної особи та на
момент переведення має статутний фонд, розмір
якого підтверджений останнім, належним чином
затвердженим, балансом [9, с. 278].
Положення національного законодавства
щодо переведення доміцилія юридичних осіб у
різних державах відрізняються, перш за все, внаслідок існування різних правових теорій,
пов’язаних із переведенням домiцилiя. Одна з
правових теорій, прийнята в багатьох країнах,
полягає в тому, що рішення експатріювати
домiцилiй автоматично призводить до лiквiдацiї

компанії в попередній юрисдикції (більшість
країн, включаючи Україну). Інша теорія, також
широко поширена, полягає у тому, що юридична
особа, яка переводить домiцилiй, втрачає права
юридичної особи в попередній юрисдикції, але
одночасно вона набуває права юридичної особи
в новій юрисдикції (провінція Онтаріо, Канада;
Австралія, Панама). Нарешті, зазначається, що
юридична особа вільна переводити домiцилiй
куди завгодно на свій розсуд без будь-якого порушення статусу юридичної особи (Швейцарія,
Нідерланди) [7, с.13].
Оскільки в доктрині міжнародного приватного права вироблено підхід, згідно з яким вважається, що доміцилій визначає національ-ність
юридичної особи, часто переведення домiцилiю
компанії за кордон юридично має такі самі наслідки, як i ліквідація компанії. У такому випадку,
рішення перевести доміцилій означає, що юридичну особу буде ліквідовано, внаслідок чого її
активи після сплати всіх боргів мають бути розподілені між акціонерами (учасниками). Такий
підхід ігнорує мету прийняття рішення про переведення домiцилiя та право акціонерів (учасників)
вирішувати питання про переведення доміцилiя
компанії до іншої держави. Намір та рішення перевести домiцилiй компанії до іншої юрисдикції не
може тлумачитися як рішення ліквідувати юридичну особу. Акціонери (учасники), навпаки, прагнуть
не розпустити компанію, а перевести її. Це переведення за кордон, отже, не може розглядатися як
намір ліквідувати компанію.
Після з’ясування правової природи переведення доміцилія юридичної особи доцільно звернутися до позитивного досвіду іноземних країн
у регулюванні правовідносин, пов’язаних з експатріацією доміцилія. У зв’язку з цим цікавий
досвід Швейцарії, законодавство якої вперше
після другої світової війни дозволило юридичним особам переводити домiцилiй до інших
держав у кризових ситуаціях. 12 квітня 1957 року прийнятий Указ Федеральної Ради Швейцарії
“Про запобіжні захисні заходи юридичних осіб,
партнерств та одноособових фірм" (надалі –
“Указ”), який набув чинності 4 липня 1958 року
[1]. Указ надає швейцарським компаніям можливість у випадку виникнення кризи застосовувати
правові запобіжні заходи, спрямовані на уникнення будь-якого можливого несприятливого
контролю над їхніми активами. Положення цього Указу є надзвичайним заходом, тому вони застосовуються тальки у випадку виникнення міжнародних конфліктів. Згідно з Указом швейцар-
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ська компанія може перевести домiцилiй на свій
вибір (1) до певної території в межах Швейцарії
чи до іншої юрисдикції, яка не зазнала впливу
несприятливих обставин, та/або (2) до юрисдикції, де на час кризи знаходиться конституційний
уряд Швейцарії (в межах Швейцарії чи в іноземній державі). Рішення перевести домiцилiй може
бути прийняте в будь-який час вищим керівним
органом компанії (правлінням, радою банку,
зборами засновників тощо) простою більшістю
голосів членів (або їх уповноважених представників), присутніх на зборах. Таке рішення вищого керівного органу, якщо воно було прийняте в
межах Швейцарії, має бути оформлене нотаріально посвідченим документом. Якщо це рішення
прийняте за кордоном, для його чинності мають
бути дотримані вимоги чинного на той момент
законодавства юрисдикції, в якій приймалося
рішення про переведення домiцилiя. Компанія
має негайно повідомити орган реєстрації
(Commercial Registration Office) відповідного кантону про рішення перевести домiцилiй у межах
Швейцарії із зазначенням нового доміцилію. Рішення перевести домiцилiй до іноземної юрисдикції має бути повідомлене федеральному органу реєстрації (Federal Commercial Registration Office)
або, якщо це неможливо, дипломатичному чи консульському представництву Швейцарії на території, куди був переведений домiцилiй. Компанії, які
вирішили перевести доміцилій до іноземної юрисдикції, реєструються у спеціальному реєстрі, який
зберігається в таємниці до завершення переведення
доміцилію. Копія витягу з такого спеціального реєстру надсилається до відповідного дипломатичного чи консульського представництва Швейцарії на
території нової юрисдикції.
Спори, які виникають під час діяльності
"переведеної "компанії в новій юрисдикції, підлягають вирішенню в судах нової держави, якщо
договірні положення про порядок вирішення
спорів не передбачають інше (за умови, що це не
є територія, яка зазнала впливу несприятливих
обставин). Слід звернути увагу на те, що питання, пов’язані з особистим статусом юридичної
особи (створенням, правовим положенням, внутрішньою організацією компанії), незважаючи
на те, що вона перевела доміцилій, вирішуються
виключно згідно з положеннями швейцарського
законодавства, чинними на момент переведення
домiцилiю. Компанія залишається швейцарською компанією. Вона переводить домiцилiй за
межі Швейцарської Конфедерації лише тимчасового, на час існування кризової ситуації. Госпо34

дарська діяльність такої компанії регулюється
відповідно до положень публічного права нової
юрисдикції. Зважаючи на екстериторіальне положення швейцарської “переведеної” компанії,
необхідно щоб нова юрисдикція погодилася надати такій компанії спеціальний правовий статус. Визнання такої юридичної особи іноземною
державою зазвичай передбачає наявність спеціальної дипломатичної домовленості між попередньою та новою юрисдикціями.
Зауважимо, що одного дозволу для переведення доміцилія швейцарським компаніям недостатньо, оскільки такий надзвичайний захід передбачає, що нова юрисдикція повинна погоджуватися на надання спеціального статусу “переведеним” компаніям. Отже, дуже важливим є прийняття канадською провінцією Нью-Брансуiк, на
підставі принципу взаємності, Акта “Про корпорації - іноземні резиденти” від 29 червня 1984
року (надалі – “Акт про іноземні корпорації”)
[2]. Цей Акт прийнятий для того, щоб надати
можливість іноземним корпораціям (зокрема
швейцарським) перевести доміцилій до провінції
Нью-Брансуiк і так захистити їх інтереси у випадку виникнення національної чи міжнародної
кризи. Для переведення домiцилiя за цим Актом
потрібно подати відповідну заяву та супроводжуючі документи до Міністра Юстиції провінції Нью-Брансуiк, які зберігатимуться в суворій
таємниці до настання надзвичайної ситуації, коли виникне необхідність перевести домiцилiй.
Заява про переведення має, поряд з іншими документами, супроводжуватися свідоцтвом від
акредитованої в Канаді вищої посадової особи
посольства чи консульства попередньої юрисдикції, яке засвідчує чинність документів, поданих
іноземною корпорацією.
Після експатріації домiцилiя посадові особи
"переведеної" компанії мають ті самі повноваження, які були надані їм відповідно до законодавства
попередньої юрисдикції, чинного до настання міжнародної кризи, війни чи іншої надзвичайної ситуації. Отже, зміни в законодавстві, прийнятi після
виникнення надзвичайної ситуації, не застосовуються до компаній, якi перевели домiцилiй до провінції Нью-Брансуiк. Після переведення домiцилiя
компанія може продовжувати здійснювати поточну
господарську діяльність у провінції Нью-Брансуiк,
але при цьому вона повинна дотримуватися положень законодавства цієї провінції, якi регламентують таку діяльність. Відповідна вимога також міститься у Законі Республіки Панама № 32 від 26 лютого 1927 року, який регулює переведення

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 103. Правознавство.

Хєда С.М.

домiцилiя іноземної компанії до Республіки Панама [5]. "Переведена" компанія може існувати під
своїм корпоративним найменуванням, під найменуванням іноземної корпорації, що є перекладом англійською чи французькою мовою корпоративного найменування, або під найменуванням, затвердженим Міністром Юстиції, з абревіатурою "F.R.С.” (Foreign Resident Corporation), що є ознакою того, що така корпорація є
іноземним резидентом, який тимчасово перевів
свій домiцилiй до провінції Нью-Брансуiк. Після
закінчення семирічного терміну з дня видачі свідоцтва іноземній корпорації Міністр Юстиції
може вимагати від “переведеної” компанії перереєструватися для набуття статусу корпорації,
створеної за законодавством Канади.
Ще однією юрисдикцією, яка дозволила
іноземним компаніям переводити доміцилій на її
територію у разі виникнення кризових ситуацій,
був штат Делавер, США. У 1984 році було прийняте важливе доповнення (параграф 389) до
Загального Закону ”Про Корпорації” (General
Corporations Law) (надалі – “Закон про корпорації”), що дозволило та створило механізм для
тимчасового переведення домiцилiя іноземними
юридичними особами до штату Делавер протягом “надзвичайних умов”, якi діють у попередній
юрисдикції [3]. На відміну від відповідного законодавства Швейцарії та Провінції Нью-Брансуік, параграф 389 Закону про корпорації чітко
визначає ті надзвичайні умови, якi надають можливість іноземній юридичній особі перевести
домiцилiй до штату Делавер. Такі надзвичайні
умови включають війну, збройний конфлікт, повстання, а також “експропріацію, нацiоналiзацiю
або конфіскацію матеріальної частини активів чи
власності корпорації; [та] порушення інституту
приватної власності, включаючи приватну власність за кордоном.....” [3]. Подібне визначення
надзвичайних умов наводиться у частині ХІІІ
Указу Невiсу (Федерація Сент-Кітіс і Невіс)
“Про Господарські Корпорації” (Nevis Business
Corporations Ordinance) від 1984 року, прийнятого для сприяння залученню іноземних інвестицій
до Невісу [4].
Для експатріації домiцилiя параграф 389
Закону про корпорації вимагає, щоб таке тимчасове переведення не було “прямо заборонено”
законодавством держави, з якої переводиться
домiцилiй. Відповідне положення також передбачене законодавством Невісу (суб’єктом федерації Сент-Кітіс і Невіс) та Республіки Вануату.
Якщо відсутня така заборона, іноземні корпора-

ції, незалежно від організаційно-правової форми,
можуть подати заяву до Секретаря Штату Делавер та заздалегідь отримати погодження на тимчасове переведення домiцилiя до штату Делавер
без обмеження терміну, протягом якого іноземна
компанія може здійснити переведення доміцилію. У цьому сенсі законодавство штату Делавер
вигідно відрізняється від відповідного положення законодавства Республіки Вануату, згідно з
яким дозвіл на переведення доміцилія є чинним
лише протягом трьох років [9, с.327].
Згідно з Кодексом Штату Делавер (Delaver
Code), іноземна корпорація, яка прагне перевести
домiцилiй до цього штату, має подати різні підтверджуючі документи до Секретаря Штату Делавер
принаймні за 30 днів до запланованого переведення. Цi документи повиннi включати: (1) підтвердження, що таке тимчасове переведення не
заборонене законодавством, яке регулює “внутрiшнi справи корпорацiї” та (2) зобов’язання здiйснити таке переведення виключно у випадку настання надзвичайної умови в попередній юрисдикції виключно на строк дії такої надзвичайної умови.
Зважаючи на другу вимогу, більш лояльним є законодавство Невісу, яке надає можливість “переведеній” компанії зберегти постійний доміцилій у Невісі навіть після закінчення дії надзвичайних умов у
попередній юрисдикції.
Оскільки Закон про корпорації штату Делавер дозволяє переводити компаніям доміцилій
з будь-яких юрисдикцій, крім тих, законодавство
яких містить пряму заборону на таке переведення, не до кінця зрозумілим є питання, чи буде
визнаватися чинним переведення доміцилію в
попередній юрисдикції, яка не забороняє таке
переведення. Також незрозуміло чи "переведена"
компанія буде визнаватися за межами США та чи
така юридична особа зможе подавати міжнародні
позови проти колишнього іноземного суверена,
який конфіскував її активи. Незважаючи на деякі
сумніви стосовно чинності тимчасової експатріації
домiцилiя в інших юрисдикціях, існують певні переваги переведення іноземною компанією доміцилія до штату Делавер (наприклад, порівняно із законодавством провінції Нью-Брансуiк, існує можливість автоматичного переведення домiцилiя). До
того ж положення законодавства штату Делавер
більш узгоджені з положеннями відповідного
швейцарського Указу про переведення доміцилiя.
Звернемо увагу на один цікавий момент,
пов’язаний із переведенням доміцилія. У більшості держав, в яких функціонує “переведена”
компанія, така компанія є суб’єктом права одно-
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часно двох юрисдикцій: питання, пов’язані з
особовим статусом юридичної особи, регулюються правом попередньої юрисдикції, а всі питання, пов’язані з господарською та фінансовою
діяльністю “переведеної” компанії в новій юрисдикції, регулюються правом такої нової юрисдикції (Швейцарія, провінція Нью-Брансуік, Панама). Винятком з цього правила є відповідні положення законодавства Невісу та Республіки Вануату, які передбачають, що до “переведеної”
компанії (включаючи її господарську та фінансову діяльність) може застосовуватися законодавство попередньої юрисдикції [9, с.327, 343].
Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що закріплення у національному законодавстві можливості переводити доміцилій юридичних осіб у кризових ситуаціях було б надзвичайно привабливою для іноземних інвесторів гарантією захисту їх інвестицій, яка сприяла би підвищенню інвестиційної привабливості України
та залученню іноземних інвестицій. Тому, на
нашу думку, було б доцільним доповнити Книгу
8 Проекту Цивільного Кодексу України положеннями, присвяченими проблемі переведення
доміцилія юридичних осіб. Такі положення повинні безпосередньо дозволяти юридичним особам переводити доміцилій як з України, так і до
неї, чітко регламентуючи порядок, умови та термін такого переведення.
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THE TRANSFER OF THE DOMICILE OF JURIDICAL PERSON IN CRISIS SITUATIONS
Summary
It is shown in the article that the transfer of the domicile is the legal possibility of the transfer of
juridical person beyond the jurisdiction according which it have got the status of juridical person, without
forfeit of rights of juridical person in that jurisdiction.
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ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про власність» від 7 лютого 1991 року, право власності –
це врегульовані законом суспільні відносини
щодо володіння, користування і розпорядження
майном [3, c.173-188]. Традиційно власність у
науковій літературі розглядається в економічному і правовому розрізі. Так, Ю.С.Шемшученко
під власністю як економічною категорією пропонує розуміти «належність засобів і продуктів
виробництва народові, а також відповідним фізичним або юридичним особам» [10, c.491].
Привласнення шляхом усунення інших осіб від
об’єкту власності розглядається цивілістами як
центральний елемент категорії власності у економічному розрізі [9, c.211]. Власність можна
розглядати і у філософському розрізі: це є
суб’єкт-об’єктні стосунки, що полягають у виливанні внутрішньої сутності суб’єкта на об’єкт
власності шляхом наділення суб’єкта виключним
правом здійснення своєї влади над об’єктом.
Власність завжди охоплює дві сторони:
суб’єктивну і об’єктивну. Суб’єктивна сторона
власності передбачає наявність суб’єкта власності – носія розуму, свідомості, а також усвідомлення цим суб’єктом приналежності йому
об’єкту власності (усвідомлення своєї влади над
об’єктом). Виключність влади суб’єкта не означає її цілковиту безмежність: вона може обмежуватися як внутрішньою сутністю суб’єкта, так і
об’єктивно наданим йому правом, його фактичними можливостями. Поводження інших
суб’єктів з об’єктом власності одночасно є поводженням з власником цього об’єкта, бо саме йому належить більшою мірою ніж іншим право
виливання своєї внутрішньої сутності на об’єкт:
інші можуть мати таке право, але воно, поперше, є похідним від права власника, а по-друге
– охоплює лише окремі повноваження, що не
можуть рівнятися за обсягами правам власника.
Щодо власності у правовому розумінні, то
тут вона постає в обрисах об’єкта права власності, або самого права власності. Право ж власності
як таке розглядається традиційно в об’єктивному
і суб’єктивному сенсі. В об’єктивному сенсі воно
становить собою систему правових норм, що закріплюють, регламентують і охороняють стосунки власності у державі [8, c.4]. Право власності у

суб’єктивному розумінні – це закріплення у відповідних нормах права можливості конкретного
власника (індивіда чи колективу) володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому
майном на свій розсуд у межах, передбачених
законом [9, c.212]. Зміст права власності в науковій літературі розглядається як сукупність повноважень суб’єктів права власності щодо володіння, користування і розпорядження об’єктами
власності [7, c.50].
Вище окреслений підхід до проблеми змісту права власності, здавалося б, є усталеним у
науковій літературі і не породжує жодних правових проблем, але насправді, ці проблеми випливають із неоднозначного розуміння повноважень
власника, що становлять зміст права власності.
Наприклад, володіння визначається як фактичне
посідання річчю, або фактичне утримування речі, що має юридичне значення, тобто захист від
порушення [6, c.63]. Деякі включають у володіння право господарського панування над привласненими об’єктами і усунення усіх інших осіб
від їх фактичного привласнення [5, c.256]. Нарешті, В.І.Андрейцев розглядає право володіння
як юридично гарантовану стабільність власності
на об’єкти власності, їх невід’ємність від власників без особистого волевиявлення, визнання
виключності та абсолютності прав на ці об’єкти
[6, c.63]. Усі вищезазначені точки зору не є достатньо конкретними для визначення поняття
«право володіння». Але проблема не тільки у
тому, що ці визначення неконкретні, але й у тому, що вони не достатньо узгоджуються з іншими двома повноваженнями власника: користуванням і розпорядженням. Право користування
розглядається як закріплена нормами права можливість вилучення корисних властивостей речі
для задоволення потреб власника чи інших осіб,
а право розпорядження – як закріплену у нормах
права можливість визначити юридичну чи фактичну долю майна, тобто можливість припинити
чи обмежити своє право власності [9, c.217].
І.І.Каракаш розглядає право розпорядження, як
визнані за власником і гарантовані законом можливості вчинення дій, спрямованих на визначення господарського призначення, юридичної долі
і фактичного стану об’єктів власності. При цьо-
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му, автор усвідомлює нечіткість розрізнення
права користування і розпорядження: він зазначає, що часом трапляються випадки здійснення
права користування і розпорядження одночасно
[5, c.257]. Незрозуміло, куди віднести дії власника з поліпшення якості земельної ділянки, адже
це не вилучення корисних властивостей землі?
Згадаймо, що відповідно до ст. 3 Закону України
«Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року, оренда землі - це засноване на договорі строкове,
платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для здійснення
підприємницької та іншої діяльності. Таким чином, оренда охоплює повноваження з володіння і
користування, але не розпорядження. Це означає,
що внесення, наприклад, мінеральних добрив чи
здійснення інших поліпшень земельної ділянки
не можна віднести до розпорядження – що ж це
тоді, користування? На це питання вище окреслені
концепції змісту права власності не дають відповіді. Фактично, виходить, що володіння взагалі чітко
не визначається, користування визначається з
суб’єктивного боку як здійснення дій, що мають
суб’єктивне значення корисності для власника, а
розпорядження розглядається як здійснення юридичних або фактичних дій щодо визначення долі
речі, але ж чи не становлять ці дії для суб’єкта значення корисності, а у цьому сенсі чи не є вони повноваженням користування, а не розпорядження?
Таким чином, чіткої межі між правом користування
і розпорядження не проводиться.
Спробуємо усунути зазначені недоречності. По-перше, повернімося до філософського
осмислення проблеми власності. Ми розглядали
її як суб’єкт-об’єктну взаємодію, за якої відбувається виливання внутрішньої сутності суб’єкта
на певний об’єкт. Натомість, суб’єкт отримує
задовільнення своїх певних потреб. Форма виливання сутності розглядалася нами як суб’єктивна
й об’єктивна, зміст цього перебігу становить
здійснення активних дій з виливання своєї сутності на об’єкт власності, а також пасивної бездіяльності з отримання бажаної (корисної) віддачі з боку об’єкта власності. Зміст охоплює також повноваження на припинення свого права
власності (відмова від власності), а також повноваження на обмеження цього права. Отже, формою права власності (не плутати з формою власності) є повноваження з володіння річчю. Це повноваження є зовнішнім вираженням права власності і полягає в усвідомленому праві ясного для
оточуючих означення свого права власності –
суб’єктивна сторона, а також у праві створення
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перешкод іншим суб’єктам у доступі до свого
об’єкту власності і можливості здійснення безпосереднього фізичного впливу на об’єкт власності – об’єктивна сторона. Володіння землею
відрізняється від володіння іншими об’єктами
власності, зокрема тим, що земля – об’єкт нерухомості: її не можна покласти до кишені, тримати у руках щоб підтвердити своє право володіння
нею. Володіння землею може здійснюватися
шляхом встановлення зрозумілих для оточуючих
знаків, що підтверджують право власності. Так,
згідно зі ст. 22 Земельного кодексу України, право власності на землю виникає після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і одержання
документа, що посвідчує це право [2, c.108-152].
Відповідно до п. 2 і 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про приватизацію земельних ділянок» від 26 грудня 1996 року, передача громадянам України земельних ділянок робиться один
раз, про що робиться відмітка у паспорті. Про
передачу земельної ділянки у власність робиться
запис у земельно-кадастрових документах [4,
c.89]. Усі перераховані дії відносяться до права
володіння. Пред’являючи державний акт про
право приватної власності на землю, власник
одночасно посвідчує своє право власності і здійснює повноваження з володіння земельною ділянкою. Похідне право володіння для невласника,
а користувача (наприклад, орендаря) може виражатися у посвідченні свого права на володіння і
користування земельною ділянкою.
Отже, володіння ми не включаємо у зміст
права власності громадян на землю. Зміст як
внутрішній вміст певної форми щодо права власності на землю охоплює повноваження власника з користування і розпорядження землею. Під
користуванням ми розуміємо правову можливість здійснення як активних дій (фізичного характеру), так і пасивних дій або бездіяльності,
тобто здійснення дій нефізичного характеру, а
також пасивне отримання вигоди від володіння
земельною ділянкою без здійснення активних
фізичних (фактичних) дій. Відповідно до ст. 39
Земельного кодексу України, до активного землекористування при здійсненні громадянами
права власності на землю можна віднести права
самостійно господарювати на землі; використовувати у встановленому порядку для потреб господарства загальнопоширені корисні копалини,
торф, лісові угіддя, водні об’єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі; зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та
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інші будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою [2, c.109-153].
Щодо прав власності на вироблену сільськогосподарську продукцію та доходи від її реалізації,
посіви і посадки сільськогосподарських культур
і насаджень, то тут ми маємо справу з пасивним
користуванням землею: воно здійснюється не
шляхом активних дій, а шляхом отримання вигоди від земельних ділянок поза активними діями.
Сьоме повноваження – одержання від нового власника землі, землекористувача або місцевої Ради
компенсації за підвищення родючості ґрунтів у разі
вилучення або добровільної відмови від земельної
ділянки ми не відносимо до змісту права власності
взагалі, як і засоби правового захисту інтересів власника, оскільки це не повноваження власника, а
гарантії здійснення його права власності, поза яким
не уявляється можливим існування будь-якого права. Пасивне користування має місце також у разі
коли у порядку здійснення права розпорядження
власник передав землю в оренду іншій особі – у
цьому разі доходи, які він отримуватиме у вигляді орендної плати, будуть реалізацією власником права пасивного користування землею
(активне користування і володіння землею передано тимчасово орендареві).
Водночас слід пам’ятати також про ч. 3 ст.
13 Конституції України, відповідно до якої, власність зобов’язує, власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству [1].
Відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону України «Про
власність, власник, здійснюючи свої права, зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому
середовищу, не порушувати права та охоронювані законом інтереси громадян, юридичних осіб
і держави [3, с.173-188]. Саме тому, земельне
законодавство України надаючи власнику повноваження з користування землею, покладає на
нього також і обов’язки, перелік яких наводиться
у ст. 40 Земельного кодексу України. Покладення цих обов’язків не є обмеженням права землекористування при здійсненні права власності
громадян на землю: такі заходи потрібно розглядати як межі здійснення права власності в інтересах суспільства і держави. Встановлення цих
меж є виправданим засобом гарантування інтересів української нації.
Щодо права розпорядження, то воно розглядається нами як правова можливість припинення власником свого права власності або його
обмеження. Ця можливість може бути реалізована двома шляхами: шляхом здійснення юридичних дій і шляхом здійснення фактичних дій.

У царині права власності громадян на землю
право розпорядження має свої особливості: воно
не є цілковитим і значною мірою обмежується
законодавчо. Так, законодавство встановлює певні обмеження і процедуру здійснення юридичних дій з обмеження або припинення права приватної власності на землю. Щодо здійснення фактичних дій, то вони охоплюють лише повноваження знищити річ, але щодо землі це здається
ускладненим, по-перше, а по-друге, це заборонено законодавством. Отже, щодо повноваження з
розпорядження земельними ділянками, то тут ми
маємо лише повноваження з вчинення юридичних дій з відчуження земельної ділянки, або обмеження свого права власності на неї шляхом
укладення договорів з користування (оренди),
передачі земельної ділянки у спільну власність
чи здійснення інших правочинів щодо неї.
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що зміст
права власності громадян на землю в Україні ми
розглядаємо як сукупність гарантованих законодавством України повноважень з користування (активного чи пасивного) і розпорядження (вчинення
правочинів з відчуження земельних ділянок або
обмеження свого права власності на них).
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THE CONTENT OF THE CITIZEN’S LAND OWNERSHIP IN UKRAINE
Summary
The article deals with the problem of determination and scientific investigation of the specificity of
the content of the citizen’s land ownership in Ukraine. Traditionally the three land owner’s rights: of land
tenure, usufruct and to stop or modify land owning are put to shape the content of the private land owning.
But traditional approach to the problem of the content of the very right seems not to be always efficient
enough, that is why the new approach to the abovementioned problem is proposed. The right of the land
tenure, which includes the internal and external parts is proposed to be referred as the form of the land
ownership (it is different from the term «form of property»). The content proper includes the right of
usufruct (active or passive) and the right to stop or modify land owning. These rights are not absolute,
because they are restricted by the land law of Ukraine and this is the specific of the land ownership.
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CПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА”
І “СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ”
Необхідність і важливість дослідження питання про співвідношення суб’єктів права і
суб’єктів цивільних процесуальних відносин зумовлено різними причинами. Серед них можна
відзначити деякі, основні. Цивільне процесуальне право, як і будь-яка інша галузь права, являє
собою єдність як суб’єктивного так і об’єктивного. Тому першою причиною, яка зумовлює
необхідність аналізу вказаної проблеми, полягає
в тому, що дослідження суб’єктивного цивільного процесуального права неможливе без звернення до його носія – суб’єкта цивільного процесуального права. Існування об’єктивного права
(цивільного процесуального) має сенс лише тому, що воно відображає реальні інтереси учасників суспільного життя, суспільства в цілому. Отже, цивільне процесуальне право має соціальну
цінність лише тоді, коли його норми знаходять
втілення у системі суб’єктивного права та реалізуються у поведінці конкретних суб’єктів цивільного процесу.
Існує і ще одна причина, яка зумовлює важливість дослідження даної проблематики. Довгий час проблема суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин не розглядалася у співвідношенні з суб’єктами цивільного процесуального права. В цивільній процесуальній літературі
досліджувалися лише питання про окремих учасників процесу: суду [12, с.3; 19, с.5], сторін [2,
с.3; 3, с.9-22], представників [16, с.5], органів
державного управління [7, с.4; 9, с.3], профспілок [21, с.3] тощо. Комплексне дослідження учасників процесу здійснювалося лише шляхом їх
перерахування та розкриття їх процесуального
становища через процесуальні права та обов’язки [19, с.119; 22, с.6 та ін.]. Відзначаючи в цілому позитивний внесок теоретиків процесуалістів
у розробку окремих питань суб’єктного складу
цивільних процесуальних правовідносин, зазначимо, що найбільш повну картину про суб’єктів
процесу, їх специфічні властивості, правосуб’єктність тощо, можна отримати через комплексне дослідження суб’єктного складу в цивільному процесі. Вивчення питань, пов’язаних із
проблемою суб’єктів цивільного процесуального
права і суб’єктів цивільних процесуальних пра-

вовідносин, має як теоретичне так і практичне
значення. Розробка вказаних понять дає можливість визначити специфіку цивільного процесуального права як самостійної галузі права. У кожній галузі є “свій предмет” і “метод правового
регулювання”. Особливістю методу цивільного
процесуального права є те, що за змістом він імперативно-диспозитивний [20, с.12], і це визначальне у процесуально-правовому становищі
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, у змісті їх процесуальних прав і обов’язків.
Цивільне процесуальне право за допомогою власних норм встановлює особливий процесуальний
режим у якому діяльність, поведінка учасників
процесу повинна регулюватися за допомогою
специфічних процесуальних засобів регулювання. Лише в таких умовах можна досягати завдання цивільного судочинства. У зв’язку з цим необхідно конкретизувати поняття “суб’єкт цивільного процесуального права” і “суб’єкт цивільних процесуальних відносин”. На практичну
цінність такого розмежування вказувалося ще
відомим російським процесуалістом М.С.Шакарян, яка стверджувала, що без визначення в
нормах цивільного процесуального права потенційних носіїв права, тобто суб’єктів права, не
можуть існувати правовідносини, не можуть виникнути суб’єктивні права та обов’язки у конкретних осіб – у суб’єктів цивільних процесуальних відносин [18, с.70-71].
У теорії цивільного процесуального права
для характеристики учасників процесу вживаються різноманітні терміни: “суб’єкт цивільних
процесуальних відносин”, “суб’єкт процесу”,
“учасник цивільного процесуального відношення”, “суб’єкт процесуальної діяльності” і т.д.
При цьому, використовуючи названі терміни,
автори не давали їм визначення, ототожнювали
їх. Разом з тим розмежування таких понять дасть
можливість чіткіше визначати коло осіб, які охоплюються кожним із зазначених понять, що буде сприяти правильному тлумаченню і застосуванню норм цивільного процесуального права на
практиці. Важливо визначити, насамперед, відмінності між такими поняттями як суб’єкт процесуального права і суб’єкт процесуальних пра-
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вовідносин, а також показати і певний зв’язок
між ними. Аналізуючи літературу з загальної
теорії права, цивільну процесуальну літературу
щодо поняття суб’єктів права і суб’єктів правовідносин всі погляди можна поділити на дві групи: 1) поняття, в яких категорії суб’єкт права і
суб’єкт правовідносин ототожнюються [11,
с.100; 14, с.216; 10, с.83]; 2) поняття, в яких такі
категорії відокремлюються [8, с.45; 17, с.116; 15,
с.64]. Вважаємо, що найбільш правильною є все
ж визначення останньої групи авторів, але з урахуванням положення про те, що їх не можна повністю протиставляти, оскільки вони пов’язані
між собою. Суб’єкт цивільного процесуального
права поняття ширше, ніж суб’єкт цивільного
процесуального правовідношення. Як стверджує
відомий російський теоретик права С.С. Алексєєв, “суб’єкти права – це особи, які наділені правосуб’єктністю, тобто це громадяни, організації,
громадські об’єднання, які можуть бути носіями
прав та обов’язків, бути учасником правових
відносин” [1, с.70]. Суб’єкти цивільного процесуального права – це особи, які можуть бути
суб’єктами (учасниками) цивільних процесуальних відносин і бути носіями процесуальних прав
та обов’язків. При наявності передбачених у законі передумов вони стають суб’єктами цивільних процесуальних відносин по конкретній
справі. Суб’єкт цивільного процесуального правовідношення – це конкретний, реальний учасник процесуальних відносин. Варто погодитися з
П.Ф.Елісейкиним, що співвідношення вказаних
понять повинно характеризуватися через категорії “можливість” і “дійсність” [8, с.45].
Коло суб’єктів цивільного процесуального
права можна визначити через предмет даної галузі. Визначаючи коло суспільних відносин, які
складають предмет цивільного процесуального
права, ми визначаємо і коло суб’єктів цієї галузі.
Необхідно зазначити, що перебування особи у
ролі суб’єкта права не означає одночасного її
перебування у цивільних процесуальних правовідносинах. Будучи суб’єктом права в силу закону, особа може ухилятися від вступу в цивільні
процесуальні відносини або вступ у такі відносини для неї може стати неможливим. Визначальну роль при цьому можуть відігравати процес
прийняття чи не сприйняття суб’єктами права
приписів моделей правової поведінки суб’єкта
відносин, необхідність звернутися до юридичного шляху досягнення мети. Це спонукає особу
реалізувати свої правові можливості через участь
у цивільних процесуальних відносинах. Здат42

ність бути носіями процесуальних прав та
обов’язків у цивільних процесуальних правовідносинах - це характерна ознака суб’єктів права.
Тобто суб’єкт процесуального права – це особа,
яка може брати участь у правовідносинах.
Суб’єкт права, вступаючи у цивільні процесуальні відносини, має можливість реалізувати права та обов’язки для досягнення певного результату. Поза процесом, мати і реалізувати процесуальні права та обов’язки особа не може.
Коло суб’єктів цивільного процесуального
права більше ніж суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Останні є реальними учасниками процесу, які вступають у правовідносини з
судом. Суд під час цивільного процесу взаємодіє
з багатьма учасниками процесу. Разом з тим не
будь-яка взаємодія буде цивільним процесуальним правовідношенням, а тому не всіх суб’єктів
цивільного процесуального права можна вважати суб’єктами цивільних процесуальних відносин. До них можна віднести осіб, які характеризуються певними особливостями, серед яких
можна виділити: наявність визначеного цивільним процесуальним законодавством самостійного процесуального становища; можливість вчиняти процесуальні дії для реалізації цивільних
процесуальних прав та обов’язків; вступати у
відносини з судом для реалізації своєї мети участі в процесі. Вказані ознаки властиві суду, особам, які беруть участь по справі, так і тим особам, які сприяють розгляду справи. Але у цивільному процесі можуть брати участь такі
суб’єкти, як присутні в залі судового засідання
(ст.163 ЦПК), особи, які утримують докази (ст.48
ЦПК), особи, які повинні виконати окремі ухвали суду (ст. 235 ЦПК), тощо. Вказану групу осіб
можна назвати спеціальними суб’єктами цивільного процесуального права. Стати суб’єктами
цивільних процесуальних відносин вони можуть
лише через взаємодію із судом під час провадження по справі. Цивільне процесуальне законодавство не визначає їх конкретного процесуального становища. В процесуальній літературі їх
називають “особами, які сприяють правосуддю”[5, с.52],”присутні в залі судового засідання”
[7, с.53]. Неоднозначно вирішується і природа їх
прав та обов’язків, відносин з судом. Так,
М.С.Шакарян вважає, що участь спеціальних
суб’єктів цивільного процесуального права зумовлена не вступом у процесуальні відносини, а
іншими обставинами, які пов’язані з причетністю із судовою діяльністю під час провадження
по справі, шляхом вступу в адміністративно-
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правові відносини з судом [18, с.161]. Але з таким твердженням важко погодитися. Спеціальні
суб’єкти, до яких ми відносимо осіб, присутніх у
залі судового засідання (ст.163 ЦПК), осіб, які
утримують докази (ст.48 ЦПК), осіб, які повинні
виконати окремі ухвали суду (ст.235 ЦПК), органи внутрішніх справ (ст.44 ЦПК), особи, які
винні в порушенні заходів по забезпеченню позову (ст. 153 ЦПК) та інші наділяються цивільним процесуальним законодавством процесуальними правами та обов’язками і вони вправі вчиняти для їх здійснення процесуальні дії. Звичайно, вони не мають матеріальної та процесуальної
заінтересованості по справі, але, стикаючись з
процесом, вони не можуть залишатися поза його
межами, поза його відносинами. ЦПК України
містить невелику кількість процесуальних норм,
які присвячені спеціальним суб’єктам, не конкретизуються їх права, але це не повинно розглядатися як підстава виключення їх з єдиної системи цивільних процесуальних відносин. Своєю
участю вони (тобто спеціальні суб’єкти) можуть
сприяти: 1) нормальному рухові процесу, створенню належних умов для “виконання завдань
цивільного судочинства” (наприклад, особа повинна виконати вимогу про надання до суду
письмових доказів. Невиконання такої вимоги
може бути перешкодою для подальшого розгляду справи, привести до збільшення строків розгляду справи, судових витрат); 2) виконанню попереджальної функції суду (наприклад, виконання посадовою особою, громадянином та іншими
особами на підставі ст.235 ЦПК окремої ухвали
суду про усунення порушень законності);
3) реалізації цивільних процесуальних гарантій
прав сторін, третіх осіб, які спрямовані на забезпечення конституційного права на судовий захист. Спеціальні суб’єкти у випадках передбачених нормами ЦПК України стають реальними
суб’єктами цивільних процесуальних відносин, а
їх дії, які пов’язані з реалізацією прав та
обов’язків носять процесуальний характер, оскільки вони вступають у процесуальні відносини з
судом, а їх діяльність може впливати на нормальний процес розгляду і вирішення справи. Спеціальні суб’єкти також стають учасниками процесу і у тих випадках, коли суддя у передбачених
нормами ЦПК випадках застосовує до них цивільні процесуальні санкції (штраф, примусовий
привід тощо).
Отже, суб’єкти цивільного процесуального
права – це особи, які можуть і здатні мати цивільні процесуальні права та обов’язки. До

суб’єктів цивільного процесуального права можна віднести: 1) суд; 2) громадян; 3) організації
(юридичні особи). Кожен з цих суб’єктів може
стати суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин по конкретній справі у чітко визначеному цивільним процесуальним законодавством статусі – суд, сторона (позивач, відповідач),
третя особа, прокурор тощо. Однак, суб’єктами
цивільних процесуальних відносин стануть не
всі суб’єкти процесуального права. Так громадянин може не мати потреби звертатися до суду за
захистом, суд може не притягати до процесу свідка, або звільнити його від відповідальності у
вигляді штрафу. В даних ситуаціях особа не реалізує властиву для суб’єктів права можливість
стати учасником (суб’єктом) цивільного процесуального відношення. Особа, яка стала учасником (суб’єктом) цивільного процесуального правовідношення, може реалізувати не всі права та
обов’язки, які властиві їй як суб’єкту права, а
лише ті, які будуть відповідати її процесуальноправовому становищу. Причому особа в одному
процесі може зайняти лише одне процесуальне
становище. Наприклад, громадянин не може виступати одночасно і як сторона, і як третя особа,
або свідок. Норми цивільного процесуального
права, регулюючи відносини між судом та іншими учасниками процесу, наділяють кожного учасника процесу самостійним комплексом процесуальних прав та обов’язків. Склад суб’єктів цивільного процесуального правовідношення не є
незмінним або постійним. Це залежить від стадії
процесу, характеру і змісту процесуальних дій,
обставин справи і т.д. Вони можуть бути
обов’язковими і необов’язковими [6, с.70].
Проводячи розмежування між поняттями
“суб’єкт цивільного процесуального права” і
“суб’єкт цивільного процесуального відношення”, не варто їх усе ж протиставляти. Необхідно
визначити і певний зв’язок між ними. Безумовно,
що будь-який учасник конкретного правовідношення одночасно є і суб’єктом цивільного процесуального права [22, с.21; 15, с.63]. Всі
суб’єкти цивільного процесуального права впливають на рух і розвиток цивільного процесу.
Ступінь такого впливу різноманітна. З початком
процесу по конкретній справі суб’єкт процесуального права стає суб’єктом процесуального правовідношення. Можливості суб’єкта з абстрактних перетворюються у конкретні, що дає можливість особі здійснювати процесуальні права та обов’язки.
Звичайно, що такий перехід здійснюється через
цілий комплекс умов, які передбачені у нормах ци-
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вільного процесуального законодавства і наявність
яких перевіряються суддею.
Із закінченням процесу особа припиняє своє
існування як суб’єкт конкретного цивільного процесуального правовідношення, але продовжує існування як суб’єкт цивільного процесуального права.
Такі переходи із одного стану в інший, особа здійснює не спонтанно, а поетапно, здійснюючи для
цього дії, які відповідають нормам цивільного процесуального законодавства. Цивільні процесуальні
відносини, виникнувши спочатку між судом і позивачем, є основою для виникнення відносин між судом і відповідачем, судом і представником, судом і
третьою особою і т.д. Така процедура властиво кожній цивільний справі.
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THE CORRELATION OF THE NOTIONS OF THE SUBJECT OF CIVIL PROCESS LAW AND
THE SUBJECT OF CIVIL PROCESS LAW RELATIONSHIP
Summаrу
The article deals with the problems of correlation of judicial concepts (categories) of the subject of
law and the subject of law relationship in reference to the civil process in Ukraine.
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Заборона недобросовісної конкуренції
проголошена у прийнятому 07.06.1996 р. Верховною Радою України Законі “Про захист від недобросовісної конкуренції” та закріплена дещо
пізніше у ч.3 ст.42 Конституції України. Взаємодію свободи та добросовісної конкуренції можна
дуже добре проілюструвати на прикладі спортивного змагання. Спочатку треба забезпечити,
щоб кожний, хто виконує звичайні умови і почуває себе в змозі досягти того, що від нього вимагають, міг узяти участь у змаганнях. Необхідно
запобігти тому, щоб деякі “можновладці” контролювали відбір учасників і домовлялись між
собою про те, хто буде переможцем. Після того,
як свобода участі у змаганнях забезпечена, необхідно створити ще одну, не менш важливу передумову, а саме: забезпечити, щоб змагання проходили чесно і щоб усі учасники змагалися за
одними і тими ж правилами. Ніхто не має права
намагатися перехитрити іншого шляхом обману
чи подібними методами або подолати суперника
за рахунок недопустимого силового тиску. Дотримання правил повинно контролюватися, а їх
порушення повинно каратися. Якщо цього не
буде, то спортивне змагання перетвориться на
загальне безладдя, під час якого можуть постраждати самі спортсмени, а також і глядачі.
Добросовісна конкуренція гарантується Законом “Про захист від недобросовісної конкуренції” [2], який визначає межі, не переступаючи які,
підприємці можуть боротися за споживачів. З огляду на вищевикладене хочемо зупинитись власне на
дослідженні такої категорії конкурентного законодавства, як недобросовісна конкуренція. В якості
юридичної підстави застосування Закону “Про
захист від недобросовісної конкуренції” є доведення факту недобросовісної конкуренції в діях
учасників ринкового обміну.
Виникнення в Україні конкуренції та формування відповідного законодавства супроводжується впровадженням в юридичний лексикон
нових понять, які раніше у нас були невідомими
або пов’язувались тільки з практикою зарубіжних країн. Сказане цілком відноситься і до такого поняття, як недобросовісна конкуренція. Згідно із ч.1 ст.1 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” недобросовісною конкурен-

цією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать
правилам, торговим та чесним звичаям у підприємницькій діяльності. В такий спосіб, зазначає
С.Кузьміна, сформульовано загальне поняття
недобросовісної конкуренції, а окремі склади
цього правопорушення розглядаються в інших
статтях Закону [5, с.7]. Зокрема, це дії, визначені
главами 2-4 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” [2, ч.2 ст.1]. А саме: неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта (підприємця) [2, ст.ст.4-7]; створення
перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції [2, ст.ст.8-15]; неправомірне збирання, розкриття та використання комерційної таємниці [2, ст.ст.16-19].
Отже, особливістю юридичної конструкції
ст.1 Закону “Про захист від недобросовісної
конкуренції” є те, що перша її частина містить
загальний делікт, складовими якою є диспозиція
(“недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у
конкуренції) та гіпотеза (“що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності”), а друга – є відсилочною диспозицією (“зокрема, дії, визначені главами 2-4 цього Закону”).
Досліджуючи зміст поняття “недобросовісна конкуренція” варто звернути увагу на те, що
невірно пошук рис недобросовісної конкуренції
здійснювати тільки через призму норм моралі,
що вже обумовлено терміном “недобросовісна”.
Вона означає ще і порушення звичаїв ділового
обігу, норм права, що призводить до протиправності поведінки [8, с.357]. Звичай – загальноприйнятий порядок, традиційно усталені правила
суспільної поведінки. Зрозуміло, відзначає О.
Нагорний, що поняття звичаю передбачає певний
етап його формулювання [6, с.6] в якому сьогодні і знаходиться Україна. Це по-перше.
По-друге, наявність правил професійної
етики у конкуренції у вигляді “кодексів честі” чи
“статутів”, що можуть прийматись самими учасниками ринку дещо спрощує кваліфікацію дій на
предмет недобросовісної конкуренції. Загалом,
посилання на чесні звичаї дає можливість державі виконувати зобов’язання по міжнародних угодах, а також забезпечити захист українських під-
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До питання про зміст поняття «недобросовісна конкуренція»

приємців у стосунках між собою та з іноземними
підприємцями, для яких поняття «чесні звичаї», і
«чесні правила поведінки» є традиційно правовими категоріями.
Згідно і з ст.10-bis Паризької конвенції
“Про охорону промислової власності” недобросовісною конкуренцією вважається будь-яке діяння у конкуренції, що суперечить чесним звичаям у торгівлі чи промисловості [4]. Що ж до
чинності в Україні Паризької конвенції по охороні промислової власності, то за повідомленням Міжнародного бюро Світової організації
інтелектуальної власності 25 грудня 1991 року
визначається як дата, з якою Україна приєдналася до цієї Конвенції [3, п.7]. Вищенаведене є підставою для вирішення питання щодо можливості
застосування до іноземних суб’єктів “чесних
звичаїв”, що склалися в країнах їх походження.
Господарюючі суб’єкти (підприємці) при
сприянні Торгово-промислової палати України
та інших заінтересованих організацій можуть
розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер підприємницької
діяльності, а також для певних галузей економіки [2, ч.1 ст.33]. Крім того, правила професійної
етики у конкуренції можуть використовуватися
при укладенні договорів, розробці установчих та
інших документів господарюючих суб’єктів
(підприємців) [2, ч.3 ст.33].
Указані положення є запозиченням основних принципів правил чесної торгівлі американського законодавства та конкурентних правил
німецького закону про обмеження конкуренції.
Оскільки думка про те, що має розглядатися як
недобросовісна конкуренція, може варіювати в
межах однієї галузі, в Україні, де підприємці до
нещодавно не мали досвіду роботи з конкурентним законодавством, ця норма повинна надати їм
можливість розробки власних правил професійної етики в умовах конкуренції.
Такі правила потребують погодження з
Антимонопольним комітетом Україні [2. ч.2
ст.33]. Метою такого регулювання є контроль за
тим, щоб правила насправді обмежувалися тільки випадками недобросовісної конкуренції та не
містили б положень, які в кінцевому результаті
призводили до обмеження конкуренції. Наприклад, у 1995 р. Антимонопольним комітетом
України схвалено Кодекс поведінки Української
Асоціації. Визнані Антимонопольним комітетом
України правила не є обов’язковими з юридичної
точки зору і для підприємств – членів об’єднань,
ні для підприємств, які не входять до їх складу.
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Але вони можуть бути використаними для визначення того, що в загальному розумінні у відповідній галузі вважається чесним звичаєм.
Отже, загальна заборона щодо недобросовісної конкуренції відштовхується від “чесних звичаїв” підприємницької діяльності. Додаткова вказівка
на “правила” підприємницької діяльності стосується очевидно добровільних регулювань в межах
конкретних галузей. Однак проблема може виникнути тоді, коли внутрішні галузеві стандарти. –
принаймні в тих випадках, коли вони ще не повністю розповсюдилися у відповідній галузі, - можуть
виходити за встановлені Законом “Про захист від
недобросовісної конкуренції” межі.
А безумовне прийняття до уваги підприємницьких звичаїв або внутрішніх правил не завжди є
достатнім для кваліфікації поведінки суб’єкта господарювання як недобросовісна конкуренція. Адже
в межах конкретних галузей може існувати і така
практика, яка з точки зору інтересів інших учасників ринку чи суспільства загалом не може вважатися добросовісною. Однак у всіх інших випадках
для доведення факту порушень мають досліджуватись погляди, яких дотримується населення
(споживачі), чи погляди людей, які безпосередньо займаються підприємницькою діяльністю,
тобто має застосовуватись принцип “середньостатичного споживача” чи “підприємця” [6, с.6].
Зрозуміло, що порушення галузевих норм
та правил не повинні в обов’язковому порядку
розглядати як порушення законодавства, але
враховуватись як важливий симптом “нечесної”
дії. Крім того, слід ясно визначитись, що такі дії,
які стали звичаєм у певній галузі, наприклад, агресивні, нав’язливі методи реклами, - можуть
вважатися відповідно до Закону “Про захист від
недобросовісної конкуренції” недопустимими,
якщо їх можна трактувати як недобросовісну
конкуренції по відношенню до споживачів чи
інших підприємців.
Особливу увагу необхідно звернути також
і на те, що положення ч.1 ст.1 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” поширюються на всі відомі та невідомі форми недобросовісної конкуренції. Однак для полегшення застосування Закону в ст.ст. 4-19 наведено цілу
низку конкурентних дій, які, зокрема, вважаються недобросовісною конкуренцією. Тобто ці
статті містять тільки приклади найважливіших
форм недобросовісної конкуренції, стосовно
яких діє загальна заборона.
Проте існує багато інших форм і постійно
будуть виникати нові, які не охоплені вказаними
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статтями Закону. За таких обставин протиправна
діяльність на предмет недобросовісної конкуренції буде кваліфікуватися на основі загальних
положень ч.1 ст.1 Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції”. В якості підтвердження
зазначеному вище хочемо навести приклад у частині притягнення до відповідальності за вчинення
дій у конкуренції, що суперечили правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій
діяльності, але які безпосередньо не підпадали під
ознаки, передбачені ст.ст.4-19 Закону “Про захист
від недобросовісної конкуренції”.
ТОВ “Санітас” (М.Харків) відкрило на
в’їзних автомагістралях, безпосередньо біля постів ДАІ, чотири пункти санітарної обробки
транспортних засобів. При цьому поряд було
встановлено стенди з написами: «Внимание, водители! Въезд в город Харьков и проезд по дорогам области легкового транспорта осуществляется через пункт санитарной обработки» (рос.
мов.). Працівники ТОВ “Санітас”, одягнені у форму, дуже схожу на форму працівників ДАІ, жезлом чи диском із червоним світлоповертачем
зупиняли автомобілі з інших міст і примушували
водіїв проходити “санітарну обробку автомобіля”. Зазначимо, що така “санобробка” не мала
ніяких правових підстав, крім того, здійснювалася водою без будь-яких дезрозчинів. Фактично
ТОВ “Санітас” примусово надавало послугу
миття автомобілів. Харківським обласним
управлінням у справах захисту прав споживачів
дії ТОВ “Санітас” були визнані порушенням Закону України “Про захист споживачів”. Окрім
порушення прав власників автомобілів, дії ТОВ
“Санітас” неправомірно надавали йому переваги
в конкуренції на ринку послуг миття автомобільного транспорту. Харківське відділення Комітету кваліфікувало дії ТОВ “Санітас” за статтею
1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” як порушення антимонопольного законодавства у вигляді здійснення дій у конкуренції, що суперечать чесним звичаям підприємницької діяльності, та за статтею 15 цього ж
Закону як досягнення неправомірних переваг у
конкуренції відносно інших суб’єктів господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням компетентного
державного органу. На ТОВ “Санітас” накладено
штраф у розмірі 3200 грн.
Отже, фактичною підставою застосування
Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” є юридична кваліфікація поведінки порушника
як недобросовісна конкуренція. Власне поняття

“недобросовісна конкуренція” є оціночним та потребує розширеного тлумачення з урахуванням: 1)
встановлених главами 2-4 Закону заборон; 2) порушенням правил, торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності.
Розкриття змісту поняття “недобросовісна
конкуренція” потребує також уточнення ще однієї з кваліфікаційних ознак порушення – “будьякі дії у конкуренції”. Що ж це за дії і в чому
специфіка зазначеної ознаки? Світовою практикою крім наявності загальних умов відповідальності виділяється необхідність наявності спеціальної умови, властивої порушенням у сфері конкуренції, яка складається із з’ясування наявності
чи відсутності конкурентної ситуації [5,с.10].
Іншими словами, такою додатковою умовою є
з’ясування факту “конкурентної взаємодії” учасників ринкового обігу.
Закон “Про захист від недобросовісної
конкуренції” поширюється лише на ті дії, які
відповідають двом критеріям: 1) вони повинні
здійснюватись в умовах ринкового середовища;
2) вони повинні здійснюватись з конкурентним
наміром, тобто з наміром покращити конкурентну ситуацію діючої особи або третьої особи по
відношенню до її конкурентів. Отже, для визначення недобросовісної конкуренції необхідно: 1)
встановити наявність “конкурентної конкуренції”; 2) довести, що така “конкурентна взаємодія” відбувається у сфері ділової (підприємницької) практики.
Власне термін “конкурентна взаємодія”
має тлумачитись дуже широко. Вона може мати
місце в діяльності суб’єктів господарювання, які
є конкурентними. Водночас вона може існувати і
між різними рівнями виробництва або розподілу.
Так “конкурентна взаємодія” може бути встановлена між квітникарями та продавцями кави, які
рекламують останню гаслом “Вживайте каву замість квітів”. Мова йде про те, що споживач з обмеженими фінансовими ресурсами часто стоїть
перед вибором щодо купівлі певного товару і відмови від іншого чи навпаки. І при встановленні факту “конкурентної взаємодії” досліджуються тільки
ті дії, які впливають чи можуть впливати на попит
чи пропозицію на ринку [6, с.6].
У нашому випадку квітникарі та продавці
кави діють на різних товарних ринках, а тому
вони не є конкурентними. Однак їх об’єднує
один тип споживача, який може скористатися
послугами тих чи інших продавців. А боротьба
за споживача – рушійна сила конкуренції. Тому,
наявність “конкурентної взаємодії” не вимагає, щоб
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суб’єкт господарювання, який вчинив порушення,
та суб’єкт, права якого порушені, діями на одному
ринку, тобто до моменту вчинення цих дій вже були конкурентами. Головне встановити, що їх
об’єднує один тип споживача, думка якого впливає
на попит товару та зумовлює його пропозицію.
Формальна відсутність “конкурентної взаємодії” не означає, що певні дії суб’єкта господарювання не є недобросовісною конкуренцією.
Недобросовісна конкуренція може мати негативні наслідки і для осіб, які не є учасниками конкурентних відносин. Це в першу чергу споживачі,
яким, наприклад, завдаються збитки через порівняльну рекламу або через купівлю неякісних товарів.
У даному випадку конкурентні відносини існують
між суб’єктами господарювання, один з яких розповсюджує недобросовісну рекламу або продає
неякісний товар, але страждають від цього і споживачі, які покладаються на цю рекламу або товар.
Збитків можуть також зазнати і ті суб’єкти господарювання, які не конкурують з порушником.
Це стосується випадку, коли, наприклад, всесвітньо відома фірмова марка Sony використовується для реклами шоколаду, відома японська марка
годинників “Seiko” використовується для реклами напоїв тощо. Недобросовісна конкуренція
буде полягати в тому, що порушник хоче здобути успіх у конкуренції через використання ділового іміджу третьої особи. І нарешті, порушення
може мати місце і тоді, коли той, хто вдається до
недобросовісних дій за певну винагороду, не
знаходиться у конкурентних відносинах з суб’єктом господарювання, якому завдано шкоди, але
такими своїми діями покращує конкурентне становище третьої особи по відношенню до
суб’єкта господарювання, якому завдано шкоду.
Отже, в кожному випадку при застосуванні
Закону “Про захист від недобросовісної конкуренції” необхідно не тільки встановити факт наявності
“конкурентної взаємодії” на основі ретельного аналізу “дій у конкуренції”, які мають дещо розшире-

ний зміст, у порівнянні з нормами глав 2-4 вказаного Закону, але й виявити негативні наслідки і для
осіб, стосовно яких відсутні конкурентні відносини. З огляду на вищевикладене можна стверджувати про те, що поняття “недобросовісна конкуренція” є однією із ключових категорій конкурентного
законодавства, а його зміст потребує подальших
теоретичних досліджень.
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ТРУДОВА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ВСТУПУ СТОРІН У ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Проблема визначення поняття та змісту
трудової правосуб`єктності постійно викликала
до себе підвищений інтерес науковців. Тому питання про правосуб`єктність у науці трудового
права залишається нез’ясованим та дискусійним.
На даний момент можна виділити два основних
підходи до розуміння правосуб`єктності. Прихильники першої концепції виходять з того, що
правосуб`єктність знаходить свій вираз у категоріях правоздатності і дієздатності. При цьому
розбіжність у їх погляди вносить питання: чи
можна включати до поняття правосуб`єктності
одночасно як правоздатність так і дієздатність?
Наприклад, А.В.Венедиктов вважає, що у трудовому праві правосуб`єктність охоплює як правоздатність так і дієздатність [7, c.20]. Інші вчені,
зокрема О.С.Йоффе та М.Д.Шаргородський, доводили, що правосуб`єктність у всіх галузях права включає і правоздатність і дієздатність [8,
c.120]. Свою концепцію правосуб`єктності для
трудового права висунув і С.С.Алексєєв, на думку якого у трудовому праві правосуб`єктність
складається з двох частин, де перша є загальною
умовою правоволодіння, а інша - конкретизована
залежно від ряду фактичних даних [3, c.78]. Однак у трудовому праві є комплекс прав і
обов`язків, які закріплені у трудовому законодавстві за всіма суб`єктами трудового права.
Мова йде про те, що поряд з можливістю правоволодіння, громадянин, в силу визнання його
суб`єктом трудового права, володіє визначеними
правами і обов`язками до вступу у трудові правовідносини (наприклад, право на скорочений
або неповний робочий час, обов`язок добросовісно працювати). Поняття правового становища
суб`єкта трудового права вимагає вказівки не
тільки на можливість мати права, але і визначення кола прав і обов`язків, якими він наділений у силу закону.
Представники інших концепцій при розгляді категорії правосуб`єктності роблять спроби
вийти за рамки праводієздатності. Зокрема, одні
вважають, що правосуб`єктність включає в себе
правоздатність і правовий статус [4, c.231], інші
ж взагалі ототожнюють правосуб`єктність і правовий статус [10, c.64], на думку третіх - право-

суб`єктність - частина правового статусу [4,
c.146], четверті включають у правосуб`єктність,
крім праводієздатності, основні трудові права і
обов`язки [6, c.63].
Отже, до складу трудової правосуб`єктності треба включати: трудову правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, а також
конкретні трудові права й обов`язки. Трудова
правоздатність виступає в якості найважливішого елементу трудової правосуб`єктності. Вона
визначає загальну властивість бути носієм трудових прав і обов`язків. Іншими словами, правоздатність - це здатність перебувати у правовідносинах з відповідним суб`єктом. Ця правова категорія вказує на ті суб`єктивні права й обов`язки,
якими може володіти особа, перебуваючи у трудових правовідносинах. У трудовому законодавстві України відсутній термін «правоздатність»,
однак це не применшує її значення як необхідної
частини суспільно - юридичної властивості
суб`єкта трудових правовідносин. З цього приводу Б.К.Бегічев правильно наголошує, що правоздатність виконує суворо визначену, лише їй
притаманну соціально - юридичну функцію [6,
c.63]. Тому правоздатність є загальною можливістю дозволеної поведінки кожної особи, визнаної суб`єктом права.
Велике значення при характеристиці трудової правоздатності має дослідження її юридичного змісту. Деякі науковці вважають, що трудова правоздатність позбавлена прав і обов`язків
[9, c.78]. Необхідно наголосити, що здатність
особи бути носієм трудових прав і обов`язків
визначають норми трудового права. Тому в трудових правовідносинах знаходить вираз державна воля, яка визначає здатність особи брати
участь у певному виді трудових правовідносин.
Отже, юридичний зміст правоздатності утворюють
права й обов`язки, які є передумовою участі громадян у правовідносинах. При цьому до числа прав,
які є елементами трудової правоздатності, потрібно
відносити: право на працю, право на відшкодування збитків, заподіяних ушкодженням, пов`язаним з
роботою, право на звернення до суду для вирішення трудових спорів, право на просування по роботі.
Виходячи з вищевикладеного, трудову правоздат-
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Трудова правосуб’єктність як передумова вступу сторін у трудові правовідносини

ність слід розглядати як здатність особи володіти
визначеними трудовими правами і нести трудові
обов`язки, що обумовлюються її вступом у певні
трудові правовідносини.
Важливим і необхідним елементом трудової правосуб`єктності є трудова дієздатність як
здатність особи своїми діями набувати та здійснювати трудові права і обов`язки. У науці трудового права склалось уявлення, що трудова правоздатність і дієздатність є поняттям єдиним і неподільним. При цьому, даний висновок грунтується на тому, що ніби-то право - і дієздатність
охоплюють весь зміст правосуб`єктності. Але
вищенаведене свідчить, що до складу правосуб`єктності входить також комплекс конкретних суб`єктивних прав і обов`язків. Тому трудову дієздатність потрібно розглядати в якості
чинника, який сприяє здійсненню правоздатності, а також конкретних суб`єктивних прав і
обов`язків, і категорії, яка виступає передумовою
настання трудової деліктоздатності. Отже, у трудовому праві правосуб`єктність носить особливий,
змішаний характер. Звичайно, у повному обсязі
розділити всі елементи правосуб`єктності неможливо. Однак треба мати на увазі, що вказаний характер трудової правосуб`єктності, з одного боку
обумовлює неподільну єдність її елементів, а з іншого – робить допустимим їх роз’єднання в якості
самостійних елементів.
Багато вчених, розглядаючи елементи трудової правосуб`єктності, невиправдано не вносять до них трудову деліктоздатність - здатність
особи (суб`єкта трудових правовідносин) нести
відповідальність за шкоду, заподіяну її протиправними діями (бездіяльністю). За загальними
правилами цивільного законодавства України
шкода, заподіяна особі, чи майну громадянина, а
також шкода, заподіяна організації, підлягає
відшкодуванню особою, яка заподіяла шкоду, у
повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством. Трудова деліктоздатність,
за загальним правилом, настає з 15 років. Зокрема, згідно зі ст. 13 ЦК України неповнолітні віком від 15 до 18 років несуть відповідальність за
шкоду, заподіяну іншим особам. Таким чином,
очевидною є суперечливість у змісті трудової
правосуб`єктності. Якщо трудова право і дієздатність за загальним правилом ст. 188 КЗпП
України настають з 16 років, то настання трудової деліктоздатності пов`язується з досягненням
особою 15 років. Отже, тим нагальнішою є потреба внесення змін до трудового законодавства
України, покликаних усунути зазначені неузго50

дження. Для цього, зокрема, потрібно зменшити
віковий ценз при прийнятті на роботу з 16 до 15
років. Іншим шляхом розв’язання даної проблеми є закріплення у законодавчому порядку норми про вік, з якого виникає у працівника деліктоздатність, а саме - з 16 років.
Необхідним елементом трудової правосуб`єктності виступають також конкретні права і
обов`язки. Маються на увазі ті з них, які дають
особам реальну можливість вимагати при настанні відповідних фактів надання певних матеріальних благ, а державі - можливість вимагати
від них належної поведінки. Дана ознака вказує
на коло тих суб`єктивних прав, які обов`язково
повинні бути надані особі при вступі у трудові
правовідносини. Зокрема, це право на оплату
праці, право на відпочинок, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування,
обов`язок дотримуватись правил внутрішнього
трудового розпорядку, право на здорові і безпечні умови праці, на безплатну професійну підготовку, право на виробничу демократію. Весь
комплекс даних прав закріплений у чинному законодавстві України.
Зазначені конкретні права і обов`язки наділені особливою природою. Від суб`єктивних
прав і обов`язків як міри відповідно можливої і
належної поведінки, вони відрізняються тим, що
закріплюють за особою фактичну здатність до
правоволодіння. Але разом з тим, конкретні права і обов`язки характеризують і дещо більше, ніж
правоволодіння. Правоздатність відображає можливість мати права і обов`язки, а конкретні
права і обов`язки із юридичного статусу - гарантоване володіння ними.
Таким чином, категорія трудової правосуб`єктності володіє складним змістом. Підсумовуючи вищевикладене, можна запропонувати її наступне визначення: трудова правосуб`єктність - це
поняття, що характеризує здатність суб`єктів трудових правовідносин мати трудові права і
обов`язки, здатність своїми діями набувати трудових прав і обов`язків, здатність нести відповідальність за порушення норм трудового законодавства,
а також володіння конкретними правами і
обов`язками, які витікають із закону.
Як зазначалось вище, чинне законодавство
України про працю не містить ні поняття «трудова правосуб`єктність», ні її складових елементів. Існує лише ст. 2 КЗпП України, де закріплюються основні трудові права працівників. Певна правова неузгодженість міститься у нормах
трудового законодавства, які регламентують
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умови набуття особою трудової правосуб`єктності. Здатність мати права і нести
обов`язки пов`язується законодавством з досягненням особою певного віку і нормальним станом здоров`я. Згідно ст. 188 КЗпП України трудова правоздатність виникає з настанням трудового повноліття - 16 років. За згодою батьків або
особи, що їх замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.
Крім того, для підготовки молоді до продуктивної
праці допускається прийняття на роботу учнів у
вільний від навчання час по досягненні ними 14
років [1, c.188]. Постає проблема: з якого віку - 16,
15 чи 14 років виникає трудова правоздатність?
При цьому потрібно виходити з того, що
володіння правоздатністю не може залежати від
згоди батьків. У даному випадку згода батьків є
необхідним елементом юридичного складу, з
якого виникають трудові правовідносини 15 річної особи з роботодавцем. Отже, згода одного з батьків не створює якоїсь іншої загальної
можливості бути учасником правовідносин порівняно з тією можливістю, яка виникає у особи
після досягнення 15 років. Крім того, при переході особи, молодшої 16 років, на роботу до іншого
роботодавця, кожен раз знову вимагається згода
одного з батьків. Отже, початок трудової правоздатності у 15 років підтверджується і виникненням у
особи в цьому віці права на працевлаштування. Зокрема, ст. 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»
від 05.02.93 р. терміном «молодь» визначає громадян України віком від 15 до 28 років, тим самим
визнає їх правоздатними особами і гарантує рівне з
іншими громадянами України право на працю [2,
c.167]. Тому, якщо 15-річна особа є працездатною,
володіє правом на працевлаштування, то є всі підстави вважати її правоздатною особою.
Щодо віку, вказаного у ст. 188 КЗпП України (16 років), то його потрібно вважати не віком

настання трудової правоздатності, а віковою межею, з досягненням якої відпадає необхідність
згоди одного з батьків при прийомі на роботу.
Однак при розробці проекту нового Трудового
кодексу України доцільно виділити у ньому
окремий розділ - «Суб`єкти трудових правовідносин». При цьому в даному розділі потрібно
закріпити статті, присвячені легальному визначенню трудової правосуб`єктності, а також кожного її складового елемента.
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THE LABOR PERSONALITY AS A PRECONDITION
OF PARTIES ENTRANCE INTO LEGAL RELATIONS
Summаry
The composition of the labor personality and connected with this problems are analyzed in the article.
The author proposes that personality consists of: 1) law capacity; 2) effective acting; 3) responsibility; 4)
possessing of certain rights and obligations.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Страхування – це соціальний інститут, автономний об'єкт з чітко зафіксованою метою,
функціями і місцем у суспільній структурі, що
діє в інтересах членів суспільства. В основу соціального страхування покладено принципи автономності та самоуправління його суб'єктів, їх
взаємодія на добровільній основі. Суб'єкти соціального страхування відповідають тільки за своїми зобов'язаннями, крім тих, які можуть бути
визначені умовами договорів, що укладаються,
або спеціальними положеннями, що встановлені
законодавством.
Важливою ознакою демократичності системи соціального страхування є принцип організаційного самоуправління, відносна незалежність від державного управління, що передбачає
розподіл владних функцій між суб'єктами системи. Широкі кола трудящих залучені до процесу
прийняття рішень. Притягнення до управління
застрахованих сприяє зниженню соціальної напруги в системі соціального страхування і в суспільстві в цілому. Зокрема, наймані працівники і
роботодавці стають партнерами в органах соціального страхування. Такий демократичний підхід допомагає демократичному розвитку системи
відповідно з суспільно-політичними перетвореннями і робить усю систему "прозорою". Самоуправління в соціальному страхуванні означає, що
всі учасники цієї системи, тобто застраховані та
роботодавці, несуть відповідальність за управління страховою організацією [8, с.44].
Соціальне страхування в Радянському Союзі базувалося на принципах, розроблених VI
Празькою конференцією РСДРП в 1912 році.
Вони були сформульованими у такій формі: соціальне страхування повинно будуватися на таких засадах: а) воно повинно забезпечувати робітників у всіх випадках втрати ними працездатності (каліцтво, хвороба, старість, інвалідність; у
робітниць, крім того, вагітність та пологи; допомога вдовам та сиротам після смерті годувальника) або у випадку втрати заробітку через безробіття; б) страхування повинно охоплювати всіх
осіб найманої праці та їх сім'ї; в) усі застраховані
повинні одержувати винагороду по принципу
відшкодування повного заробітку, при цьому всі
витрати по страхуванню повинні покладатись на
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підприємство та державу; г) всіма видами страхування повинні відати єдині страхові організації, що побудовані по територіальному принципу і на засадах повного самоуправління застрахованих. Хоча ці принципи були сформульовані до
Жовтневого перевороту в Росії в 1917 році, вони
лягли в основу принципів державного соціального
страхування в Радянському Союзі [7, с.81].
Відповідно до постанови Верховної Ради
України від 21 грудня 1993р. та Концепції соціального забезпечення населення України система
соціального забезпечення населення повинна
будуватись таким чином, щоб не народжувати
зрівнялівки при розподілі та споживанні життєвих благ, не послаблювати дієвості мотивів і
стимулів до праці, а створювати умови для її
ефективного розвитку. В основу реалізації діючої системи соціального забезпечення вирішено
покласти такі головні принципи:
1. Соціальне забезпечення поширюється
тільки на громадян, які працюють за наймом,
членів їх сімей та непрацездатних осіб. На громадян, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи підприємців, осіб, зайнятих
творчою діяльністю, членів кооперативів, фермерів поширюються лише ті соціальні гарантії, у
фінансуванні яких вони беруть участь.
2. Диференційований підхід до різних соціально-демографічних груп населення залежно
від ступеня їх економічної самостійності, працездатності, можливостей підвищення рівня матеріального добробуту. В умовах ринкової економіки джерелом підвищення добробуту громадян має
стати ефективна праця, трудова активність та підприємницька ініціатива. Тому для працездатної
частини населення пріоритетне значення має захист
їх основних прав у галузі праці в умовах різних
форм власності та соціальне страхування на випадок втрати роботи, при досягненні пенсійного віку,
тимчасовій та постійній втраті працездатності. Для
непрацездатних громадян гарантується матеріальне забезпечення та соціальне обслуговування
за рахунок соціального страхування і виплат з
державного та місцевого бюджетів. Як для працездатних, так і для непрацездатних громадян
забезпечується диференційована за групами на-
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селення підтримка рівня їх доходів в умовах інфляційних процесів.
3. Перерозподіл економічної відповідальності за реалізацію соціальних гарантій між державою,
підприємствами і громадянами. Держава має забезпечувати за рахунок бюджетних коштів лише мінімально гарантований рівень медичного, культурного, побутового і соціального обслуговування населення і насамперед найменш соціально захищених
громадян. У зв'язку з роздержавленням і приватизацією житлово-комунального господарства, закладів освіти і культури соціальні гарантії громадян на
послуги цих галузей визначатимуться відповідними
актами законодавства.
4. Визначення рівня соціальних гарантій на
підставі соціальних нормативів. Найважливіші
нормативи – рівень прожиткового мінімуму, мінімальні розміри заробітної плати і пенсій, а також розміри соціальної допомоги повинні затверджуватись державою.
5. Відповідність форм соціального забезпечення населення ступеню розвитку ринкових відносин в економіці. Цьому принципу найбільш відповідає система конкретних форм соціального забезпечення населення, що включає матеріальне
забезпечення шляхом соціального страхування у
разі безробіття, тимчасової або постійної непрацездатності; соціальну допомогу непрацездатним і
малозабезпеченим громадянам; підтримання рівня
життя в умовах зростання споживчих цін; компенсації та пільги громадянам, які потерпіли від техногенно-екологічних та природних катастроф.
Саме соціальне страхування, незалежно від
сфери його застосування, повинно спиратися на
такі загальні принципи, як обов'язковість соціального страхування всіх працюючих за наймом;
забезпечення для осіб, зайнятих підприємницькою, творчою діяльністю, фермерів, членів кооперативів права вибору щодо участі в обов'язковому і добровільному страхуванні; добровільність страхування для осіб, які підлягають обов'язковому соціальному страхуванню з метою
одержання додаткового чи підвищеного рівня
матеріального забезпечення; обов'язковість фінансової участі застрахованих осіб у формуванні
страхових фондів (за винятком страхування від
нещасного випадку на виробництві), що є головною умовою одержання права на соціальні виплати, їх диференціації в окремих видах соціального страхування; рівноправність усіх застрахованих осіб стосовно зобов'язань щодо фінансування виплат і одержуваних в результаті цього
прав і гарантій; особливий порядок фінансування

страхових фондів, що забезпечує автоматичне
відтворення коштів на виплату по соціальному
страхуванню. З цією метою трудящі та підприємства чи підприємці сплачують страхові внески,
розміри яких встановлюються у відсотках до заробітної плати (коштів на оплату праці); державна гарантованість виплат по соціальному страхуванню; автономність управління діяльністю фондів соціального страхування на принципах соціального партнерства і самоврядування під контролем держави.
Система обов'язкового соціального страхування базується на принципі солідарності, за
яким здійснюється перерозподіл коштів від працездатних непрацездатним, від здорових хворим,
від працюючих безробітним тощо. При цьому
працівники відраховують частину свого заробітку на пенсії, медичне обслуговування та на
утримання безробітних під зобов'язання держави, яка гарантує їм, що при настанні старості, у
разі інвалідності наступні покоління громадян
робитимуть відрахування на їх утримання або
утримання їх сімей.
Відповідно до статті 5 Основ законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що прийняті Верховною Радою
України 14 січня 1998р. загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України
здійснюється за принципами законодавчого визначення умов і порядку здійснення цього страхування; обов'язковості страхування осіб, які працюють
на умовах трудового договору (контракту) та інших
підставах, передбачених законодавством про працю, а також осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян –
суб'єктів підприємницької діяльності; надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо;
обов'язковості фінансування страховими фондами
(установами) витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законодавством з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування;
солідарності та субсидування; державних гарантій
реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
забезпечення рівня життя, не нижче за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та
допомоги, які є основним джерелом існування; цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування; паритет-
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ності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в
управлінні цим страхуванням [2].
Основними принципами страхування від
нещасного випадку відповідно до статті 5 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999р. є паритетність держави, представників
застрахованих осіб та роботодавців в управлінні
страхуванням від нещасного випадку; своєчасне
та повне відшкодування шкоди страховиком;
обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян –
суб'єктів підприємницької діяльності; надання
державних гарантій реалізації застрахованими
громадянами своїх прав; обов'язковість сплати
страхувальником страхових внесків; формування
і витрачання страхових коштів на солідарній основі; диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності
на кожному підприємстві; економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні
умов і безпеки праці; цільове використання коштів страхування від нещасного випадку [4, Ст.5].
Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами, що визначені статтею 2
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 року. До них віднесено
надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав; обов'язковість страхування на випадок безробіття всіх працюючих
на умовах трудового договору (контракту) та на
інших підставах, передбачених законодавством
про працю, а також добровільності такого страхування особами, які забезпечують себе роботою
самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), а також громадянами – суб'єктами підприємницької
діяльності; цільове використання коштів страхування на випадок безробіття; солідарність та
субсидування; обов'язковість фінансування Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
витрат, пов'язаних з наданням матеріального забезпечення у випадку безробіття та соціальних
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послуг в обсягах, передбачених Законом про соціальне страхування на випадок безробіття; паритетність в управлінні страхуванням на випадок
безробіття держави, представників застрахованих осіб та роботодавців; диференціацію розмірів виплати допомоги по безробіттю від страхового стажу та тривалості безробіття; надання на
рівні не нижче за прожитковий мінімум, встановлений законом, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; законодавче визначення умов і порядку здійснення страхування на випадок безробіття.
Отже, основні принципи соціального страхування закріплені в законодавчих актах і становлять
ту частину суспільної надбудови, котра визначається базисними, соціально-економічними відносинами суспільства, його структурою. Це – певні ідеї та
тенденції, що має кожний з видів соціального страхування. Вони є наслідком відображення економічних відносин. У процесі урегулювання цих відносин правом здійснюється безпосередньо переведення економічних відносин в юридичні принципи.
Водночас, правові принципи спрямовують суспільну свідомість, що є складовою частиною світогляду. Врахування світогляду та економічних основ,
що закладені в правових принципах, розкриває їх
взаємодію з суспільною психологією на рівні норм
традиційної культури. Тому правові принципи є не
тільки правовою, а й філософською та соціологічною категоріями [6, с.35-36].
Виявлення правових принципів має важливе
теоретичне і практичне значення. Теоретичне значення полягає в тому, що вони дають можливість
порівняти право різних держав, а також право однієї країни на різних історичних етапах. Практичне
значення принципів вбачається в тому, що вони
створюють основу єдиного розуміння положень
законодавства про соціальне страхування, сприяють усвідомленню права, чим дають можливість
однакового тлумачення цих положень права.
Усі принципи права соціального страхування є ідеями, що виражені в правових нормах.
Це ми продемонстрували вище, у кожному випадку посилаючись на Закони України, в яких ці
принципи закріплені. Отже, основні принципи є
правовими приписами, при цьому, приписами
обов'язковими. Наведені законодавчі акти зобов'язують органи державної влади і управління,
керівників підприємств, установ, організацій,
підприємців, власників та громадян розуміти закріплені в них принципи як керівні вказівки, як
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директиви щодо організації та здійснення соціального страхування.
Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 роки викладена у Посланні
Президента України до Верховної Ради України.
Вона дозволить реалізувати конституційні права
громадян на матеріальне забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також старості. У 2000
році повинна бути завершена робота над створенням сучасної законодавчої бази щодо реформування соціального страхування з метою наближення
його до європейських стандартів. Від цього значною мірою залежатиме підвищення рівня соціального захисту загалом [5, розд.5]. На Кабінет Міністрів України покладено зобов'язання у невідкладному порядку вирішити комплекс проблем, пов'язаних з проведенням пенсійної реформи. Головна її
мета – підвищення державних гарантій у досягненні більш високих соціальних стандартів у пенсійному забезпеченні громадян.
Виходячи з викладеного, під основними
принципами соціального страхування потрібно
розуміти виражені в правових актах економічні
закономірності організації загальнообов'язкового
державного соціального страхування в формі
основних керівних положень, основних засад
правового регулювання соціального захисту населення у випадку настання постійної, тимчасової чи часткової втрати працездатності, старості,
втрати годувальника чи безробіття, що сталося
не з вини працівника. Ці основні правові положення конкретизуються в нормативних актах, якими урегульовані питання соціального страхування.
Вони мають регулюючий характер, містять певний
наказ, припис, визначають поведінку. Тому принципи не повинні вміщувати елементи, що не мають
такого наказу, припису, не визначають поведінку.
Правові ідеї та тенденції можуть вважатися
основними принципами права соціального страхування лише тоді, коли вони відповідають певним
вимогам. Це повинні бути правові ідеї, які спрямовані на регулювання відносин соціального страхування. Вони мають відображати принципи політики держави в регулюванні поведінки учасників відносин по соціальному страхуванню. При цьому
кожна правова ідея повинна проявлятись у законодавстві, що регулює соціальне страхування, таким
чином, щоб бути закріпленою в конкретній правовій нормі.
Основні принципи лежать в основі всіх
норм соціального захисту населення, в основі

правового регулювання як соціального страхування, так і соціального забезпечення. Вони повинні правильно відображати сутність суспільних відносин, на регулювання яких спрямовані.
При визначенні основних принципів необхідно
також враховувати, які основні положення правопорядку в галузі соціального захисту населення існують у суспільстві. Такі положення містяться перш за все в Основному Законі держави,
тобто в Конституції України. В своїй більшості
вони сформульовані в досить загальному вигляді
і широкому плані.
Принципи права можуть бути закріплені в
правовій нормі двома шляхами: безпосередньо
або побічно. Особливістю основних принципів
соціального страхування є саме безпосереднє
закріплення принципів в правових нормах. Такими нормами є стаття 5 Основ законодавства
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, стаття 5 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності", стаття 3 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття".
Отже, організація соціального страхування в
ринковій економіці базується на таких основних
принципах: поєднання обов'язковості та добровільності соціального страхування; соціальне партнерство держави, роботодавців та найманих працівників; компенсація втрати особистих прибутків та
працездатності; формування і використання цільових позабюджетних фондів; поєднання державного
регулювання і ринкового саморегулювання страхової діяльності; взаємодія основних суб'єктів соціального страхування – страхувальників, страховиків
та застрахованих громадян; баланс економічної
ефективності та соціальної справедливості; громадська солідарність та індивідуальна відповідальність
у страхуванні громадян; профілактика і реабілітація
соціальних ризиків.
Найважливішою економічною функцією
соціального страхування є створення необхідних
умов для відтворення трудових ресурсів. Водночас соціальне страхування – це невід'ємна частина політики держави у соціальній сфері. У цьому
плані система соціального страхування – одна з
передумов забезпечення соціальної справедливості в суспільстві, створення і підтримання політичної стабільності.
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК КАТЕГОРІЯ НАУКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
У системі конституційно-правового знання
однією з основних, найбільш значущих та ємких
категорій є поняття “конституціоналізм”. Навколо цієї системоутворюючої категорії формується
теорія конституціоналізму як найважливіша
складова частина загальної теорії конституційного права. Вона використовується в якості оцінюючої характеристики держави, способу організації державної влади у вітчизняній і зарубіжній конституційно-правовій практиці. Слід зазначити, що дослідження категорії “конституціоналізм” має свої традиції. Поняття, принципи і
механізми реалізації конституціоналізму детально розглядались у працях В.Беджгота, П.Бромхеда, А.Дайсі, В.Вільсона, М.Вебера, А. де Токвілля, Т.Хартлі та ін. На зламі ХІХ – ХХ ст. певну увагу явищу конституціоналізму як механізму
нормативно-правового обмеження державної
влади приділяли В.Гессен, О.Градовський, Ф.Кокошкін, М.Коркунов, В.Соловйов, В.Спекторський, Б.Чичерін. В радянській юриспруденції теорія конституціоналізму розглядалась головним
чином через призму філософії права та історії
політичних і правових учень (Г.Гаджієв, В.Нерсесянц, Л.Мамут та ін.). У 80-і рр. була зроблена
спроба формування концепції соціалістичного
конституціоналізму. Щодо вітчизняної науки конституційного права, то тільки у першій половині
90-х років було вироблено саме поняття конституціоналізму як комплексної категорії, яка включає в
себе конституційну ідеологію, суспільно-політичний рух і конституційний стан суспільних відносин. Це дозволило розробити першу в історії нашої
держави модель українського конституціоналізму,
втілену в Конституції України 1996 р.
Проте соціально-політичне життя України
років після прийняття Основного Закону засвідчує про наявність ряду наукових проблем, які
висуваються на перший план сучасного етапу

розвитку вітчизняного конституціоналізму. На
цю обставину вказується, зокрема, в грунтовній
статті проф. В.М.Шаповала, присвяченій теоретичним проблемам становлення конституціоналізму в Україні [10, с.25-29]. Насамперед складні процеси становлення й розвитку конституційного режиму в Україні, побудованого на засадах
плюралістичної демократії, вимагають критичного перегляду низки пануючих ідеологічних
стереотипів, які відкидають цивілізаційну й
культурну багатоманітність ідей конституціоналізму , відповідних поглядів, концепцій, теоретичних традицій. Вимушені визнати, що на сьогодні існують різні тлумачення категорії “конституціоналізм” як глобального багатопланового явища, так і її конституційно-правових аспектів. Немає
єдності у поглядах і думках з приводу шляхів і
способів втілення конституціоналізму в реальному
житті. У цьому зв'язку не можна не погодитись з
К.Поппером, який вважає, що “втілити у життя
добре законодавство, перетворити його у вищу
владу в країні ще складніше, ніж його створити …”
[7, с.10]. У запропонованій статті зроблена спроба аналізу існуючих дефінцій конституційноправової категорії “конституціоналізм”, розкриття її основних компонентів, а також її характеристики у теоретичному, практичному, нормативному та організаційному аспектах.
В науці існує багато визначень поняття
“конституціоналізм”. Загальновідомим є визначення конституціоналізму як державного правління, обмеженого конституцією. Таке трактування конституціоналізму склалось ще в епоху
буржуазних революцій ХVІІ – ХІХ ст., коли потрібно було обмежити конституційними рамками
насамперед абсолютну владу монарха. Найбільш
лаконічно ідея конституціоналізму була сформульована у французькій Декларації прав людини і
громадянина 1789 р.: “Суспільство, де не забез-
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печено гарантію прав людини і не має розподілу
влад, не має конституції “. У подальшому зміст
цієї категорії розширювався у міру вдосконалення демократичних інститутів, відповідного розширення предмета конституційного регулювання. Сучасний конституціоналізм передбачає передусім безумовне визнання і реалізацію на
практиці широкого кола прав і свобод людини, а
також функціонування політичної системи, яка
спирається на конституцію і конституційні методи правління. В.М.Шаповал, наприклад, виділяє два головних “вектори” визначення конституціоналізму. Насамперед, він визначає це поняття “як режим, у якому існують і функціонують держава і її інститути”. Водночас це і “режим взаємостосунків держави і людини … при
якому “права і свободи є тією метою, яка зумовлює і, по суті, фіксує параметри державного
владарювання” [10, с.25]. У зв’язку із викладеним звернемо увагу і на інші трактування конституціоналізму. Російський дослідник Р.А. Ромашов, наприклад, подає чи не найпростіше визначення. На його думку, “конституціоналізм –
це політико-правова система, в основу функціонування якої покладено принцип верховенства і
вищої юридичної сили Конституції” [8, с.276].
Інший російський вчений І.М.Степанов дає два
визначення цього терміну. Він пише: “Конституціоналізм у широкому розумінні цього слова – це
теорія, історія, практика конституцій, розвитку
конституційного права. Друге визначення конституціоналізму – це цілісна система знань про
фундаментальні політико-правові цінності демократії, піднесених до рангу конституційних норм
і принципів” [9, с.63]. Нарешті, Н.А.Богданова,
намагаючись синтезувати наявні визначення
цього терміну, зупиняється на такій його дефініції: “Конституціоналізм – це система ідей і поглядів, в яких втілені уявлення про конституційну державу, їх конституційне оформлення, а також політико-правову практику реалізації таких
ідей й норм, які їх закріплюють” [9, с.137-138].
З огляду на сучасні потреби соціуму викладені трактування конституціоналізму об’єктивно є недостатніми. Зокрема, член Сенату
Франції, професор конституційного права П.Желяр звертає увагу на те, що сучасний конституціоналізм стоїть перед трьома викликами. Перший
виклик – це відносини між конституціоналізмом і
міжнародною сферою, які стосуються проблеми
поступки частини державного суверенітету наддержавній структурі при укладенні міждержавного
союзу. Другий виклик, або проблема, це те, що
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зветься “імперіалізмом прав і свобод людини” (чи
можуть законодавці вносити зміни до конституції у
мірі розширення прав і свобод людини, не забуваючи при цьому, що вони зупиняються там, де починаються права і свободи іншої людини). Третій
виклик – послаблення традиційних органів державної влади внаслідок посилення тиску з боку лебістських структур, органів місцевої влади і суддів
[9, с.31-33].
У даному контексті, на наш погляд, більш
продуктивним уявляється підхід професора Московського університету ім. М.В.Ломоносова
С.А.Авак’яна, який розглядає конституціоналізм
як ідеал, до якого повинно прагнути суспільство,
що просувається на шляху соціального прогресу.
“Конституціоналізм, - зазначає він, - складна суспільно-правова категорія, підвалини якої утворюють ідеали конституційної демократії, наявність певних інститутів влади, політичний режим, що відповідає конституції, і систему захисту демократії, прав і свобод людини і громадянина, конституційного ладу в цілому” [6, с.304].
Отже, основними компонентами конституціоналізму є: конституційні ідеї (конституційна ідеологія); наявність офіційної конституції, яка закріплює набір конституційно-правових інститутів; наявність політичного режиму, адекватного
конституції, тобто конституційного режиму, побудованого на демократичних цінностях; функціонування системи захисту конституційного
режиму і конституції (конституціоналізм передбачає верховенство конституції).
Багатогранність поняття “конституціоналізм” як наукової категорії з точки зору явищ.,
яких вона відбиває, як слушно зауважує
Н.А.Богданова, дозволяє охарактеризувати його
різні аспекти: теоретичний, практичний, нормативний, організаційний [9, с.135]. Зупинимось
докладніше на цьому питанні. Теоретичний підхід до розгляду поняття “конституціоналізм” дозволяє визначити його як систему ідей і поглядів
щодо організації державного і суспільного життя
згідно з конституцією [6, с.450]. У кожній країні
ця політико-правова теорія має певні відмінності, тому поряд із застосуванням загального поняття “конституціоналізм” можна говорити про
його різновиди: американський, польський, російський, український конституціоналізм. Звичайно, конституційні ідеї про демократичний
устрій держави, організації в ній влади і про взаємини останньої із громадянами знаходять своє
втілення у найбільш концентрованому вигляді у
теоретичних уявленнях
про конституційну
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державу. Звідси можна стверджувати, що конституціоналізм є свого роду ідеологією, яка орієнтує правову і політичну думку, право і державно-правову практику.
Як відомо, концепція конституційної держави тривалий час складалася з трьох основ-них
елементів. Найдавніший з них: держава – це гарант упевненості та безпеки кожної з її членів
окремо і усіх разом. Історично держава утворювалася для забезпечення миру і безпеки своїх
громадян. Право на безпечність закріплено у багатьох сучасних конституціях (наприклад, США,
Франції). Другий елемент конституційної держави – правова держава. І, нарешті, третій елемент
– демократичний порядок державної влади. На
думку професора Франкфуртського університету
Рудольфа Штайнберга, у другій половині ХХ ст.
до поняття конституційна держава увійшли ще
два елементи – соціальна держава та екологічна
конституційна держава [3, с.126-127].
Практичний аспект характеристики конституціоналізму пов’язаний безпосередньо із
практикою реалізації принципів конституційної
держави. До них в літературі відносять такі загальновизнані універсальні ідеї, як: верховенство
права; забезпечення свободи людини та її гідного існування; організацію державної влади на
принципі розподілу влад; втілення ідеї народного представництва в порядку формування та діяльності органів влади. Названі ознаки конституційної держави, залежно від конкретної історичної ситуації є різними, варіюються у їх змісті та
акцентах. Але у будь-якому разі вони є орієнтирами демократичного розвитку держави і суспільства, а наближення до них означає втілення
доктрини конституціо-налізму в життя.
Характеризуючи нормативний аспект конституціоналізму, слід зауважити, що основні його ідеї не відразу і не в повному обсязі стали
принципами і діючими елементами конституційного режиму конкретної держави. Але з часом
вони отримали своє правове закріплення. При
цьому особливу роль відводять конституції,
адже формально окремі ідеї конституціоналізму
закріплюються саме в Основному законі (згадаймо, наприклад, принципи державного і суспільного ладу, норми про права і свободи людини,
про інститути прямої та представницької демократії тощо). Можна погодитись із міркуваннями
Н.А.Богданової, яка акцентує увагу на нерозривному зв’язку понять “конституція” і “конституціоналізм”. З одного боку, конституція є невід’ємним компонентом конституціоналізму, в

якому втілюються його зміст і форма. З іншого
боку, доктрина конституціоналізму включає
вчення про конституцію [9, с. 140].
Організаційний аспект характеристики
конституціоналізму пов’язаний з відбитком в
його ідеях демократичних способів владарювання. Мова йде, як зазначає В.М.Додонов, про правління, обмежене конституцією, про конституційні методи правління [2, с.64]. Подібний погляд на конституціоналізм є близьким до його
характеристики з практичної сторони, але він є
більш конкретним і вузьким, оскільки охоплює
тільки організацію і здійснення влади.
Узагальнюючи наведені характеристики,
можна запропонувати таке визначення поняття
“конституціоналізм”. Конституціоналізм –
складна і специфічна політико-правова катюгорія, що включає в якості складових структурних
елементів доктрину, діюче законодавство та
юридичну практику реалізації відповідних ідей і
норм, що їх закріплюють. Будучи системоутворюючою категорією, “конституціоналізм” об’єднує усі інші категорії науки конституційного
права, а тому будь-яке поняття цієї науки слід
розглядати через призму категорії “конституціоналізм”. Наука конституційного права вивчає
конституціоналізм через окремі конституційноправові інститути, які відображають його зміст
(наприклад, права і свободи людини і громадянина, форми безпосередньої демократії, глави
держави). Крім того, зміст конституціоналізму
виявляється і при характеристиці статусу суб’єктів конституційного права, насамперед, держави.
Для ілюстрації сказаного звернемося до української держави і розглянемо найбільш суттєві
елементи іі конституційно-правового статусу.
Соціально-політична роль і призначення
держави знаходять своє відображення насамперед у концепціях, які визначають її взаємовідносини із суспільством – ідея народного (національного) суверенітету, а також із людиною-ідеєю
пріоритету прав і свобод особи. Кожна з них втілена у відповідних конституційних нормах. У
Конституції України 1996р. такими є положення
ст.5 про те, що носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ і що він здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади, органи місцевого самоврядування
(ч.2) і що ніхто не може узурпувати державну
владу (ч.4). У ст.3 закріплений принцип: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнається в Україні найвищою
соціальною цінністю” [1, с.3-5].
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Нормативне відображення засад конституціоналізму в устрої української держави виявляються також і в конституційних характеристиках
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, яка визнає
принцип розподілу влад (ст. 6), засади політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності
(ч.1 ст.15), [1, с.3-5]. Водночас слід зазначити,
що в Україні згадані ідеї конституціоналізму,
сприйняті політичною думкою і які отримали
правове закріплення, багато в чому мають декларативний характер і часто не стикуються з реальною дійсністю. Зокрема, в Україні мають місце непоодинокі факти брутального порушення
прав людини: тільки протягом 2000 р. уповноваженим Верховної Ради України з прав людини
було відкрито близько 200 проваджень щодо застосування тортур до громадян держави [4, с.5].
Другий елемент конституційно-правового
статусу держави – правосуб’єктність - передусім пов’язаний з ідеєю єдності, верховенства,
незалежності та самостійності державної влади,
тобто з тими її якостями, які відображені у конституційному принципі державного суверенітету (ст.2). Безумовно, тільки суверенна держава
здатна сприйняти і відстоювати конституціоналізм як ідеологічну і правову цінність. Отже,
всебічне конституційно-правове знання про державу можна отримати при розгляді її доктринального статусу, який є теоретичною конструкцією, що включає нормативні характеристики держави, теоретичні уявлення про неї і відбивають
практику реалізації конституційно-правових характеристик держави. У доктринальному статусі
держави поєднуються, таким чином, теорія і політична практика, що дозволяє проаналізувати
різні риси і прояви конституціоналізму.
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ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ
Основною формою правового регулювання
суспільних відносин в Україні є закон, який не
може бути змінений або відмінений ніякими іншими нормативно-правовими актами, крім випадків, передбачених Конституцією України. Зауважимо, що поняття “закон” має різне значення
в окремих країнах.Перш за все це пов”язано із
тим, до якої правової системи права належить та
чи інша країна. Так, у країнах англосаксонської
системи права розрізняють закон у широкому та
вузькому розумінні. Законом у широкому розумінні визнається кожна норма писаного чи неписаного права, яка підлягає судовому захисту ( у
Великобританії він має назву “law”). У такому
разі закон включає в себе наказ, припис, звичай,
звичаєвість, які діють на території країни і мають
силу закону. При такому підході закон втрачає
свої особливості. А закон у вузькому значенні це акт парламенту ( у Великобританії - “ act”).
У країнах романо-германської або континентальної системи права переважає концепція закону
як акту, прийнятого парламентом.
Кажучи про закон як джерело конституційного права України, можна визначити закон
як прийнятий в особливому порядку акт законодавчого органу, наділений вищою юридичною
силою по відношенню до інших нормативно-правових актів, спрямований на врегулювання найбільш суттєвих суспільних відносин.
Конституція України створила нові умови
для підвищення статусу та ролі закону в системі
джерел права. По-перше, Конституція України
визнає Україну правовою державою (ст.1 Конституції України). При цьому звертає увагу, що
Конституція України перетворює принцип правової держави із мети в норму реального життя.
По-друге, Конституція України закріпила
обов’язок всіх державних органів, посадових
осіб і громадян додержуватися Конституції та
законів України. Зокрема, ст.68 Конституції
України: “Кожен зобов”язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України”. Народні депутати перед вступом на посаду
складають перед Верховною Радою України
присягу, в якій є положення про те, що вони
присягають додержуватися Конституції України
та Законів України (ст.79 Конституції України).

Новообраний Президент України також складає
присягу, в якій містяться аналогічні положення
(ст.104 Конституції України).
Провідне положення закону визначається
певними ознаками. По-перше, закони приймаються лише органом законодавчої влади або
безпосередньо народом шляхом референдуму.
По-друге, зміст інших нормативно-правових актів не повинен протирічити законам. Ніхто не
наділений правом змінити закон, крім органу,
який його прийняв. По-третє, у формі закону
врегульовують найбільш важливі суспільні відносини. По- четверте, закон містить норми висхідного, первісного характеру. Всі інші акти
повинні деталізувати та конкретизувати положення законів.
Така роль і значення законів вимагають закріплення та неухильного дотримання визначеної чіткої процедури розробки та прийняття законопроектів. Тобто створення закону як джерела конституційного права передбачає певний
оформлений порядок здійснення відповідними
суб”єктами правомичних дій, які у своїй сукупності складають законодавчий процес. Законодавчий процес - це ряд послідовних стадій, у процесі яких народжується закон. У літературі міститься багато визначень законодавчого процесу,
його окремих стадій. Аналіз цих визначень дає
можливість розглядати сам законодавчий процес
як: організовано-відокремлений комплекс тісно
зв’язаних між собою дій, спрямованих на створення закону; сукупність відокремлених у часі
дій суб’єктів законотворчого процесу, що породжують правовідносини, які є самостійною фазою законотворчості; спосіб переведення створюваного акта із однієї якості в іншу [1]. Порядок підготовки, розгляду та прийняття закону
України визначається Конституцією України та
Регламентом Верховної Ради України від
27.07.1994 року. Розгляд законодавчого процесу
в Україні без урахування положень Регламенту
Верховної Ради України був би не повним. Водночас, ми будемо намагатися узгоджувати його
окремі положення з Конституцією України.
В літературі відносно меж законодавчого
процесу, кількості його стадій існують різні точки зору. Деякі вчені відносять за рамки законо-
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давчого процесу ініціативу створення акта, попередній його розгляд, роботу над проектом постійних комісій парламенту, обговорення проекту, опублікування законопроекту тощо. В Україні це питання вирішено офіційним шляхом. Так,
і з змісту ч.2 ст.89 Конституції України можна
зробити висновок, що поряд з прави-лами обговорення та прийняття законопроекту на засіданнях Верховної Ради України відбувається попередній розгляд законопроекту відповідним постійним комітетом Верховної Ради України.
Більш детально це питання розглянуто у
Регламенті Верховної Ради України, глава 6.1
має відповідну назву - “Розробка проектів законів”. Розробка проектів законів здійснюється за
правом, визначеним законом, за дорученням
Верховної Ради, на замовлення на договірній основі, а також в ініціативному порядку. Порядок
розробки законів визначається Положенням про
порядок розробки проектів закону. Варто звернути увагу, що Регламент Верховної Ради України передбачає право громадян та юридичний
осіб в ініціативному порядку розробляти проекти
законів. Розроблені громадянами та юридичними
особами законопроекти вносяться до Верховної
Ради України від імені осіб або органів, які мають
право законодавчої ініціативи, чи за їх підтримкою
з обов’язковим зазначенням усіх авторів ( прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, освіта,
поштова адреса, телефон), які розробили законопроект або його структурні частини (ст.6.1.1 Регламенту Верховної Ради України).
Наведені вище дії не є реалізація першої
стадії законодавчого процесу. Ці пропозиції про
прийняття закону, обговорення тієї чи іншої
проблеми є суб’єктивним правом відповідних
осіб. Як було зазначено вище, першою стадією
законодавчого процесу є внесення законопроектту. Зміст цієї стадії пов”язаний з правом законодавчої ініціативи. Законодавство не дає офіційного визначення поняття законодавчої ініціативи. Таке визначення дають науковці.
Право законодавчої ініціативи - це право
суб”єктів конституційно-правових відносин виносити законопроект на розгляд парламенту згідно з передбаченою процедурою. Як правило, не
всі суб’єкти конституційно-правових відносин
наділені правом законодавчої ініціативи. Коло
суб’єктів права законодавчої ініціативи різне в
кожній країні. Але відмічається особливість осіб
та органів, що наділені таким правом, залежно
від форми праління, прийнятої в тій чи іншій
країні. У країнах з парламентарними формами
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правління суб’єктів права законодвчої ініціативи
в більшості випадків двоє: окремі депутати та
уряд в цілому або його окремі члени; в деяких
країнах - глава держави. У президентських республіках суб’єктами права законодавчої ініціативи визнаються самі депутати. А в такій класичній президентській країні як США заборонена
колективна законодавча ініціатива, кожен депутат конгресу США наділений таким правом індивідуально. У країнах із змішаною формою
правління встановлюється більш широке коло
суб’єктів права законодавчої ініціативи. До кола
суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України стаття 93 Конституції України
відносить Президента України, народних депутатів України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України.
Тут доцільно зупинитися на визначенні,
яке міститься в ст.6.2.3 Регламенту Верховної
Ради України, а саме: “документи законодавчої
ініціативи”. Зазначається, що народний депутат
України вносить на ім”я Верховної Ради України: 1) законодавчі пропозиції, 2) законо-проекти,
3) поправки. Необхідно з’ясувати, що розуміється під кожним видом документів законодавчої
ініціативи. Законодавча пропозиція повинна містити проект рішення Верховної Ради України,
який пропонується парламенту для прийняття. У
формі пропозиції вносяться додаткові статті до
законопроекту. А поправкою вважається пропозиція до самої пропозиції, що доповнює, змінює
чи виключає частину основної пропозиції. Законодавча пропозиція або законопроект після попереднього розгляду у відповідних пос-тійних
комітетах з їх висновками передаються Президією Верховної Ради України на розгляд Верховної Ради України для прйняття рішення про
включення їх до порядку денного. Наступні стадії законодавчого процесу називають читаннями.
Їх кількість у різних країнах визначається неоднаково. Як правило, передбачають три читання
законопроекту. Під читанням розуміють послідовні процедури розгляду законопроекту в парламенті або в палатах парламенту, коли має місце бікамералізм.
Другою стадією законодавчого процесу є
перше читання. Зміст цієї стадії в більшості зарубіжних країн полягає в тому, що прймається
рішення про прийняття законопроекту до розгляду або його відхилення. Парламентські дебати на цій стадії не відкриваються. Як уже було
зазначено, питання про прийняття законопроекту
до розгляду парламентом нашої держави вирі-
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шується ще на першій стадії законодавчого процесу. А під першим читанням законопроекту Верховною Радою України розуміють обговорення і
схвалення законопроекту в основному. Законопроекти приймаються у першому читанні більшістю
голосів депутатів від їх фактичної кількості.
Третьою стадією законодавчого процесу в
Україні є друге читання. Під другим читанням
розуміють
обговорення та схвалення законопроекту постатейно. Під час другого читання Верховна Рада України проводить постатейне обговорення законопроекту та здійснює постатейне голосування. Законопроекти приймаються у другому
читанні, якщо за них проголосувало більшість від
фактичної кількості народних депутатів України,
повноваження яких визнані і не припинені достроково у встановленому законом порядку.
Четвертою стадією законодавчого процесу
в Україні є третє читання. Третє читання проводиться з метою внесення редакційних поправок,
узгодження структурних частин схваленого у
другому читанні законопроекту між собою, узгодження розглянутого законопроекту з іншими
законами. Третє читання передбачає розгляд і
прийняття законопроекту в цілому. Рішення про
прийняття закону приймається Верховною Радою України більшістю від її конституційного
складу (ст.91 Конституції України).
П’ятою стадією законодавчого процесу є
промульгація. Це особлива стадія законодавчого
процесу, яка передбачена в конституційному
праві майже всіх країн. Промульгація - це санкціонування прийнятого парламентом закону
шляхом підписання і обнародування ( опублікування) його главою держави [2]. Частина 1 статті
94 Конституції України передбачає, що прийнятий Верховною Радою України закон і підписаний Головою Верховної Ради України невідкладно направляється Головою Верховної Ради Президентові України. Саме на стадії промульгації
президенту надається можливість використати
надане йому право відкладального вето. Можна
зазначити, що вето - це альтернатива промульгації. Під відкладальним ветом розуміють право

глави держави на повернення законопроекту,
направленого йому на підпис, для повторного
розгляду в парламенті. Згідно з частиною 2 статті 94 Конституції України Президент України
протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та
офіційно оприлюднює його або повертає закон
разом і з своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної ради України
для повторного розгляду. Тут виникає практичне
питання: при поверненні законопроекту до парламенту, з якої стадії законодавчого процесу потрібно повторно розглядати цей проект закону?
В більшості зарубіжних країн при подоланні вето президента законодавчий процес повинен бути розпочатий спочатку.
Опублікування закону – це основний вид
його оприлюднення. Воно має не тільки юридичне, а і соціальне значення. Його юридичне значення полягає в тому, що з опублікуванням закону пов’язаний вступ закону в силу. А соціальне
значення вбачається в тому, що воно є основою
знання громадянами законів своєї держави. Конституція України встановлює, що закон набуває
чинності через десять днів з дня його офіційного
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
законом, але не раніше дня його опублікування
(ч.5 ст.94 Конституції України). Офіційне видання
закону є свідченням дії закону як джерела права
України, в тому числі і конституційного.
Вважаємо, що розглянутий вище законодавчий процес допомагає зрозуміти специфіку
закону як джерела конституційного права. Очевидно, що це не єдина особливість такого джерела права як закон, але вона є однією з основних
відмінних рис цього джерела права.
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СУТНІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ І ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
ТА ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Значні зміни в усіх сферах українського
суспільства, зумовлені проведенням економічної
реформи, розвиток різноманітних форм власності
та ринкових відносин потягли за собою істотні
зміни законодавства України, зокрема фінансового.
На сьогодні в фінансовому законодавстві зросла
частка законодавчих актів, які стосуються
основних напрямів фінансової політики. Однак
значною залишається питома вага підзаконних
відомчих актів. В умовах проведення економічних
реформ одні акти фінансового законодавства
швидко старіють, в інші систематично вносяться
зміни і доповнення, що ускладнює їх застосування.
Одна з головних особливостей розвитку
правової системи України на сучасному етапі
полягає в тому, що об`єктивно сформувалась та
визріла проблема не стільки подальшого нарощування кількісної сторони масиву нормативних
актів, скільки істотного поліпшення якісних
характеристик чинного законодавчого арсеналу,
поліпшення якісних параметрів взаємодії чисельних узаконень. Інакше кажучи, з усією гостротою
постала проблема наукового обгрунтування принципів, форм та методів систематизації багатющого
нормативного матеріалу. Особливо актуальною
вона є, як на нашу думку, в сфері фінансового
права та фінансового законодавства.
В правовій літературі, особливо в підручниках терміни “право” та “законодавство”
нерідко вживаються як синоніми. Однак і в
пізнавальному, і в практичному відношенні
право як організована певним чином сукупність
норм, і законодавство як сукупність нормативних актів, що перебувають в певному взаємозв’язку, необхідно розглядати в якості хоч і тісно
пов’язаних, але все ж відносно самостійних
категорій. І право, і законодавство наділені
функціональною спільністю, виступаючи як
засіб регуляції та саморегуляції суспільних
відносин. Однак ефективне здійснення такого
функціонального завдання, досить важливого
для сталості суспільного розвитку країни, лише
при умові їх системності. Питання про систему
права та її співвідношення з системою
законодавства є одним з найбільш дискусійних в
загальній теорії права і галузевих юридичних
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науках. Слід відзначити, що сучасна система
законодавства є надзвичайно складним явищем, яке
ще не отримало належного йому висвітлення в
юридичній літературі. В переважній більшості
питання системи законодавства розглядалися в
загальному плані при дослідження проблем
системи права та системи окремих його галузей.
Окремі аспекти співвідношення системи
права і системи законодавства в загальнотеоретичному плані зачіпалися в ході наукової дискусії
про систему права в 1956-1958 роках. Більшість
учасників дискусії схилялися до того, що система
законодавства повинна зближуватися з системою
права, рівнятися на неї. В даному випадку малися
на увазі головним чином великі кодифіковані акти,
що регулюють відносини, однорідні з тими
відносинами, які становлять предмет регулювання
відповідних галузей права. При цьому зазначалося,
що предметом систематизації, об’єднання в
нормативні акти можуть бути різнорідні норми, які
відносяться до різних галузей права. Це пояснювалося практичними потребами, цілями, завданнями, інтересами, які переслідуються законодавцем
при таких об’єднаннях, зручністю і доступністю
нормативного матеріалу, що стосується певного
виду державної діяльності тощо [20, с.35].
Більшість авторів відзначали, що систематизація
законодавства на відміну від системи права є
явищем суб’єктивним. Разом з тим не заперечувалося, що правотворчість – це свідомий
вольовий процес, що він зумовлений реальною
необхідністю, суспільними відносинами, які
склалися або виникають і розвитку та становленню
яких сприяє право, і що у зв’язку з цим неможна
змішувати вольове походження права з об’єктивними властивостями його системи [1; 4; 6].
Позитивні результати згаданої дискусії
важко переоцінити, оскільки вона, по-перше, дозволила поглибити розуміння предмету правового
регулювання; по-друге, було поставлено та обговорено питання про метод правового регулювання і
його співвідношення з предметом кожної галузі
права; по-третє, було порушено важливе питання
про співвідношення системи права і системи
законодавства. Деякі положення, висловлені в ході
цієї дискусії були сприйняті та вдосконалені право-
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вою наукою, окремі – відкинуті, інші – залишаються дискусійними і в наш час. Але, разом з
тим, актуальність проблеми співвідношення системи права і системи законодавства не втратила свого
значення, про що свідчать опубліковані в подальшому результати монографічних та дисертаційних
досліджень з даного питання [17; 20; 10].
В правовій літературі переважаючою є точка
зору, відповідно до якої співвідношення системи
права і системи законодавства розглядається як
співвідношення форми та змісту [2, с.55-80; 17,
с.18-21; 19, с.12-16; 20, с.35-59]. В цьому випадку
підкреслюється, що визначальною ознакою співвідношення права і законодавства є їх єдність, яка
виражається в тому, що право як нормативний
компонент правової системи знаходить свій вираз,
закріплюється в системі діючого законодавства.
Система права і система законодавства тісно
пов’язані між собою і здійснюють взаємний вплив
одна на одну. Зв’язок між ними полягає перш за все
в визначальній ролі системи права стосовно
системи законодавства. Саме система права обумовлює соціальну ефективність правового впливу
на суспільний розвиток. Найдосконаліший закон чи
інший нормативний акт може стати недіючим,
якщо його зміст не відповідає потребам часу.
Форми права повинні відповідати змісту і тому не
можуть бути створені законодавцем у відриві від
змісту права. Завдання законодавця полягає не в
тому, щоб “придумувати” певні форми права, а в
тому, щоб, розвиваючи зміст права, вчасно
виявляти необхідність заміни застарілої форми
новою і з усього різноманіття об’єктивно можливих
форм знайти ту, яка найбільше підходить до змісту
права [22, с.24].
Що стосується системи законодавства, то
вона трактується за звичай як об’єктивно-суб’єктивна категорія. При цьому на відміну від права
суб’єктивний фактор здійснює істотний вплив на
формування системи законодавства. Це обумовлено тим, що будучи формою виразу права,
законодавство будується як система в результаті
правотворчої діяльності, на зміст якої, крім
зовнішніх об’єктивних факторів, які визначають
формування системи права, впливають і внутрішні
фактори суб’єктивного порядку. Суб’єктивний
фактор в даному випадку характеризується, поперше, як активність і зацікавленість законодавця в
такому об’єднанні норм, яке дозволяє йому одним
актом регулювати не лише певний вид однорідних
суспільних відносин, але й різнорідні відносини на
певних, окремих ділянках життя суспільства. Подруге, мається на увазі активність законодавця

в утворенні нових галузей права, здатність
законодавця сприяти зародженню, розвитку та
перетворенню суспільних відносин, які відображаються і закріплюються такими новими галузями
права [2, с.57-58].
Взявши на озброєння філософське вчення
про співвідношення змісту і форми та виходячи з
об’єктивного характеру системи права і її визначальної ролі стосовно системи законодавства, було
б логічно стверджувати, що система законодавства
повністю відповідає системі права, оскільки “форма права без його змісту так само немислима, як і
беззмістовна форма. Зміст права має місце лише
постільки, оскільки він оформлений; лише в
єдності з певною формою існує конкретний зміст
даного права” [22, с.24]. Законодавство як сукупність діючих нормативних актів є зовнішня форма
права. В силу цього воно за своєю будовою неминуче повинно відображати внутрішню, сутнісну
форму права, яка розуміється як його структура.
Зовнішня форма права на різних її рівнях відображає структуру права на всіх її рівнях. Таким
чином, безпосередньою основою системи законодавства служить система самого права. Основними
галузями законодавства повинні бути і дійсно є
об’єднання нормативних актів за галузями права,
які служать зовнішньою формою існування
відповідних галузей права.
Однак в дійсності все виглядає по-іншому.
Як неодноразово відзначалося в літературі з теорії
права, повного співпадання системи законодавства
і системи права немає. Виходячи з діалектики
об’єктивного і суб’єктивного в праві, стосовно
системи законодавства в юридичній літературі
зазначалося, що вона базується на єдності предмета
регулювання з інтересом, прагненням держави
(законодавця) до певних практичних результатів
шляхом використання різних юридичних засобів
впливу. У зв’язку з цим галузь законодавства
відрізняється, по-перше, особливим предметом
регулювання і, по-друге, вона передбачає комбінацію різних методів правового регулювання. Як
наслідок, стверджувалось, що предметом регулювання галузі законодавства є певний вид суспільної
діяльності, а не вид суспільних відносин, що становлять предмет галузі права [3, с.15]. В кінцевому
рахунку автори приходили до думки про існування
комплексних утворень в системі законодавства.
Концепція основних і комплексних утворень
в праві є однією з головних та важливих проблем,
яка потребує якомога швидкого вирішення. Першим ідею про існування основних і комплексних
галузей права висунув В.К.Райхер в 1947 році [18,
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с.186]. Однак протягом тривалого часу вона
залишалась не витребованою. Лише в 1957 р. ідея
основних та комплексних галузей права була
підтримана Ю.К.Толстим [21, с.44-47] та
В.Ф.Мешерою [15], а в 1961 р. - О.С.Іоффе та
М.Д.Шаргородським [12, с.362-365]. Проте всі
вони, за винятком В.Ф.Мешери, на відміну від
В.К.Райхера, не признавали комплексні галузі
складовими частинами системи права, а розглядати
їх лише як продукт систематизації правових норм,
яка, на їх думку, може здійснюватись з будь-якою
метою. З цього приводу Ю.К.Толстой зазначав, що
виділення комплексної галузі може бути теоретично і практично виправдане лише при умові, якщо
ми не вимагаємо від неї більше того, що вона може
дати і, зокрема, не піднімаємо її до рангу
самостійної галузі права [21, с.44].
Це не завадило, проте, ряду дослідників
віднести до числа так званих комплексних галузей
права і фінансове право [8, с.25; 14; 9, с.5-6], яке до
того вже встигло навіть набути певних традицій як
основна галузь права. Однак такий підхід в науці
фінансового права не став домінуючим [11, с.7279], хоча й не знятий остаточно по наш час [7, с.1421]. Нині більш поширеним став підхід відщеплювати від фінансового права під видом створення
нових комплексних галузей права окремі фінансово-правові інститути [16, с.107]. Наскільки ж
доцільною та правомірною є концепція про
основні та комплексні галузі права? Це питання,
на нашу думку, має важливе значення з огляду
на те, що положення згаданої концепції поширилися також на систему законодавства і його
вирішення має пряме відношення до з’ясування
питання про співвідношення системи права і
системи законодавства.
Ю.К.Толстой вказує на наступні відмінності
між основними та комплексними галузями права:
1) кожна основна галузь права наділена предметною єдністю. Це означає, що всім суспільним
відносинам, що регулюються основною галуззю
права, притаманна загальна сутнісна ознака.
Комплексна галузь права такою предметною
єдністю не володіє. Суспільні відносини, що
регулюються нормами, виділеними в комплексну
галузь права, різнорідні; 2) до складу основної
галузі права не можуть входити норми інших
галузей права. Навпаки, в комплексна галузь права
складається з норм, запозичених з основних
галузей права; 3) не може бути основної галузі
права без специфічного, притаманного лише їй
методу правового регулювання. Цим методом
регулюються всі суспільні відносини, що
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утворюють предмет даної галузі права. Навпаки, в
комплексній галузі права застосовуються різні
методи правового регулювання, запозичені з
основних галузей права; 4) норми основної галузі
права не можуть входити в склад інших основних
галузей права. Норми комплексної галузі права
входять до складу інших комплексних галузей
права; 5) основні галузі права займають визначене
місце в системі права. Навпаки, комплексні галузі
права ніякого місця в системі права не займають;
комплексним галузям відводиться лише умовне
місце - в залежності від цілей систематизації - при
систематиці права [21, с.45].
На нашу думку, не зовсім прийнятним є
виділення в системі права основних галузей права,
оскільки це наводить на думку, що існують і
неосновні галузі. Звичайно, що такий висновок не
відповідає дійсності, оскільки не може бути,
наприклад, основних і другорядних норм права, і
будь-яка з них як встановлене державою правило
поведінки є обов’язковою до виконання незалежно
від її приналежності до “основної” або “неосновної” галузі права. Тому ми поділяємо думку
О.М.Вітченко, який зазначав, що структурна
побудова системи права характеризується горизонтальним розташуванням її елементів, тобто галузей.
Це означає, що всі галузі як елементи аналогічного
порядку займають один рівень в системі права.
Відповідно, немає жодних підстав для утвердження
пріоритету однієї галузі перед іншою. Тому кожна
галузь права як елемент одного й того ж порядку в
системі володіють рівним становищем [5, c.38].
Що ж стосується комплексних галузей права,
то наведені вище їх відінності від основних галузей
права, як на нашу думку, взагалі заперечують
можливість існування таких структурних утворень
в системі права. Ніким не заперечується той факт,
що предметом правового регулювання є суспільні
відносини. При цьому вони є якісно однорідними,
що й дає змогу виділити норми, які їх регулюють в
окрему галузь права. В нашому ж випадку ми
маємо справу з специфічним предметом регулювання, який включає різнорідні суспільні відносини. При такому підході фактично втрачається
значення предмету правового регулювання як
критерію побудови системи права. В такій ситуації
існує можливість довільного, штучного об’єднання
в предметі галузі права різнорідних суспільних
відносин. Це в свою чергу зумовлює необхідність
проведення своєрідної “ревізії” існуючих галузей
права та перебудови системи права за іншими
критеріями, які значною мірою позбавлені
об’єктивного характеру. Ще більшої впевненості в
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штучності комплексних галузей права надає
твердження про те, що вони не мають своїх норм, а
складаються з норм інших галузей права. На нашу
думку, особливість системи права полягає в тому,
що галузі, які входять до її складу, будучи
взаємопов’язаними, разом з тим не дублюються, а,
навпаки, взаємно виключають одна одну. Це
пояснюється тим, що “одна і та сама норма не може
одночасно регулювати два види суспільних
відносин, включати в себе два різних методи
правового регулювання” [13, с.357]. Саме тому
одна й та ж норма не може знаходитись одночасно
в двох структурних одиницях системи права, що
знаходяться на одному її рівні. З огляду на
сказане, ми вважаємо, що комплексні галузі права
саме як структурні елементи системи права
існувати не можуть.
Певні труднощі виникають при з’ясуванні
питання про присутність комплексних утворень в
системі законодавства. Як відомо, структурним
елементом системи законодавства є нормативноправовий акт. В абсолютній більшості він містить
норми, що належать до різних галузей права, тобто
є комплексними. Комплексні акти представляють
собою форму існування норм різних галузей права
стосовно суб’єктів відносин, видів господарської
діяльності за окремими галузями господарства або
за окремими видами зв’язків безвідносно до
галузей народного господарства. Але так чи інакше
вони необхідні для створення системи міжгалузевого регулювання відносин певних сфер. Такі акти
не є механічним поєднанням норм, а служать тією
формою, яка використовується для узгодження дії
норм різних галузей, для створення об’єднань норм
за ознакою господарської або будь-якої іншої
діяльності [23, c.19].
Враховуючи це, нам залишається або визнати
існування комплексних галузей права, які складаються з таких комплексних актів, або ж знайти
аргументи на користь “чистих” галузей законодавства. В останньому випадку ми мали б виходити
з того, що для збереження галузевої “чистоти”
структурних елементів системи законодавства слід
до відповідних галузей законодавства включати не
комплексний нормативний акт в цілому, а лише
його частину (статтю, пункт, припис).
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ
Податкові пільги відносяться лише до
сплати податку і необхідно враховувати, що зміни саме в цьому елементі податкового обов`язку
викликають і деякі зміни у інших обов`язках,
тобто принципові звільнення (найчастіше виникають часткові спрощення податкового обліку та
звітності). Так податкові пільги виступають як
повні або часткові звільнення платників податків
та зборів від їх сплати, які надаються на підставі
особливостей статусу відповідних суб`єктів, або
особливості діяльності цих суб`єктів. З приводу
цього автор вважає за необхідне ще раз наголосити на, так би мовити, типовому, категоріальному підході до визначення податкових пільг,
коли законодавець закріплює однозначну та чітку заборону щодо надання індивідуальних податкових пільг.
Дійсно, податкові пільги пов`язані з певними звільненнями окремих категорій платників
податків і навряд чи така позиція загальної характеристики податкової пільги може визвати багато суперечок, але, на погляд автора, систему
пільг можна пов`язати і з певними податковими
режимами, які будуть суттєво відрізнятися по
різних адміністративно-територіальних одиницях, або інших утвореннях. У цьому випадку
мова вже йдеться про податкові пільги, які надаються не окремим платникам, а певним їх
об`єднанням, які утворені за різними підставами.
В даному випадку податкова пільга мов переходить на більш високий якісний рівень та закріплює пільгові податкові режими по відношенню
до деякої кількості згрупованих платників податків. Виходячи з цього, на наш погляд, можна
згрупувати три різновиди подібних пільг, коли
певні звільнення будуть торкатися деяких підсистем платників, статус або діяльність яких,
пов`язані з певними територіями. До цієї системи
входять: 1) податкові пільги, що витікають із
міждержавних угод, щодо уникнення подвійного
оподаткування; 2) податкові пільги, які закріплюються за окремими територіями, на яких формується менш напружений податковий режим; 3)
податкові пільги, які виникають на рівні місцевих податкових систем.
Подвійне оподаткування, перш за все,
спрямоване на регулювання співвідношення до-

ходів, що отримані податковими резидентами
України за межами її території. При цьому держава може виключати такі надходження до сукупного об`єкта оподаткування, а може не включати. Останнє робиться в тих випадках, коли існують зустрічні податкові звільнення у відповідних державах. Отже, якщо розглядати співвідношення податкових режимів держав, між якими
немає ніяких угод, та держав, у яких діють угоди
по усуненню подвійного оподаткування, виходячи з яких окремі податки, що сплачені за кордоном, зараховуються в національне податкове зобов`язання, - буде утворюватися пільговий податковий режим.
Подвійне оподаткування не означає буквальне використання податкових важелів. Питання
про це виникає: 1) при оподаткуванні доходів,
які резиденти отримують за кордоном; 2) при
змішаному порядку сплати податку; 3) при оподаткуванні розподілюваної частини прибутку
підприємства. Усунення подвійного оподаткування взагалі здійснюється двома засобами: однобічне (коли змінюється національне податкове
законодавство) і двобічне (національне податкове законодавство узгоджують з міжнародними
угодами). При усуненні подвійного оподаткування
використовують такі методи: 1) відрахування (дві
країни оподатковують прибуток податком, але при
умові вирівнювання до межі податку країни з меншим розміром); 2) звільнення (визначається вид
прибутку. В одній з держав, що домовлюються,
який оподатковується в ній і звільняється від оподаткування в іншій державі); 3) кредит ( залік сплачених податків за кордоном у рахунок внутрішніх
податкових зобов`язань); 4) знижка (податки, сплачені за кордоном визначаються як витрати, на які
зменшується сума прибутку [1, с.44]. У цьому випадку необхідно враховувати, що кредит заменшує
розмір податку, який підлягає сплаті, а знижка зменшує об`єкт оподаткування). Міжнародні угоди по
усуненню подвійного оподаткування є конкретним рішенням проблеми подвійного оподаткування. Перша подібна угода укладена між Францією та Бельгією в 1843 р. [3, с.111].
Території спеціальних зон, які характеризуються специфічним податковим режимом можна розподілити на:
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Правове регулювання територіальних податкових пільг

1. Території, розташовані за межами України, які надають певний пільговий режим для
резидентів України (офшорні зони). Законодавче
упорядкування система офшорних зон отримала
в 2000 році. 21.02.2000 р. Президент України
розпорядженням №90/2000 р. доручив Кабінету
Міністрів України зазначити та надрукувати перелік офшорних зон та в подальшому забезпечити щорічне його друкування. До такого рішення
підштовхнуло положення пункту 18 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств", у якому закріплено регламентуючій порядок роботи з платниками податку, що торгують з фірмами, які зареєстровані в офшорних
зонах. Поняття офшорних зон немає, тому законодавець пішов спрощеним шляхом - закріпив
вичерпний перелік подібних зон, не роз`яснюючи, в чому їх природа. Отже, 1 березня 2000 року
Кабінет Міністрів України затвердив подібний
перелік, до якого ввійшли: Британські острівні
регіони; Тихоокеанський регіон; Африка; Карибський регіон; Європа; Центральна та Південна
Америка; Ближній Схід.
2. Території, розташовані в Україні, які надають пільговий податковий режим, як для резидентів, так і для нерезидентів України (вільні економічні зони). Вільні економічні зони поділяються на
дві групи: а) "Транспортно-транзитні" - це зони, які
розташовані по периметру кордону України, які
сприяють потоку товарів на територію України, та
переміщення транзитних товарів через територію
України. Утворюються подібні зони з метою зменшення основного потоку руху товарів та спрощення їх переміщення; б) "Промислові " - це зони, які
розташовані на території України, що визначена
законодавством та в яку здійснюється інвестування
і встанов-люється пільговий режим оподаткування.
Подібний пільговий режим, перш за все, торкається
пільг по ПДВ, мито, податку на прибуток. Система
вільних економіч-них зон в Україні значна, але не
всі вони діють у повній мірі. Так, діючими є: "Славутич" (м.Славутич, Київська обл.), "Сиваш" (Красноперекопський район, м.Красноперекопськ,
м.Армянськ, АРК), "Яворів" (Автопорт "Краківець"
і весь Яворівський район, крім військового поліго-

на та військових частин, Львівська обл.), "Курортополіс Трускавець" (м.Трускавець, Львівська обл.),
"Донецьк" (південна частка м. Донецьк), "Азов"
(південна частка м.Маріуполя) [2, с.11].
Виділення окремих територій, на яких використовується пільговий податковий режим,
може здійснюватися прямим чи непрямим засобом. При використанні першого засобу законодавець закріплює певні території, на яких вводиться менш напружений податковий режим.
При використанні непрямого засобу окремі території як такі не виділяються, але можливість місцевих органів самоврядування встановлювати чи
ні на свій розсуд певну кількість місцевих податків та зборів і закладають підстави диференціації сукупності податків та зборів, що діють на
різних територіях.
Діюче податкове законодавство України
дозволяє ставити питання і щодо існування місцевих податкових територіальних пільг. Так,
стаття 15 Закону України "Про систему оподаткування" закріплюючи вичерпний перелік місцевих податків та зборів: виділяє ті з них, що повинні вводитися Положенням місцевих органів самоврядування на певних територіях обов`язково
та інші, які можуть вводитися на розсуд цих органів. Дійсно, не всі податки та збори можна вводити, без винятку, на всіх територіях (навряд чи у
всіх регіонах України можуть бути курортний збір
чи збір за проїзд автотранспортом прикор-донних
територій), але, на погляд автора, через систему тих
податків та зборів, що можуть вводитися місцевими органами самоврядування, закладаються підстави місцевих пільгових режимів.
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МІСЦЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В СТРУКТУРІ
ЗЕМЕЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ
Податки відповідно до власної внутрішньої суті є невід'ємними фінансовими інструментами держави, зміна форм якої завжди супроводжувалась реформуванням податкових систем. Дана обставина впливала і на еволюцію
земельного податку, його роль у державному
механізмі. Земельний податок є одним з найдревніших податків. В окремі періоди світової історії вцілому він являв собою основний елемент
існуючих тоді податкових систем, що ніс найбільше фіскальне навантаження. Протягом сторіч
його місце і роль у податковій системі постійно
зазнавали істотніх змін, що були викликані відповідними економічними і політичними перетвореннями. Однак завжди значущість земельного податку залишалась істотною, що було викликано як сумами грошових надходжень від нього
до бюджетів, так і перманентністю об’єкта оподаткування – землі, яка в будь-які часи володіла
особливим правовим статусом.
Перехід України до умов ринкової економіки, сукупність правових, економічних, фінансових процесів, що відбуваються у нашій державі у зв'язку з проведенням відповідних реформ,
переконують у необхідності чіткого визначення
ролі та місця земельного податку в сучасній податковій системі України, у структурі земельних
платежів у цілому.
Конституція України визначає землю одним з найбільших багатств України, що перебуває під особливою охороною нашої держави [1].
Відповідно до даної норми Конституції, Законом
України "Про плату за землю" передбачено, що
використання землі в Україні є платним. Плата
за землю запроваджується з метою формування
джерела коштів для фінансування заходів щодо
раціонального використання та охорони земель,
підвищення родючості грунтів, відшкодуванням
витрат власників землі і землекористувачів,
пов’язаних з господарюванням на землях гіршої
якості, ведення земельного кадастру, здійснення
землеустрою і моніторингу земель, проведення
земельної реформи та розвитку інфраструктури
населених пунктів [2, с.238]. Саме тому вітчизняне законодавство встановлює норму платного
землекористування, тобто створюються умови,

коли неефективне її використання буде просто
невигідним і практично неможливо буде утримувати невикористовувані землі [8, с.12].
Сьогодні в економічній та юридичній науці традиційною є думка, що система державного
управління земельними ресурсами включає в себе два блоки інструментів – економічних і адміністративних. Серед адміністративних інструментів відзначають державний контроль за використанням і охороною земель, заходи адміністративного попередження і адміністративної відповідальності [10, с.57]. З проведенням ринкових
реформ адміністративні інструменти державного
управління все частіше доповнюються широким
спектром економічних інструментів впливу учасників земельних правовідносин, які поділяються
вченими на інструменти позитивні та негативні.
До позитивних інструментів відносяться
всі види економічного стимулювання користувачів земельних ділянок через виділення бюджетних засобів для відновлення земель і часткової
компенсації зниження доходів у результаті тимчасової консервації сільськогосподарських угідь,
які деградували не з вини осіб, що використовували ці землі, а також для заохочення фізичних і
юридичних осіб за поліпшення якості земель,
підвищення родючості грунтів. Економічне стимулювання реалізується як через надання різноманітних податкових пільг, так шляхом матеріально–технічного забезпечення і кредитування
селянських фермерських господарств.
До економічних інструментів негативного
характеру відносяться інструменти впливу на
суб’єктів земельних правовідносин, у діях яких
немає протиправності, але є певна так звана “антисоціальна направленість" [13, с.10]. Ми пояснюємо доцільність і ефективність застосування
економічних заходів негативного характеру тим,
що, здійснюючи вплив на економічний інтерес
користувача ділянкою через відбирання у нього
частки отриманого від землі доходу, негативні
заходи економічного механізму реалізації фінансово–правових норм спонукають користувачів
виконувати правові норми, які направлені на
ефективність використання й охорони земель.
Саме в якості інструменту економічного впливу
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виступає земельний податок, який, будучи закріпленим на законодавчому рівні, відповідає принципу платності використання земельних ресурсів
[14, с.118]. Відповідно до вказаного принципу
плата за землю як правова категорія, що введена
в діюче законодавство Законом України “Про
плату за землю”, справляється у формі земельного податку та орендної плати.
Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р. у пункті 8 статті 14 серед
інших податків і зборів визначає і плату (податок) за землю, змішуючи цим споріднені, однак
відмінні за своєю природою правові категорії [4,
с.119]. Взагалі сучасний понятійний апарат законодавства про оподаткування землі характеризується надзвичайною заплутаністю, тому піддається справедливій критиці. На наш погляд, вживання понять “плата за землю” і “земельний податок” як синонімів є абсолютно невиправданим
і хибним. З одного боку, правова природа плати
за землю передбачає певну еквівалентність платника з державою. Її розмір прямо чи опосередковано залежить від розміру ресурсів, що використовуються, а надходження плати державі визначається державною власністю на ці ресурси [11,
с.127]. Тому в світлі демонополізації державної
власності на землю, розвитку приватизаційних
процесів, вживання вказаної правової категорії
при визначенні платності землевикористання
вважається дещо архаїчним. При сплаті податку
відбувається завжди перехід права власності.
Там, де власність у ході руху коштів від платника обов’язкового грошового платежу до держави
не змінюється, має місце не оподаткування, а
якісно інша форма фінансової діяльності держави. Податок в однаковій мірі обов’язковий для
всіх відповідних суб’єктів. При стягненні податку, держава застосовує обов’язковий (примусовий) метод мобілізації коштів. Тому податок має
усі якості обов’язкового платежу: регулярність,
рівномірність, стійкість надходжень до бюджету,
можливість у необхідних випадках примусового
стягнення. З іншого боку, дослідження змісту
Закону України “Про плату за землю” дає можливість зробити висновок, що плата за землю
визначається законодавцем як комплексне поняття, що включає в себе, крім інших форм, і земельний податок, який є таким її елементом, що
сплачується власниками землі, землеволодільцями і землекористувачами, крім орендаторів, які
виплачують орендну плату. За його допомогою
перерозподіляється та частина чистого прибутку,
яка одержана виробниками поза всяким зв’язком
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з їх витратами і зусиллями, завдяки безпосередньо земельній ділянці. Тому, напевне, земельний
податок вважається одним з найбільш традиційних і тих, що мають давню історію в сучасних
податкових системах [12, с.258]. Як категорія
податкового права, він характеризує фіскальні
відносини держави, з одного боку, і землевласника за землекористувача – з другого. Тобто земельний податок є фінансово–правовим інструментом, за допомогою якого справляння грошової маси (а в деяких непередбачених випадках і
іншого майна) здійснюється в силу односторонньо покладених державою зобов’язань.
Отже, земельний податок співвідноситься
з платою за землю як конкретне до загального.
Деякі вчені визначають плату за землю як загальну назву для всіх видів обов’язкових платежів,
що виплачуються у зв’язку із землеволодінням та
землекористуванням [11, с.56]. Інші вважають
об’єднання під однією рубрикою (плата за землю
або платежі за землю) неприпустимим, мотивуючи це відмінністю правової суті основних форм
її справляння [13,с.71]. Існує також думка, що
платою за землю треба вважати лише орендну
плату (тобто розглядати її як цивільно-правову
категорію), а земельний податок розглядати
окремо як фінансово-правову категорію, яка характеризує фіскальні відносини держави, з одного боку, та землевласника або землекористувача
– з іншого [12, с.11].
Звичайно, ми не можемо не погодитись з
позицією, що плата за землю є комплексним поняттям, що включає в себе відмінні за своєю правовою природою поняття, адже в залежності від
того, чи перебуває земля у власності, чи у тимчасовому використанні визначається форма її
справляння. Однак необхідність створення подібних синтетичних правових категорій, на наш погляд, піддається справедливому сумніву, оскільки
податкові та неподаткові компоненти в складі таких синтетичних понять, як “земельні платежі”,
“плата за землю” відрізняються юридичною природою, специфікою правового регулювання, положенням у фінансовому механізмі. Тому ми переконані, що виділення податку з синтетичних категорій (зокрема, земельного податку і з складу плати
за землю) сприяло би прозорості земельного оподаткування, забезпечило б укріплення режиму законності та фінансової дисципліни при його сплаті.
Як вище вже зазначалось, іншою стороною
плати за землю виступає орендна плата – плата
за користування чужою власністю, чужою землею. Якщо найважливішою рисою земельного
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податку є односторонній характер його встановлення, то орендна плата встановлюється шляхом
договору, через досягнення взаємної згоди сторін. Аналізуючи Закон України “Про оренду землі”, стає зрозуміло, що оренда землі є формою
землеволодіння, договором про найм нерухомого
майна, коли одна сторона – орендодавець, як
правило в особі відповідного державного органу,
надає за певну плату іншій стороні — орендатору земельну ділянку у тимчасове володіння і користування для ведення господарства [3, с.280].
Характеризуючи плату за землю як категорію з
двоєдиною правовою природою, ми не маємо на
меті ототожнювати її форми справляння. Подібне ототожнення в науці фінансового права, на
наш погляд, неприпустиме.
Господарські та інші операції з землею передбачають сплату, крім земельного податку й
орендної плати, цілого ряду інших обов’язкових
земельних платежів. Зокрема, сьогодні в Україні
проводиться реформа, яка передбачає введення
єдиного сільськогосподарського податку з підприємств – виробників сільськогосподарської
продукції. Ця реформа викликана тією глибокою
кризою, в якій опинився аграрний сектор економіки України. Однією з причин такого стану визнається нестабільність податкового та господарського законодавства. Саме постійні зміни
податкового законодавства призвели до ускладнення обліку та запровадження безлічі податкових розрахунків, обтяжливих як для великих господарств, так і для дрібних фермерів [7, с.81].
Спробою вирішення поставлених проблем є
прийняття Верховною Радою України Законів
України "Про запровадження в порядку експерименту єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських виробників", та Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок” [5, с. 11].
Простежуючи певну спільність між земельним і фіксованим сільськогосподарським податком, вчені визначають земельний податок як
базу для єдиного фіксованого податку. Ця версія,
на наш погляд, хибна, тому, що земельний податок сплачується за земельну ділянку, що є у власності чи у користуванні, без урахування власне
господарської діяльності сільськогосподарських
товаровиробників.
Ще більш спірна, як ми вважаємо, думка
про те, що земельний і фіксований податок є одним і тим же загальнодержавним платежем. Взаємозамінювати два платежі ми вважаємо неприпустимим вже хоча б з тієї причини, що фіксо-

ваний податок за своєю суттю – інтегрований
податок, який сплачується за рахунок абсолютно
відмінних за своєю природою податків і сплачується за рахунок абсолютно відмінних за своєю
природою податків і зборів, одним з яких є земельний податок.
Ми не можемо погодитись також з версією, що фіксований податок повністю поглинає
земельний. Хибність цієї версії помітна при характеристиці основних елементів податкового
закону. Зокрема, платниками земельного податку
є землевласники і землекористувачі, які наділені
відповідним правом власності або правом користування земельною ділянкою [2, с.238]. Коло
платників фіксованого податку значно вужче:
платниками фіксованого податку є лише сільськогосподарські товаровиробники різних організаційно-правових форм [5, с.11]. Крім того, якщо
об’єктом оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському
товаровиробнику у власність або користування,
то об’єктом земельного податку, окрім земель
сільськогосподарського призначення, є також
землі населених пунктів, землі промисловості,
транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення, та землі прикордонного, оздоровчого,
рекреаційного, історико-культурного призначення, та землі лісового і водного фондів (за межами
населених пунктів).
Отже, можна стверджувати, що сфера поширення земельного податку є значно ширшою, і дія
фіксованого сільськогосподарського податку ні в
якій мірі не зменшує його ваги як ефективного інструменту податкового механізму держави. Якщо
земельний податок є виразом принципу платного
землекористування в Україні, то фіксований сільськогосподарський податок є швидше підтвердженням задекларованої пріоритетності розвитку
вітчизняного агропромислового комплексу.
До інших видів платежів, що стягуються
внаслідок використання землі та здійснення
цілого ряду господарських та інших операцій з
нею, є, наприклад, плата за надання державними органами (земельними комітетами) послуг у
зв’язку з землеволодінням і землекористуванням.
До таких послуг включається реєстрація прав на
нерухомість з формуванням реєстрів землеоблаштування, внесення змін до поземельної книги,
оформлення договору на оренду земельної ділянки з розрахунком платежів за землю і графічним додатком, переоформлення договору на
оренду земельної ділянки. Розмір платежів за на-
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дані послуги встановлюється у відсотковому відношенні до встановленого законом мінімального
розміру місячної заробітної плати. В даному випадку потрібно повністю погодитись з тим, що платежі
за перераховані послуги земельних комітетів носять очевидний неподатковий характер і є зборами
(тобто платою, що стягується в обов'язковому порядку державою в особі відповідних органів за надання певних послуг) [15, с.119].
Єдиною обставиною, що зближує земельний
податок і зазначені види земельних платежів є
примусовий характер їх стягнення. Розрізняє дані
платежі наявність чи відсутність зустрічного задоволення. Потрібно пам’ятати, що земельний податок не може розглядатись в якості плати за конкретні послуги, які прямо чи опосередковано стосуються землеволодіння чи землекористування. По
відношенню ж до зборів – платежів за послуги, що
надаються земельними комітетами, спостерігається
прямо протилежна ситуація [12, с.220].
Вважається за доцільне більш детально зупинитись на порівнянні земельного податку і
плати за забруднення земель. У відповідності з
Законом України "Про охорону навколишнього
природного середовища" від 25 червня 1991 року, платність природокористування включає в
себе плату за спеціальне використання природних ресурсів, плату за забруднення навколишнього природного середовища, плату за погіршення якості природних ресурсів. Плата за забруднення стягується за викиди забруднюючих
речовин, розміщення відходів та інші види забруднення як в межах встановлених лімітів, так і
поверх таких лімітів [6, с.546].
Підприємствами, установами і організаціями такі платежі перераховуються у безспірному
порядку. Встановлено цільовий характер даних
платежів (ст. 46 Закону). При цьому особливо
обумовлюється нормативний характер даного
виду природоресурсних платежів, їх нетотожність виплатам за рахунок відшкодування шкоди, спричиненої екологічним правопорушенням.
Поряд з наявністю загальних характеристик земельного податку і плати за забруднення,
між ними існують і принципові відмінності, найважливіша з яких полягає в меті стягнення. Для
податку метою є перерозподіл національного
доходу, для платежів за забруднення землі – відновлення екологічної рівноваги і охорона навколишнього середовища.
Іншим
важливим
питанням,
яке
обов’язково виникає при дослідженні місця земельного податку серед інших земельних плате74

жів є питання чи не втрачає земельний податок,
як категорія податкового права, що має практично всюди цільовий характер (тобто стягується
для цільового фінансування публічних видатків,
програм розвитку і т.д.) своїх податкових якостей [11, с.43]. Відповідаючи на дане питання, ми
можемо цілком погодитись з А.А.Ялбулгановим,
який зазначає, що цільові податки, які інакше
називаються спеціалізованими, являють собою
виняток з бюджетного правила заборони конкретизації витрат податкових надходжень. Сучасне
податкове законодавство знає численні приклади
застосування цільових податків, призначених для
фінансування тільки тих заходів, що тісно пов’язані
з метою оподаткування даним податком, чітко визначеною в законі, яким був установлений сам податок. Податки і з спеціальною метою не втрачають власне податкової природи, оскільки вони стягуються без зустрічного задоволення, що є найголовнішою і найсуттєвішою ознакою податку, визначеною ще П.М.Годме [9, с.25].
Отже, земельний податок поряд з іншими
обов'язковими платежами у зв’язку з землекористуванням і землеволодінням об’єднує загальний
предмет, заради якого виникають відповідні правовідношення, даним предметом є земля. Відсутність у діючому законодавстві України чіткого
розмежування між податками і господарськими
платежами часто призводить до змішування фінансових інструментів з платежами, які не носять фінансового характеру. Податковий платіж
(у даному випадку земельний податок) характеризується цілим рядом особливостей, пов’язаних з
правовою процедурою його встановлення, конкретною практикою справляння, несенням відповідальності за порушення відповідних нормативно–
правових приписів і т.д. Тому на теоретичному і
законодавчому рівні вважається необхідним чітке
відмежування земельного податку від інших земельних платежів, що мають сьогодні місце у законодавчій практиці.
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THE PLACE OF THE LAND TAX IN THE SYSTEM OF THE LAND PAYMENT
Summary
The land tax and another obligatory taxes for the land united indivisible object – the land. The difference between the land tax and another obligatory land taxes consist in it financial judicial nature.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ
РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Сучасні фінансові правовідносини неможливо собі уявити без відносин у галузі розподілу
і організації використання грошових фондів коштів, що входять до фінансової системи держави. Безпосередніми суб’єктами даних правовідносин виступають, по-перше, фінансові органи,
що відпускають бюджетні кошти, по-друге,
установи уповноважених банків та розпорядники
бюджетних коштів, як остання ланка. Статус
даних органів постійно змінюється під впливом
адміністративно-правової реформи, інтеграції
України з світовим співтовариством і фінансовими інституціями та під постійним впливом
кредитних органів. Статус же та система розпорядників бюджетних коштів останні свої перетворення зазнали на початку 2000 року.
Законом України "Про Державний бюджет
України на 2000 рік" [1] та Додатком №2 до нього затверджені бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів Державного бюджету на
2000 рік, але і передбачалось [1, ст. 30], що в Іму кварталі 2000 року здійснюватиметься процес
реорганізації системи органів державної влади у
відповідності з положеннями Указу Президента
України "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади" [2]. На вимогу ст. 30 Закону "Про Державний бюджет України на 2000
рік" Кабінет Міністрів України здійснює перерозподіл фактично проведених видатків між головними розпорядниками коштів Державного бюджету,
які збережуть даний статус. Постановою Кабінету
Міністрів України "Про вдосконалення системи
головних розпорядників коштів державного бюджету" чітко визначено, хто визнається в подальшому головними розпорядниками бюджетних коштів, а хто втрачає даний статус [4].
Розпорядники коштів бюджету – це керівники установ, яким надано право розпоряджатися затвердженими для них бюджетними коштами
відповідно до асигнувань, установлених у кошторисах і планах асигнувань [5, п. 6]. Асигнування це повноваження розпоряднику бюджетних
коштів на взяття зобов'язань та витрачання бюджетних коштів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, яке надано відповідно до бюджетного призначення [5, п. 2]. Бюджетне при76

значення ж – це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом
України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має
кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування
для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету [5, п. 1].
Залежно від ступеня підпорядкованості та
від обсягу наданих прав розпорядними між собою підрозділяються на головних і розпорядників нижчого рівня. Головний розпорядник коштів
бюджету (далі - головний розпорядник) – це
розпорядник, якому затверджуються бюджетні
призначення у відповідному бюджеті та який має
право витрачати кошти бюджету на утримання
апарату установи, яку він очолює, і на централізовані заходи, що здійснюються безпосередньо
цією установою, розподіляти надані йому кошти
бюджету між розпорядниками коштів бюджету
нижчого рівня, а також затверджувати їх кошториси і плани асигнувань [5, п. 7]. У Державному
бюджеті України визначаються бюджетні призначення лише головним розпорядникам [4, п. 5].
Головні розпорядники: отримують від Мінфіну відомості щодо показників проекту Державного бюджету України, готують з урахуванням запитів розпорядників нижчого рівня та одержувачів узагальнений бюджетний запит щодо
обсягів видатків і подають інформацію цьому
Міністерству; розглядають пропозиції одержувачів щодо обсягів видатків, приймають рішення
про доцільність виділення їм коштів з державного бюджету та у разі позитивного рішення включають зазначені пропозиції до узагальненого
бюджетного запиту; несуть відповідальність за
обгрунтованість планування видатків і ефективність використання коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами; отримують бюджетні призначення шляхом їх затвердження у
Законі України про Державний бюджет України
і відповідно до Державного бюджету України
доводять до розпорядників нижчого рівня, одержувачів та Головного управління Державного
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казначейства відомості про обсяги асигнувань у
встановленому порядку; затверджують кошториси доходів і видатків розпорядників нижчого рівня, якщо інше не передбачено законодавством;
установлюють форму звітності для одержувачів
про використання коштів і мають право перевіряти діяльність одержувачів, пов'язану з використанням коштів державного бюджету; отримують звіти про використання коштів від розпорядників нижчого рівня та одержувачів і аналізують ефективність використання ними бюджетних коштів. Головним розпорядникам надано
право розподіляти бюджетні кошти між розпорядниками нижчого рівня, а також витрачати їх
на централізовані та інші заходи, на утримання
апарату управління [8, Загальні положення].
Крім того, головні розпорядники, як указувалось, можуть у ході бюджетного процесу здійснювати обгрунтоване подання щодо необхідності перерозподілу видатків за економічною та
функціональною класифікацією. Дане право вони можуть реалізувати, якщо на підставі складених розпису доходів і розпису фінансування Головним бюджетним управлінням розраховано
помісячні обсяги видатків загального фонду
державного бюджету за функціональною класифікацією і подано разом з інструктивними документами галузевим управлінням [6, п.2.4 Додатку 8]. Керуючись зазначеними документами,
галузеві управління визначають головним розпорядникам відповідні помісячні обсяги видатків
загального фонду і доводять лімітні довідки про
бюджетні асигнування з іншими матеріалами
головним розпорядником.
Головні розпорядники, за участю розпорядників нижчого рівня, згідно з отриманими
лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань та
подають галузевим управлінням зведені проекти
цих документів для включення до розпису видатків. Головне бюджетне управління зводить
отримані від галузевих управлінь матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис
на затвердження Міністру, і тільки тоді Головний розпорядник при необхідності перерозподілу видатків за економічною та функціональною класифікацією по місяцях та по року здійснює обгрунтоване подання, якщо інше не передбачено законодавством [6, п. 3.1].
Відповідні галузеві управління за обгрунтованим поданням головних розпорядників, або
на підставі прийнятих нормативних актів подають Головному бюджетному управлінню пропо-

зиції змін до розпису видатків для перевірки та
візування [6, п. 3.5]. Після затвердження довідки
про внесення змін до розпису відповідні галузеві
управління подають оригінал та три її копії Головному бюджетному управлінню для реєстрації
за номером та датою [6, п. 3.3.].
Зміни підписуються Начальником Головного бюджетного правління або особами, що
виконують їх обов’язки, затверджуються заступником Міністра фінансів, реєструються та доводяться Головному управлінню держказначейства
[6, п. 3.6]. Головні розпорядники в триденний
термін подають Головному Управлінню Державного казначейства зміни до зведених кошторисів
та планів асигнувань в розрізі розпорядників нижчого рівня.
До розпорядників нижчого рівня належать
установи й організації, які у своїй діяльності
підпорядковані відповідним головним розпорядникам і ця діяльність координується або координуватиметься через цих головних розпорядників
[4, п. 3]. Розпорядник коштів бюджету нижчого
рівня (далі - розпорядник нижчого рівня) - це
розпорядник, який у своїй діяльності підпорядкований відповідному головному розпоряднику,
розпоряднику вищого рівня та (або) діяльність
якого координується через нього [5, п. 8]. Розпорядники нижчого рівня: готують запити щодо
обсягів видатків до проекту Державного бюджету України та подають їх відповідному головному розпоряднику. Термін розгляду показників
проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня встановлюється головними розпорядниками
з таким розрахунком, щоб проекти зведених кошторисів могли бути своєчасно оформлені в бюджетні запити; отримують від головного розпорядника відомості про обсяги асигнувань, у
встановленому порядку складають кошторис доходів і видатків установи (організації), подають
його на затвердження головному розпоряднику і
повідомляють про це місцевий орган Державного казначейства [5, п. 20]. Під час визначення
обсягів видатків розпорядникам нижчого рівня
головні розпорядники, розпорядники вищого
рівня повинні враховувати об'єктивну потребу в
коштах кожної установи виходячи з її основних
виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів
у школах, ліжок у лікарнях, дітей дошкільних
закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді; провадять ви-
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датки шляхом оплати рахунків через органи
Державного казначейства; подають звіт про використання коштів головному розпоряднику та
органу Державного казначейства. Розпорядники
нижчого рівня, як другого, так і третього рівня,
поділяють на бюджетні установи та організації,
госпрозрахункові підприємства, установи й організації, що отримують кошти загального фонду
бюджету, та громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання, а на
окремі програми, для яких Інструкцією про порядок складання у 2000 році місячних звітів та
квартального звіту установами й організаціями,
основна діяльність яких здійснюється за рахунок
коштів державного та/або місцевих бюджетів [7,
п.п. 2, 4]; вирішують з головним розпорядником
усі питання, пов'язані з виділенням асигнувань.
Розпорядники нижчого рівня поділяються
на розпорядників другого та третього ступеня [5,
п. 8]. Якщо раніше розпорядниками другого ступеня виступали, як правило, державні органи та
установи обласного, республіканського значення
або окремі централізовані відділи міністерств і
відомств, а розпорядниками третього ступеня –
державні органи та установи, підприємства, організації, громадські організації, які виступали
окремими підрозділами попередньої або здійснювали повноваження по виконанню окремих
заходів під керівництвом вищестоящих розпорядників, то сьогодні функції розпорядника другого і третього ступеня можуть поєднуватись одним суб’єктом тоді, коли у державного органу є
підпорядковані йому установи, а розпорядник
нижчого ступеня, який не має підпорядкованих
йому установ, одразу вважається розпорядником
третього ступеня і його діяльність контролюється та координується безпосередньо головним
розпорядником бюджетних коштів.
До одержувачів належать підприємства і
госпрозрахункові організації, громадські організації та інші установи, що не мають статусу бюджетних установ чи організацій, які отримують
кошти з державного бюджету як державну фінансову допомогу або які уповноважені органами державної влади на виконання загальнодержавних програм, надання послуг безпосередньо
через головних розпорядників [4, п. 4].
Одержувачі: готують запити щодо обсягів
видатків до проекту Державного бюджету України
та подають їх відповідному розпоряднику; отримують від розпорядника відомості про обсяги асигнувань; подають звіт про використання коштів роз-
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поряднику; вирішують з розпорядником усі питання, пов'язані з виділенням асигнувань.
Правовідносини у галузі видатків держави
характеризуються нерівністю сторін. Орган держави, що представляє її інтереси і наділений
владними повноваженнями регулювати суспільні
відносини у галузі бюджетних видатків, застосовує до органу, що отримує бюджетні асигнування, метод владного впливу. Держава в односторонньому порядку встановлює види видатків, що
фінансуються з бюджету, об’єкти фінансування і
здійснює суворі стягнення за будь-які порушення
державних приписів. Однак фінансовий орган,
що відпускає бюджетні кошти, позбавлений права оперативної самостійності: він не вирішує питання про доцільність, розміри та строки витрачання бюджетних коштів [11, с.406]. Розпорядники коштів, а з ними й одержувачі коштів бюджету, самостійно приймають рішення щодо доцільності здійснення видатків у межах установлених обсягів асигнувань або лімітів видатків і
несуть відповідальність за нецільове використання коштів Державного бюджету розпорядники бюджетних коштів, у міру здійснення операцій подають до органів Державного казначейства копії витягів з їх рахунків по операціях
Державного бюджету [9].
Тобто розпорядники за своєю суттю є
суб’єктами фінансової діяльності держави, оскільки відповідають даним критеріям: 1) їх діяльність виражає процеси розподілу й організації
використання грошових фондів коштів, що входять до складу фінансової системи держави;
2) вони виступають в якості органу держав, наділеного відповідними повноваженнями; 3) в їх
діях відображається загальнодержавний інте-рес,
який реалізує функції держави; 4) економіч-ні
відносини, що при цьому виникають, за своїми
економічними і правовими ознаками є фінансовими і, відповідно, регулюються нормами фінансового права [12, с. 39]. Одержувачі коштів бюджету, до яких відносять підприємства і госпрозрахункові організації, громадські організації та інші
установи, що не мають статусу бюджетних установ
чи організацій, які отримують кошти з державного
бюджету, за професором П.С.Пацурківським [10,
с.29], також виступають суб’єктами фінансової діяльності держави, але якщо розпорядники виступають суб’єктами фінансової діяльності, яка здійснюється державою безпосередньо, то одержувачі виступають суб’єктами, через які саме вона здійснюється або, точніше, знаряддям її здійснення.
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Отже, на нашу думку, запроваджена система розпорядників досить відчутно вплинула на
їх статус, відокремивши окремо розпорядників
та одержувачів коштів бюджету, де розпорядниками виступають лише уповноважені органи, а
одержувачами любі підприємства і госпрозрахункові організації, громадські організації та інші
установи, що не мають статусу бюджетних установ чи організацій, які отримують кошти з державного бюджету. Дані метаморфози відповідають принципам, запровадженим ст. 92 та 95
Конституції України, та надають більш широкі
можливості для демократизації та поліпшення
процесу розподілу й організації використання
грошових фондів коштів, що входять до фінансової системи держави.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАТКІВ
У ДЕРЖАВІ ВІД ДРЕВНЬОЇ РУСІ ДО СЬОГОДЕННЯ.
Частина 1: огляд загальних тенденцій і Древня Русь
Частина видатків може успішно покриватися кожним членом суспільства самостійно за
рахунок особистих доходів, тоді як друга частина потребує певного об'єднання коштів і зусиль
усіх членів суспільства для ефективної оплати
загальних інтересів, що неодмінно виникають у
кожному суспільстві. Але фінансування суспільних видатків за рахунок суспільних коштів породжує необхідність урегульовувати процес їх фінансування актами законодавчого характеру.
При цьому зміна виду, структури, основних властивостей і характеристик людського суспільства неодмінно тягне за собою зміну структури видатків
(як «особистих», так і «суспільних»), що виникають
у цьому суспільстві, та методів їх фінансування.
Тому еволюція видатків у державі чітко віддзеркалює його розвиток як такого, а також розвиток правового врегулювання фінансування видатків у державі. Ось чому вивчення еволюції видатків у державі дозволяє зробити численні цінні узагальнення,
у тому числі стосовно розвитку правових систем
різних держав.
Кожна держава для здійснення своєї діяльності має потребу в робочій силі та коштах, за
допомогою яких вона може здійснювати взяті на
себе функції. Державі потрібні правителі, судді,
чиновники, солдати, а також адміністративні будівлі для державних органів і організацій, матеріально-технічне забезпечення для роботи державних службовців, зброя для війська тощо. Отже, крім особистих потреб окремих членів суспільства, які задовольняються за рахунок їхніх
особистих (приватних) коштів і праці, з'являються державні потреби [3, с. 40-46].
Ці потреби можна розділити на «особові»
(потреба в людських ресурсах) і «речові» (потреба в певних речах). Аж до початку XX століття і
ті, і інші майже в усіх державах задовольнялися
двома шляхами. По-перше, натурою, коли держава використовувала особисті повинності громадян і збирала з них різні предмети у натурі.
По-друге, грошима, коли держава «добуває собі
відомі суми грошей, а потім уже за допомогою
грошей залучає до себе на службу людей і придбуває потрібні предмети» [1, с. 18].
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У часи панування натурального господарства в державному господарстві переважає натуральний спосіб задоволення потреб. А з появою
грошового господарства держава починає відчувати потребу більше в грошах, ніж у різних натуральних повинностях, і відбувається «корінна
зміна у способах винагороди осіб, які служать
державі» [1, с. 19]. Так поступово розвиваються
видатки в усіх державах та виникає, а потім
ускладнюється система правового регулювання
відносин у сфері державних фінансів.
У загальному процесі еволюції видатків у
державі та їх правового регулювання можна виділити дві фази. Перша фаза, що завершилася на початку XX століття, яскраво виражена і властива
усім державам, без винятку. Вона коротко може
бути описана як триетапне перетворення видатків у
державі: 1) етап існування винятково «суспільних»
видатків, фінансування яких здійснюється на основі звичаєвого права; 2) етап існування винятково
«приватних» видатків, фінансування яких здійснюється на основі звичаєвого права, так і на основі
владних приписів, які мають законодавчий характер; 3) етап «змішаного» існування як «суспільних», так і «приватних» видатків у державі, фінансування яких здійснюється на основі досить розвинутої системи правових норм. Тобто фінансування
видатків на другому та третьому етапах уже починає врегульовуватися спеціальними актами законодавчого характеру.
До першого етапу розвитку видатків відносяться часи первісного ладу. Так, за первісного ладу спочатку існували суто «общинні видатки» (перший аналог суспільних видатків), які покривали
як загальні потреби общини, так і приватні потреби
окремих її членів. При перетворенні первісних общин у ранні державні об'єднання, «общинні» витрати поступово перетворювалися у новий вид видатків - приватні. І потім до кінця 16 століття усі
існуючі видатки мали вигляд приватних видатків,
за рахунок яких оплачувалися як приватні нужди
окремих індивідуумів, їх сімей і сімейств, так і суспільні потреби ранніх держав (що детальніше буде
розглянуте нижче).

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 103. Правознавство.

Нечай А.

Пізніше, у 17-19 століттях приватні видатки на такі суспільні потреби, як оборона, будівництво і підтримання шляхів сполучення, спорудження культових будівель і небагато інших потреб перетворювалися і виділялися у нові - публічні - видатки, що покривали за рахунок державної казни. Саме в ці часи виникає і поступово
розвивається державне регулювання фінансування публічних видатків. Згодом публічні (суспільні) видатки значно розвинулися, набули свого специфічного характеру, різних видів і форм,
а правове регулювання видатками набуло значного розвитку. Однак саме поняття «суспільних
потреб», які фінансувалися за рахунок таких публічних видатків, також зазнавало змін з плином
часу та із розвитком держави, державних органів
і функцій держави. А це суттєво змінювало розуміння призначення самих публічних видатків,
їх структури, видів і форм, а також правил їх
здійснення, що знаходить своє відображення і в
актах законодавчого характеру.
У другій фазі еволюції видатків у державах
можна виділити таких два етапи: 1) етап поступового збільшення частки публічних видатків у
загальному обсязі всіх видатків у державі, що
призводить до бурхливого розвитку правових
норм, які регулюють відносини у сфері публічних фінансів. Цей розвиток закінчується виділенням в окрему галузь права фінансового права;2)
етап поступового «перетворення» значної частини
публічних видатків знову у приватні. Перетворення
другого етапу починаються в кінці 19 і продовжуються протягом XX століття. Вони простежуються
в усіх країнах, однак найбільш яскраво виражені в
постсоціалістичних державах, в яких на першому
етапі другої фази еволюції видатків у державі відбулося майже повне одержавлення власності і публічних грошових фондів.
Друга фаза еволюції видатків у державах
та, відповідно, їх правого регулювання супроводжується глибоким переосмисленням поняття
«суспільних потреб» і способів їх фінансування,
поняття і призначення «публічних видатків», їх
структури, видів і форм. Для неї також характерний глибокий перегляд ролі держави у розвитку
економіки країни і навіть основних функцій
держави як такої. Це призводить до значних реформ у сфері публічних фінансів, розвитку фінансового права взагалі та правового регулювання державних видатків, зокрема.
Отже, еволюція видатків у державі є цікавим
відображенням зміни у розумінні завдань і функцій
держави, її обов'язків перед громадянами. Окрім

того, еволюція видатків відображає зміну в розумінні ступеня відповідальності і меж втручання
держави у «приватні питання» економічних відносин і фінансового стану окремих громадян.
1. Видатки у Древній Русі (період до
1462 року). Вивчення фінансів Древньої Русі
показує, що їй властиві всі риси держав, які виникли з сімейного побуту народу. В таких ранніх
державах ще немає фінансових установлень,
оскільки «і члени, і начальники таких суспільств
утримуються з власного їх маєтку», і потреба
такого суспільства полягає у потребах кожного з
його членів [2, с. 1]. Поки суспільний устрій ще
засновується на сімейних зв'язках, родоначальник сімейства повинен безоплатно вирішувати
усі спори й охороняти порядок. Він не може
встановити «подать» його членам, тому що їх
власність залишається загальною до тих пір, поки родоначальник зберігає усі права батька сімейства. На цій стадії всі члени сімейства є його
воїнами, самі піклуються про свою зброю і продовольство, а також про добування їжі для своїх
сімей. Тому видатки на «суспільні потреби»
(оборону, підтримку внутрішнього порядку і
правосуддя) спочатку покриваються за рахунок
загальної власності членів общин і особистої
праці. Однак пізніше, коли з розвитком суспільного устрою «природні» родоначальники замінюються такими, що вибираються народом, виникає розподіл загальної власності на приватну
власність окремих членів суспільства. Це і є
першою передумовою для виникнення різного
виду обкладень - податей, особистих повинностей, дарунків (які частенько мали обов'язковий
характер) та інших зборів. І оскільки податі,
вміщуючи у собі повинність, з одного боку, «не
можуть здаватися справедливими без відповідної
винагороди з іншого боку» [2, стор. З], за виникненням податей іде поява публічних видатків на
задоволення «суспільних потреб».
Уперше про існування податей у Древній
Русі згадується в часи правління Князя Олега.
Однак перші згадки про державні видатки на
«суспільні потреби» зустрічаються лише через
декілька століть. Поки держави нерозвинуті, нерозвинутими є і відносини їх урядів з підданими.
Обов'язки підданих здаються нескладними, оскільки ще не існує їх точного визначення. Тому
особисті повинності, що передують майновим, є
одним з головних джерел доходу князів і основним способом задоволення суспільних потреб.
Внаслідок цього довгий час не виникає державних видатків на їх задоволення. І лише після
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утворення постійного війська і дружини князя,
яка складала княжий двір і супроводжувала його
в усіх походах, доходи князів починають витрачатися не лише на їх особисті потреби, але й
«головним чином на утримання дружини і війська» [2, с.23-25].
При цьому з'являються дві форми державних видатків - натуральні та грошові видатки.
Однак ці видатки ще не можна назвати публічними державними видатками, оскільки вже після князювання Володимира і Ярослава держава
вважалася не "родинною власністю общини", а
приватною власністю княжого роду, і, відповідно, уся державна казна вважалася приватною
власністю Государя або князя [2, с. 32-34, 52].
За свідченням літописів, у період до 1236 року державні доходи витрачалися на княжі бенкети,
на утримання двору, а переважно - на військо, яке
часто було найманим. Чиновники урядової і судової частини визначеної плати не отримували, а користувалися узаконеним митом, що сплачувалося
їм з певних територій. Крім того, вони отримували
натурою певну кількість припасів безпосередньо
від обивателів підвідомчої їм місцевості, тому не
вимагали ні натуральних, ні грошових видатків
державної казни [2, с.53].
Прийняття християнської віри «призвело в
Русі до загального перевороту» [2, с.52], відобразившись на видах податей й повинностей. Змінилися й види видатків, здійснюваних князями з
державних грошей (що все ще залишається їх
приватною власністю). Саме після введення християнства зустрічаються вперше згадки про використання державних доходів на фінансування
«суспільних предметів і нужд». Такими «суспільними предметами» вважалися церкви і монастирі. До видатків на «суспільні нужди» також
відносилися гроші, що видавалися на милостині і
харчування бідних. Окрім того, в часи правління
князів Володимира і Ярослава згадуються видатки на заснування суспільних училищ [2, с.53].
Однак після смерті Ярослава аж до часів Петра І
такі видатки більше не згадуються.
Часи татарського ярма виявилися для Древньої Русі періодом активного розвитку системи
оподаткування. Податі і повинності, встановлені
татарами, нерідко використовувалися удільними
князями та великими князями московської лінії
для встановлення власних нових податей та повинностей. Тому «податки, що збиралися князями, далеко перевищували данину, що сплачувалася ними татарам» [2, с.82], а їх встановленню і
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правилам збору присвячувалися численні акти,
що видавалися князями або государем.
Удільні маєтки князів були дуже значними,
і хоча, як і раніше, не було чіткого розрізнення
між приватною власністю князів та державним
майном, з'явилися перші передумови такого розмежування. Різниця між правами «верховної
влади» і правами «володіння» стала проявлятися
по мірі того, як військовим людям для їх утримання стали наділятися княжі (державні) землі з
правом повної власності на все, що вироблялося
на цих землях, включаючи податі людей, що жили у цих землях, та їх особисті повинності.
Однак «доходи державні», як і раніше, «рідко використовувалися на користь народну», і
«витрачалися здебільшого для посилення княжої
влади, для утримання військових сил, двора, церков, монастирів та для різних будівель» [2,
с.83]. При цьому більша частина будівель робилася для духовенства. Військо вже не потребувало великих витрат казни, оскільки більшу частину оплати отримувало маєтками. Утримання чиновників також не коштувало казні ніяких витрат, оскільки чиновники, як і раніше, отримували свої доходи від «людей, що перебували у їх
підвідомчості». Крім того, немала частина «суспільних потреб» у державі задовольнялася за рахунок приватних заощаджень підданих та їх особистих повинностей. Так, за рахунок особистих
повинностей нижчих чинів будувалися і ремонтувалися шляхи і мости, надавалися підводи для
пересування по країні чиновників та іноземних
послів, що їздили «за потребою до уряду», а також для перевезення інших «державних предметів». За рахунок особистих повинностей також
здійснювалася поставка провіанту і надавалося
житло для війська у період його знаходження на
відповідних територіях країни [2, с. 68-70, 8283]. Отже, не буде помилкою твердження, що
частина «суспільних потреб» фінансувалася за
рахунок приватних заощаджень.
З вищенаведеного можна зробити декілька
висновків: 1) період існування Древньої Русі
став періодом активного розвитку державнокняжого оподаткування і, відповідно, розвитку
законодавчого регулювання відносин у сфері
податків, зборів та натуральних повинностей.
Однак більш, частина суспільних потреб задовольнялася за рахунок особистих повинностей підданих, а не за рахунок податків, що збиралися і
витрачались на фінансування приватних потреб
правителів; 2) в Древній Русі державні видатки
мали натуральну форму. Внаслідок цього прак-
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тично не існувало законодавчих норм, що регулювали витрачання грошей державної казни; 3)
до 1462 року в Русі ще не було чіткого розподілу
між приватними і публічними фінансами. Але
вже виділилося чотири види видатків у державі
приватні видатки, здійснювані на задоволення
особистих потреб окремих громадян та їх сімей;
приватні видатки окремих громадян на задоволення «суспільних потреб» (таких як будівництво шляхів, утримання армії, урядові перевезення
та інші); приватні видатки, здійснювані за рахунок княжої (або державної) казни на особисті
нужди князів та їх сімей, та видатки княжої казни на нужди «публічного характеру», а саме
утримання армії та спорудження культових будівель. При цьому останні видатки мають, в основному, натуральну форму; 4) в першій половині
15 століття в Русі з'являються перші передумови
відокремлення державного майна (майно князя
або государя) від майна державних підданих. Це
дало підставу для відокремлення в подальшому
права власності «верховної влади» від права «володіння» громадян держави із законодавчим визнанням останнього. Однак майно государя (або
князів) залишалося невідокремленим від державного майна. Тому використання державного
майна (у тому числі державних грошових коштів) здійснювалося так само, як і приватного
майна - відповідно до разових розпоряджень государя або князя, які ще не мали ознак актів законодавчого характеру; 5) в часи Древньої Русі (і
до середини 19 століття) видатки на армію,
утримання двору, духовенства й спорудження

будівель релігійного призначення не вважалися
видатками «на суспільні нужди» або «нужди народу» [2, с. 82-83]. Тільки у другій половині XIX
століття видатки на армію і на утримання державних органів стають одним з основних видів видатків держави і визнаються видатками загальнодержавного (народного) значення [4-6].
Подальший розвиток фінансових відносин,
поступова заміна особистих повинностей і майнових обкладень грошовими обкладеннями, а також
розвиток державних органів і функцій держави
призводить до загального збільшення державних
видатків. Відповідно, збільшується і частка державних видатків, які направляються на фінансування
«суспільних потреб», а саме поняття «суспільних
потреб » набуває нового значення.
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EVOLUTION OF LEGAL REGULATION OF EXPENDITURES IN
THE STATE FROM ANCIENT RUSSIA TIME UNTIL TODAY
Part 1: Overview of General Trends and Ancient Russia Time
Summary
This paper focuses on studying evolution of expenditures in the state and identifying general trends in
development of legal regulation of financing expenditures in the state. Part 1 deals with types of
expenditures and ways to finance them during Ancient Russia Period (i.e. before 1462). The author
concludes that (a) at that time most public needs were satisfied with personal duties of liegemen rather than
taxes which were collected and used to finance private needs of overlords and (b) in Ancient Russia state
expenditures had an in kind form, thus, leading to practical absence of legislative norms that would regulate
spending money from the State Treasury.
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Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Харків
ГРОШОВИЙ ОБІГ І ЕКСТРАОРДИНАРНІ ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Успіх соціально-економічних та політичних перетворень в Україні значною мірою залежить від стану фінансів держави. На це неодноразово зверталася увага в літературі [5, с. 3; 12, с.
3 та ін.]. Фінансова політика держави повинна
забезпечити певну стабільність у суспільстві та
створити матеріальні умови процесу суспільного
відтворення. Для вирішення цього завдання державою застосовуються різноманітні заходи.
Перш за все, для всебічного матеріального забезпечення державних і суспільних потреб на
першому етапі реформування економічної та політичної систем в Україні держава здійснила
пристосування до нових соціально-економічних
умов радянської фінансової системи та створила
можливість подальшого її перетворення на нових засадах. Це був перший крок до створення
власної фінансової системи, яка відповідала б
особливостям виробничо-економічного та соціального розвитку України та давала б змогу проведення в країні подальших перетворень.
При цьому треба пам'ятати, що в цій справі
не можна безпідставно відкинути увесь здобуток,
що дістався нам у спадок від науки радянського
фінансового права. Нові умови господарювання,
звісно, вимагають і нових рішень в галузі управління суспільним виробництвом та розподілом
суспільних благ, але такі рішення повинні бути
мотивованими та виваженими. При їх прийнятті
треба враховувати й існуючий вітчизняний та іноземний досвід керівництва в фінансовій сфері, бо,
як відзначають деякі автори, найсуттєвішим втручанням держави в економічну діяльність приватного сектора на макро- та мікроекономічному рівні є
її регулююча роль у бюджетно-фінансовій політиці
[7, с. 2]. А таке втручання повинно бути адекватним
суспільним потребам та зумовленим ступенем розвитку економіки країни.
Питанням визначення поняття та сутності
фінансової системи за радянських часів приділялася увага з боку найвидатніших фінансистівправознавців. Серед таких учених необхідно виділити Ю.А.Ровінського, С.Д.Ципкіна, Е.А.Вознесенського та ін. [4, с. 13-19; 9, с. 61; 13, с. 418]. Так, С.Д.Ципкін відзначав, що в фінансовоекономічній і правовій літературі термін "фінансова система СРСР" найчастіше застосовувалася
84

у двох значеннях. У першому значенні фінансова
система розуміється звичайно як сукупність і взаємозв'язок різноманітних груп (у ряду авторів - сфер,
ланок, інститутів) фінансових відносин, кожна з
яких має особливості в акумуляції і використанні
грошових фондів, відіграє різноманітну роль у суспільному відтворенні. Разом з тим у ряді праць термін "фінансова система СРСР" став використовуватися і в другому значенні - для найменування сукупності державних органів і установ, що здійснюють у межах своєї компетенції фінансову діяльність [13, с. 5-6].
Такий видатний радянський правознавецьфінансист, як Ю.А.Ровінський вважав, що фінансові інститути є певною сукупністю однорідних фінансових відносин, які об'єднані за ознакою єдності форм і методів мобілізації або використання грошових коштів. Він висловлював точку зору, відповідно якої радянська фінансова
система включала в себе: 1) бюджетну систему;
2) фінанси соціалістичних підприємств і галузей
народного господарства; 3) державний кредит; 4)
державне соціальне страхування; 5) державне
майнове і особисте страхування; 6) довго- і короткостроковий кредит [9, с. 48].
Враховуючи вищенаведене, треба зазначити, що визначення фінансової системи вказаним
не обмежується. Треба пам'ятати, що в матеріальному плані будь-яка фінансова система є певною сукупністю грошових фондів, які створюються для матеріального забезпечення потреб
держави та органів місцевого самоврядування.
Саме ці потреби, а також такі фактори, як форма
правління, форма державного устрою, політичний режим, тип економіки, організація грошової
системи, національні традиції визначають устрій
фінансової системи, кількість та призначення її
структурних елементів, які є різними і історично
змінними для кожної окремої країни. Треба зазначити, що вказані фактори не є вичерпними і
загально прийнятними. Вони є певною мірою
зумовленими і викликаними реальними обставинами суспільного життя країни.
Саме такі обставини обумовлюють створення державою та органами місцевого самоврядування системи централізованих і децентралізованих фондів коштів, функціонування якої ви-
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магає організації відповідного фінансового апарату. Ілюстрацією наведеного може служити точка зору Ю.А.Ровінського, який зазначав, що в
сучасних умовах за наявності товарно-грошових
відносин і держави роль останньої проявляється
в тому, щоб організувати фінансову діяльність
своїх органів на певних правових засадах і забезпечити ефективне регулювання відносин, що
виникають в процесі цієї діяльності. При цьому
правова організація діяльності органів держави
охоплює встановлення їх структури, компетенції
(прав і обов'язків), функцій і завдань, повноваження посадових осіб по здійсненню цієї діяльності [9, с. 59-60].
Постійність державних потреб, а також потреб органів місцевого самоврядування на певному
відрізку часу обумовлюють стабільність фінансової
системи. Забезпечення коштами існуючих фондів
здійснюється за рахунок певних джерел - зовнішніх
і внутрішніх. За правовими принципами державні
(відповідно і комунальні) доходи поділяють на
приватноправові і публічно правові. За характером
надходжень можна виділити звичайні і надзвичайні
(екстраординарні) [1, с. 148; 3, с. 34; 8, с. 2 8-31].
Можна провести класифікацію державних доходів і
за іншими критеріями.
Коли фінансова система організована на
чітких засадах, а встановлені державою правові
приписи відзначаються стабільністю та раціональністю можна відзначити, що мають місце ординарні, тобто звичайні фінансові правовідносини. Як відзначав С.Ю.Вітте, загальновизнаних точних визначень звичайних і надзвичайних
доходів і видатків ні теорія, ні практика не дають. За таких обставин цей автор дає визначення
звичайних доходів і видатків як надходження і
асигнування більш або менш постійного характеру, що повторюються з року в рік, витікають з
нормального стану речей у країні і спрямовані на
задоволення поточних потреб державного управління, а тому легко передбачувані при складанні
державного розпису. До екстраординарних доходів і видатків С.Ю. Вітте відносив надходження та асигнування більш-менш випадкового характеру, спрямовані до задоволення нежданих і
взагалі тимчасових потреб, а рівно призначені на
покриття витрат довгострокового характеру, що
виходять за межі кошторисних призначень, підсильних одному бюджетному періоду [3, с. 34].
Звісно, можна вести мову про звичайні та
екстраординарні надходження і видатки, але вони самі по собі існувати не можуть. Їх наявність
забезпечується існуванням певних суспільних

зв'язків, які є породженням правопорядку. Так,
закріплена законодавством України система
оподаткування вказує нам на коло ординарних
доходів держави та органів місцевого самоврядування. Суспільні зв'язки, що виникають на підставі правових норм у процесі стягнення податків і зборів, треба відносити до ординарних фінансових правовідносин. Але це не означає, що
на цей час такі відносини не можуть носити деяких екстраординарних ознак. Це певною мірою
стосується внесення змін до чинного податкового законодавства задля збільшення надходжень
до державного бюджету України чи цільових
фондів. Крім того, зазначимо, що М.І.Боголєпов
розглядав за певних умов податки як джерело
саме надзвичайних ресурсів [2, с. 230].
Тепер фінансова система України все же
знаходиться в перехідному стані. Для такого періоду, не дивлячись на постійні спроби подолання хаосу в фінансовій діяльності держави, фінансовим відносинам властива можливість відкидання юридично встановлених принципів і моделей, свавілля державних органів з одночасним
посиленням відповідальності всіх інших учасників таких відносин за невиконання покладених
на них, у тому числі і з порушенням норм чинного законодавства, обов'язків.
Такий стан речей не є чимось новим і властивим власне сучасній українській моделі фінансової системи. Свого часу М.І.Боголєпов указував у
одній зі своїх праць, що за умов перехідної епохи
хаос приведено до загальної, цілісної системи. Хаос
перехідної епохи був повний уламків старої системи, спроб утримати і використати старі інститути
та сміливих передбачень, вправних антиципацій
майбутніх елементів народжуваної в слабких контурах системи. В такий час відсутня стара система,
немає ще нової, держава живе, враховуючи минуле,
завбачуючи майбутнє. Тут складаються зв'язки нових порядків зі старими, підкреслюється закономірність історичного процесу і безперервність еволюції... [2, с. 230]. Треба зазначити, що Україна
вже більшою мірою подолала перехідний період у
справі налагодження цілісної фінансової системи.
Але це не означає, що вона позбулася екстраординарності у сфері фінансових відносин. Значною
мірою це стосується податкових відносин і грошового обігу. Саме коло цих відносин є об'єктом нестандартних рішень і надзвичайних заходів, що
здійснюються для збільшення державних доходів.
Не будемо торкатися теми податкової екстраординарності, бо вона всім добре відома. Звернемося до грошового обігу. Так, той же
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С.Ю.Вітте вказує на те, що відомі випадки, коли
внаслідок псування монети окремі феодали та
міста використовували карбування як джерело
непристойного прибутку [3, с. 99]. І хоча цей автор відстоює точку зору, що лише державна монетна регалія здатна забезпечити довіру до грошей, з якою взагалі треба погодитися, але при
цьому замовчується факт псування грошових
знаків з боку самої держави. А це неодноразово
мало місце в багатьох країнах світу [б, с. 163182; 10, с. 53]. В Україні уряд неодноразово звертався до такого екстраординарного заходу в галузі
фінансової діяльності, як додаткова емісія грошових знаків, хоча за останній час це робилося значно
рідше. Такі дії спричинили падіння реальних доходів населення та підприємств, а також значно вплинули на стабільність національної грошової одиниці. По суті за таких обставин має місце ніде і ніким
не закріплений інфляційний податок, котрий держава за необхідності стягує зі своїх громадян та
підприємств. Це яскравий приклад надзвичайного
джерела прибутку держави.
На завершення статті звернемо увагу на
положення, яке висунув відомий український
економіст М.І.Туган-Барановський відносно завдань грошової реформи в Росії за часів громадянської війни. Він відзначав, що вони зводяться
до двох основних пунктів: 1) повинно бути уникнуте подальше падіння цінності грошової одиниці; 2) повинна бути досягнута якомога більша
стійкість цінності грошової одиниці [11, с. 121].
До цього треба додати, що сфера грошового обігу, точніше, сфера монетної регалії (монопольного права держави на емісію грошових знаків)
не повинна бути джерелом надзвичайного прибутку держави.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Управлінські відносини – це “відносини,
що вникають між керованою та керуючою системами, а також в межах останньої з приводу
забезпечення ефективного впливу на об’єкт
управління при використанні людьми форм і методів діяльності, що випливають з пізнаних законів розвитку суспільства та закономірностей
управління” [13, c.34]. Існування управлінських
відносин не випливає лише з виконання людьми
управлінських функцій. Виникнення таких відносин визначається взаємозв’язком дій учасників
управління, взаємо обумовленістю функцій, що
здійснюються в межах керуючої системи, що
забезпечує реалізацію конкретної цілі. Ізольовані
дії учасників управлінського процесу не породжують управлінських відносин [17, c.12-28].
Сторонами управлінських відносин є всі носії
управлінської діяльності, співучасники управління
незалежно від їх положення в структурі прокурорської системи. В кожному випадку стороною (учасником) управлінських відносин може виступати як
суб’єкт, так і об’єкт управління в залежності від
направленості окремого управлінського впливу та
характеру взаємодії. Суб’єкт управління є носієм
повноважень з практичного здійснення управлінських функцій, тобто цілеспрямованого управлінського впливу на відповідний об’єкт соціального
управління [17, c.189], а об’єкт - це така сторона, на
яку спрямований управлінський вплив суб’єкта
управління. В реальному житті суб’єкт та об’єкт
управління стають сторонами конкретного
управлінського відношення в тих випадках, коли: 1) одна зі сторін повинна здійснювати ту чи
іншу управлінську функцію, яка завжди має відповідний об’єкт (друга сторона); 2) одна зі сторін зацікавлена в здійсненні іншою стороною тієї
чи іншої управлінської функції.
Поняття суб’єктів та об’єктів управління не
тотожне поняттю суб’єктів та об’єктів управ-

лінських відносин, оскільки суб’єктами відносин
є їх учасники незалежно від підпорядкованості і
можуть бути не пов’язані з підпорядкуванням
одного іншому [14, c. 97]. Водночас об’єктами
управлінських відносин є ті реальні предмети,
явища, на які впливають управлінські відносини
[14, c.102], а саме: а) матеріальні цінності, предмети, речі, що перебувають у різній формі власності; б) духовні цінності, що отримали матеріальне втілення, тобто результати духовної творчості людей: літературні та музичні твори тощо;
в) різні варіанти поведінки людини, яка
пов’язана зі сферою соціального управління;
відповідає (або не відповідає) вимогам нормативного регулювання; г) особисті блага людини –
здоров’я, честь, гідність, що охороняються соціальними нормами.
Предметом управлінських відносин в різних сферах суспільного життя виступає те, з
приводу чого вони складаються. На думку
Ю.М.Козлова та Е.С.Фролова, під ним розуміється сам процес практичного здійснення управлінських функцій стосовно конкретних обставин
та ситуацій, що виникають в повсякденній
управлінській діяльності [10, c.187]. Тобто предметом управлінських відносин в органах прокуратури виступає сам прокурорський нагляд.
Зміст відносин у сфері функціонування
прокурорської системи утворюють права, якими
користуються їх учасники, і обов’язки, які вони
повинні виконувати, хоч і права прокурора в багатьох випадках виступають його обов’язками.
Аналіз особливостей відносин управління, що
виникають при здійсненні прокурорського нагляду, за їх призначенням, суб’єктним складом і
змістом доводить їх самобутній, відмінний від
основної маси управлінських відносин, характер.
Основною особливістю є те, що відносини
управління відбуваються лише в межах самої
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системи органів прокуратури, ні прокурор, ні
органи прокуратури ніким не керують поза її
межами, як це, для прикладу, здійснюють державні органи виконавчої влади.
У літературі неодноразово змішують або
ототожнюють поняття “процесуального керівництва” й “адміністративного керівництва” [11,
c.10]. В основі адміністративного керівництва
лежать лише відносини субординації, які існують між керівником і підлеглим. У таких відносинах прокурор перебуває лише зі слідчими прокуратури, для яких він є не тільки прокурором у
процесуальному змісті слова, але й керівником.
Для слідчих органів внутрішніх справ і Служби
безпеки прокурор не є керівником, і тому ніякого
адміністративного керівництва щодо них він не
виконує, оскільки здійснює процесуальне керівництво даною діяльністю, а відносини між прокуратурою та згаданими органами відбуваються
щодо реалізації зовнішньої функції координації.
Класифікація управлінських відносин в органах прокуратури дає можливість їх розгляду з просторової точки зору. Але вона потребує детальної
характеристики кожного виду. Перший тип системних відносин, який виражається у взаємозв’язку
“прокуратура-прокуратура”, визначає стан управління у самій прокурорській системі, між вищими
та нижчими рівнями ієрархії, співвідношення
централізму та самостійності, влади центру та периферії (Генеральна прокуратура України – обласна та прирівняні до неї прокуратури (прокуратури
другого рівня) – районні та прирівняні до них прокуратури (прокуратури першого рівня)). Даний тип
відносин полягає в поєднанні відносин централізації та децентралізації.
Обидві сторони відносин централізму та
самостійності органічно властиві діяльності
суб’єктів управління (відносин), існують нерозривно, в діалектичній єдності. Свій вираз дані
відносини знаходять у розподіленні прав та
обов’язків між окремими учасниками управлінського процесу [15, c.60]. Юридична інституціоналізація розподілу управлінських функцій полягає в наданні кожному керуючому суб’єкту відповідної компетенції. Незалежно від того, чи є
компетенція повністю самостійною (компетенція
органу управління), чи носить похідний характер
(компетенція структурних підрозділів та посадових осіб), вона має двоякий характер: шляхом
державно-владного її встановлення чітко фіксується об’єм і зміст діяльності того чи іншого керуючого суб’єкта. Одночасно проводиться розмежування його функцій з функціями інших
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суб’єктів, що співвідносяться з ним як по вертикалі, так і по горизонталі, іншими словами, закріплюється деяка модель розподілу усієї сукупності функцій, що здійснюються в апараті
управління функцій [5, c.97].
Дві сторони – самостійність і централізм – у
діяльності органів прокуратури взаємно доповнюють одна одну. Подолання негативної тенденції до
централізації потребує перерозподілу прав і
обов’язків між вищестоящими та нижчестоящими
органами управління на користь останніх, обмеження прав і обов’язків вищестоящих органів тими,
які необхідні для забезпечення загальної мети
управління. Дані зв’язки встановлюються за допомогою нормативних документів, де характеризуються управлінські функції суб’єктів, їх права та
обов’язки, процедури їх здійснення. Розподіл функцій здійснюється на основі принципу пріоритету,
для чого у сфері взаємодії суб’єктів відносин створюються декілька зон: перші дві зони – зони власних пріоритетів кожного з суб’єктів управлінських
відносин, що включають сукупність їх функцій,
права та обов’язки; третя – зона паритету, де обидва суб’єкти рівноправні, рішення приймаються на
основі загального погодження сторін, консенсусу.
В зонах паритету діяльність кожного з суб’єктів
може розвиватись самостійно. Зона паритету є зоною, де перехрещуються загальні та особливі інтереси суб’єктів управлінських відносин, тому вона
створюється для прийняття узгоджених рішень.
Реалізація принципу збалансованого пріоритету особлива важлива при організації взаємодії
спів підпорядкованих суб’єктів управлінських відносин в органах прокуратури. Встановлення зони
юридично та реально гарантованої незалежності
нищестоящого суб’єкта дає можливість активно
включати його інтереси, розвивати самостійність,
зводити до мінімуму довільні втручання вищестоящого суб’єкта управління, не допускати бюрократизації. Відносини самостійності передбачають
наявність у суб’єктів управлінських відносин кола
прав та обов’язків, які дають можливість їм визначати зміст та спрямованість діяльності у відповідності з власними інтересами, не ігноруючи в той же
час загальних інтересів.
При розподілі компетенції в органах прокуратури, зокрема між вище- і нижчестоящими
органами управління необхідно виходити з характеру управлінських функцій: одні з них потребують централізації, а інші, навпаки, – децентралізованого здійснення. Цей факт має принципове
значення, оскільки шкоду наносить не лише
надмірна централізація, але й надмірна децент-
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ралізація Але головне в децентралізації – послаблення жорсткості системних зв’язків між вищестоящими та нижчестоящими прокуратурами,
іншими словами, посилення елементів демократизму у вирішення питань здійснення нагляду.
Послаблення жорсткості зв’язків з органами
прокуратури на місцях, делегування повноважень по вертикалі: зверху вниз, розширення самостійності працівників при одночасному посиленні контролю на ключових позиціях (структура, стратегія, організація, кадри, фінанси), значно підвищило б ефективність прокурорського
нагляду та ролі в ньому центру [9, c.15-16].
Ще практика управління прокуратурою при
Союзі РСР свідчила, що посилення контрольних
функцій вищестоящих прокуратур по широкому
фронту питань, чисельне збільшення апаратів прокуратур не дає помітного позитивного результату
[9, c.15]. І сьогодні Генеральна прокуратура України не в змозі підвищити результативність управління, а лише може збільшувати тиск на місця. Однак і цей шлях себе не виправдовує.
Сьогодні організація та контроль за чітким
розподілом обов'язків між керівним складом і
працівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, прокуратур обласної, міської і районної ланки покладена на Організаційно-контрольне управління Генеральної
прокуратури України. При цьому виходять з вимог, що обов'язки між працівниками районних і
прирівняних до них прокуратур розподіляються,
як правило, за галузевим, а прокуратур вищого
рівня — за зонально-предметним принципом, з
урахуванням теоретичної підготовки, практичного досвіду, індивідуальних нахилів і здібностей
працівників. Розподіл обов'язків на районному
рівні визначають наказом керівника прокуратури, працівників структурних підрозділів апаратів
— заступникам прокурорів. Положення про
структурні підрозділи затверджуються керівниками прокуратури [3, п.4.1]. Але це ще не свідчить про децентралізацію, оскільки у нижчестоящих прокуратурах функції управління здійснюються не самостійно: наприклад, планування
– прокурори обласного рівня повинна складати
плани роботи до 25-го числа останнього місяця
поточного кварталу і в п'ятиденний строк надсилають до Генеральної прокуратури України та
підпорядкованих прокуратур [3, п.5.2].
І, нарешті, другий тип системних управлінських відносин: прокурор – прокурор. До поняття “прокурор” в даному випадку включаються не
тільки керівники, але й інші працівники (Генера-

льний прокурор України та його заступники,
підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші
прокурори і прокурори управлінь і відділів, які
діють у межах своєї компетенції [1, Ст.56].
Як зазначив Є.Б.Кубко, управлінські відносини умовно можуть бути розподілені за таким
критерієм, як структура взаємодії на: прості та
складні [8, с. 88]. Прості, одномірні види управлінських відносин дають можливість достатньо
повно вивчити відповідний вид взаємодії, їх змістовні особливості, хоч і не дозволяють сформувати цілісну уяву про їх систему. Лише складні
схрещення цих одномірних, переважно лінійних,
видів взаємодій дозволяють сформувати цілісну
уяву про складні процеси, що виникають в ході
державно-правової організації системи органів
прокуратури. Тому для повної уяви про складні
управлінські відносини, що відбуваються в системі органів прокуратури, необхідний детальний
розгляд у першу чергу простих.
Класифікація управлінських відносин в органах прокуратури за ступінню їх зв’язку з наглядовою та іншими видами діяльності по виконанню зовнішніх функцій прокуратури, з одного
боку, повніше розкриває характер зв’язків між
суб’єктом та об’єктом управління, з іншого має
значення для структурування апаратів органів
прокуратури. Для вивчення простих відносин
управління сприятливі умови можуть бути створені лише при умові їх наукової класифікації. Як
відомо, та чи інша класифікація видів взаємодії
може мати наукову і практичну цінність, якщо
вироблені не лише чіткі критерії їх розподілу,
але і даний чіткий аналіз змісту, структури і форми вираження кожної групи взаємодій [8, c.86].
На думку багатьох авторів, критеріями
класифікації управлінських відносин можуть бути характер регулюючих норм, зміст відносин,
територія їх розповсюдження, час тривалості,
взаємне положення їх учасників, сфера розповсюдження. Головне ж, на нашу думку, полягає у
визначенні характеру взаємодії сторін управлінських відносин у процесі реалізації відповідним
чином суб’єктом управління комплексу управлінських функцій. Ми погоджуємось з думкою,
що більш детальний підхід до характеристики
даних груп управлінських відносин дозволяє виділити: а) основні (вертикальні) управлінські
відносини, які безпосередньо виражають основну формулу “суб’єкт-об’єкт”, та неосновну, але
не менш важливу, “об’єкт-суб’єкт”, тобто між
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обов’язковими елементами будь-якої соціальної
системи, що трактується в управлінському сенсі;
б) допоміжні (горизонтальні) управлінські відносини, що виходять за межі безпосередньої взаємодії суб’єкта та об’єкта соціального управління.
До основних слід віднести відносини субординації, тобто такі, що базуються на підпорядкуванні керованих керуючим, об’єктів управління
суб’єктам [10, c.203]. Такого роду відносини завжди виражають в тій чи іншій мірі властиву управлінню авторитарність, пріоритет волі суб’єкта
управління, що проявляється в безпосередньому
управлінському впливі та той чи інший об’єкт.
Відносинам субординації властиві відповідні організаційні форми управління, які забезпечують їх реалізацію. Це лінійні та функціональні
управлінські структури, в яких підпорядкованість організаційних ланок встановлюється знизу
вверх, має характер однозначного зв’язку, коли
кожен нижчестоящий суб’єкт управління підпорядковується лише одному вищестоящому. Відносини субординації визнаються як чисто управлінські, оскільки в них реалізується цілеспрямований вплив вищестоящих органів прокуратури
на нижчестоящі органи, підрозділи, посадові
особи прокуратури.
У законодавстві, а саме в ст.1 та 6 Закону
України “Про прокуратуру” встановлені основи
субординаційних відносин, відповідно до яких
органи прокуратури становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих
прокурорів вищестоящим. Але не можна погодитись з думкою, що всі відносини управління в
органах прокуратури вичерпуються даним їх видом. Структуру внутрішніх взаємозв’язків у системі органів прокуратури не можна пояснити
лише субординаційними відносинами.
Відносини субординації складаються як
між керівниками та виконавцями, так і між керівниками різних рівнів [6, c.265]. До того ж
управління не обмежується відносинами об’єкта
з одним суб’єктом. Окрім цього, до об’єкта можливе владне звернення не лише суб’єкта, який
знаходиться на безпосередньо вищому щаблі в
ієрархії органів прокуратури, а й вищих за них
суб’єктів [7, c.52]. Управлінські відносини субординації в органах прокуратури набувають характеру лінійного та функціонального.
Другим видом зв’язків, що відображають
організаційні відносини, визнають зв’язки, що
базуються на принципі реординації (зворотного
впорядкування). Колектив прокуратури в цілому
90

або його підрозділи і навіть окремі співробітники мають свої внутрішні цілі та завдання організації та діяльності, мотиви, потреби та інтереси,
які можуть здійснювати суттєвий вплив на виникнення, регулювання та припинення управлінських відносин та цілеспрямовану діяльність органів прокуратури [16, c.42]. І в даному випадку
відбувається зворотна дія, що характеризується
виникненням відносин між суб’єктом управління
та об’єктом за типом зв’язку “знизу вверх”, тобто
“об’єкт-суб’єкт”. Такі орагнізаціно-управлінські
відносини базуються на принципі реординації.
Б.П. Курашвілі з даного приводу пише, що
реординація в буквальному сенсі слова – це зворотне впорядкування. Якщо для субординації
характерна наявність владних повноважень у
верхнього рівня в системі управління по відношенню до нижнього, у керуючого по відношенню до керованого, то це ще не свідчить про відсутність повноважень у керованого по відношенню до керуючого. Найбільш розповсюджений випадок – коли керований або підлеглий повідомляє про свої наміри або подає клопотання, а
керуючий зобов’язаний на них певним чином
відреагувати. До того ж реординаційні зв’язки
необов’язково є реакцією на той чи інший управлінський вплив, а можуть виникнути незалежно
від них і носять на просто інформаційний, а
управлінський характер [12, c.36-37].
Прикладом виникнення таких відносин
може слугувати ситуація, при якій ініціатором
прийняття певного рішення є нижчестоящий
прокурор. На прокурорів навіть покладений такий обов’язок: «виявляти ініціативу в роботі,
підвищувати її якість» [2, Ст.2 дисц.стат.], «генерувати нові ідеї» [3, п.2]. Відносини ініціативи
передбачають, що виконавці при виконанні керівних вказівок діють не бездумно, а свідомо, творчо, вміло використовуючи реальні можливості,
враховуючи конкретні умови [6, c.265].
Другим прикладом реординаційних управлінських відносин в органах прокуратури є
обов’язок прокурорів надавати періодичну інформацію керівництву про результати їх діяльності
через підбиття статистичних даних та в іншій формі. Роль зворотних зв’язків у забезпеченні ефективного функціонування системи органів прокуратури
залишається поза увагою дослідників.
Відносини між керівниками, які в принципі
відносно вищестоящих органів також розглядаються як об’єкти, потрібно розглядати у взаємозв’язку “суб’єкт-суб’єкт” саме тому, що дані відносини, як правило, відбуваються між двома
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суб’єктами управління одного рівня (керівниками однорівневих прокуратур; керівниками відділів, управлінь) з приводу спільного вирішення
суміжних питань і винесення спільного рішення
з цього приводу, яке за своєю управлінською
природою спрямовується на підлеглих, але відносини між тими ж управліннями можуть розглядатись у розрізі “об’єкт – об’єкт” з приводу
складення ними проекту плану роботи прокуратури [4, п.4.2. Регламенту]. Такого роду відносини, безумовно, носять управлінський характер,
але сторони в них не виступають як суб’єкти та
об’єкти управління. Фактично мова йде про
управлінські відносини між двома суб’єктами
управління. Це такі управлінські відносини, які
не виражають безпосередню взаємодію суб’єкта
та об’єкта соціального управління, хоч вони органічно пов’язані з такою взаємодією.
Що стосується підлеглих, то управлінські
відносини між ними набувають не адміністративного, а функціонального характеру [6, c.265]. Це
відносини координації, які спрямовані на досягнення узгодженості їх дій з метою успішного
виконання завдань, поставлених перед об’єктом
управління. Відносини координації складаються
не лише між окремими виконавцями, між різними підрозділами одного і того ж об’єкта, але і
різною кількістю таких об’єктів [3, п.5.1]. Як
правило, дані відносини є складовою частиною
більш складних, оскільки, наприклад, в обласних
та прирівняних до них прокуратурах та в Генеральній прокуратурі існує Організаційноконтрольне управління, яке контролює виконання такого роду завдань [3, п.14].
Складні відносини управління в органах прокуратури необхідно відокремити в окрему групу
через велике число сторін та багатовимірність. Ми
вважаємо доцільним охарактеризувати лише формальні складні управлінські відносини. До них ми
відносимо: багатосуб’єктні, які логічніше було б
визначити як багатооб’єктні, оскільки суб’єктом у
них виступає, як правило, одна сторона, а об’єктів
декілька (“суб’єкт – ( об’єкт - ...- об’єкт”)).
До даних відносин, на нашу думку, можна
віднести такі складні відносини, як: 1) субординації. Наприклад, “у випадках, коли питання готується кількома підрозділами, в тому числі в
підсумковій колегії, організація їх підготовки
покладається на начальника організаційно-контрольного відділу та заступника прокурора України, що відповідає за організаційно-контрольну
роботу Генеральної прокуратури України” [4,
п.2.4. Регламенту]; 2) реординації (діяльність

колегій): Наприклад, “рішення з кожного питання, яке обговорюється, приймається відкритим
голосуванням. У разі розбіжностей між Головою
і більшістю членів колегії остаточне рішення
приймає Генеральний прокурор України” [4,
п.2.7 Регламенту], тобто в даному випадку відносини між членами колегії є відносинами координації, а відносини між колегією та Генеральним
прокурором – відносинами зворотного зв’язку
(реординації); 3) узгодження рішень (координації):
наприклад проект плану роботи Генеральної прокуратури узгоджується з керівниками структурних
підрозділів і завізується заступниками Генерального прокурора, а після його обговорення на нараді
керівництва затверджується Генеральним прокурором України [4, п.4.3. Регламенту].
Другим видом складних управлінських
відносин в органах прокуратури є багатовимірні
відносини управління, складність яких полягає
не лише в складному поєднанні сторін, але й у
тому, що вони відбуваються між різними рівнями прокурорської системи. До них відносяться і
відносини змагальності. Ці відносини полягають
у зв’язках між суб’єктом управління (вищестоящою прокуратурою) та об’єктами управлінської
діяльності [15, с.74] (незалежними одна від одної
нижчестоящими прокуратурами) з приводу знаходження найоптимальніших шляхів досягнення
поставлених перед ними цілей. При цих відносинах встановлюється багатосторонній характер взаємозв’язку, при якому отримання кращих результатів дозволяє більш повно реалізовувати функції
прокуратури. Впливаючи на інтереси вказаних
об’єктів управління, відносини змагальності сприяють росту ініціативи, створюють стимули для повного розкриття здібностей прокурорських працівників. Дані відносини відбуваються на основі підведення щорічного підсумку аналітичних, статистичних матеріалів, результатів комплексних вивчень і перевірок підпорядкованих прокуратур.
Отже, з узагальнюючи ряд позицій, класифікацій та визначень, на нашу думку потрібно
сформулювати ряд положень, які можуть виступати базою для подальших досліджень управління в системі органів прокуратури та покрашення
правового регулювання відносин у даній галузі:
по-перше, характеристика управлінських відносин неможлива без з’ясування їх поняття, предмета, сторін, змісту та видів; по-друге, відносини
управління у прокурорської системи – це зв’язки
її елементів з приводу реалізації цілей та функцій управління; по-третє, предметом управлінських відносин в органах прокуратури виступає
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прокурорський нагляд; по-четверте, зміст управлінських відносин в органах прокуратури утворюють права, якими користуються їх учасники, і
обов’язки, які вони повинні виконувати; поп’яте, сторонами управлінських відносин виступають усі носії управлінської діяльності, співучасники управління, незалежно від їх становища в структурі органів прокуратури; по-шосте,
перший тип системних відносин виражається у
взаємозв’язку “прокуратура-прокуратура” і полягає у відносинах самостійності та централізму,
які взаємодоповнюються; по-сьоме, другий тип
системних відносин: “прокурор-прокурор”, розподіляє відносини управління на прості та складні; по-восьме, лише прості управлінські відносини дають можливість достатньо повно сформулювати цілісну уяву про їх систему і поділяються на основні (субординаційні – основний
тип відносин в органах управління, та реординаційні) та додаткові (координації), складні ж поділяють на багатовимірні та багатосуб’єктні і
являють собою складні схрещення одномірних
взаємодій, які виникають внаслідок специфічних
процедур у процесі управлінської діяльності в
органах прокуратури.
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PECULIARITIES OF ADMINISTRATIVE RELATIONS IN BODIES
OF PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE
Summary
In the article the notion, contents, parties, subject and types of administrative relations, characteristic
of its peculiarities in the system of internal organizational relations bodies of public prosecutor’s office are
analyzed.
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ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
В ЗАРУБІЖНІЙ КРИМІНОЛОГІЇ
Поняття економічної злочинності та визначення її ознак, що дозволяють виділити її в
структурі злочинності, формується вже тривалий
період, який почався від висунення гіпотези про
те, що ці злочини становлять окрему кримінологічну групу і потребують самостійного виділення
та окремого дослідження. Свідченням тривалості
цього процесу є те, що впродовж останніх десятиліть у науковій літературі, а також на різного
роду конференціях, присвячених економічній
злочинності, так і не було вироблено загальновизнаної дефініції цього явища, назва якого була
предметом розгляду. Але щоб зорієнтуватися, в
чому полягала і полягає проблема з’ясування
поняття економічної злочинності, доречно хронологічно проаналізувати розвиток теоретичних
концепцій щодо поняття цієї злочинності.
Майже столітня історія концептуалізації
економічної злочинності (за Г.Еглі) це - шлях від
первинної концепції Е. Садерленда “злочинності
білих комірців (white collars crimes)” (концепції,
яка була зорієнтована на злочинців) до концепції, яка зорієнтована на характер самого діяння
(встановлення кола суспільно-небезпечних діянь,
які охоплюються цим поняттям) [1, с.21].
Особливість першої концепції в тому, що її
головним об’єктом дослідження була особа
(суб’єкт злочинної поведінки), а другорядним було
саме діяння, тоді як підставою для кримінальної
відповідальності є вчинення діяння, яке містить
ознаки відповідного складу злочину. У цьому сенсі
варто зазначити, що особливості особи злочинця
можуть впливати на індивідуалізацію кримінальної
відповідальності та здійснення профілактичної діяльності, але не можуть бути визначальним фактором для встановлення поняття економічної злочинності [2, c.434].
З другої половини ХХ століття переважають концепції, які за основу згрупування економічних злочинів, як окремого виду злочинності,
беруть спільність певних ознак. Але різновиди
проявів злочинності у сфері господарювання у
різних країнах з різними формами господарювання та різним рівнем економічного розвитку і
сьогодні надто ускладнюють їх узагальнення за
певними ознаками. Висловлена навіть думка про

те, що явище, яке називають економічною злочинністю, є настільки внутрішньо змінним, що
цій назві не відповідає будь-яка відокремлена
внутрішньо зв’язана структура злочинної діяльності [1, с. 24]. Зважаючи на це, в літературі було
зазначено, що є достатньо підстав вважати економічну злочинність за відокремлену структуру,
але різний ступінь відокремленості її проявів
мотивується різними підходами до розуміння
поняття економічної злочинності від sensu stricto
(у вузькому розумінні) до sensu largo (у широкому розумінні) [3, с. 5].
В кінці 70-х на початку 80-х років була висловлена думка, що визначаючи економічну злочинність потрібно враховувати те, що складно
чітко окреслити поняття економічної злочинності, яке і в науковому і в практичному сенсі в однаковій мірі може бути універсальним для різних
сфер наукової і практичної діяльності, і тому за
Г. Отто є потреба у трьох визначеннях економічної злочинності: кримінологічному, кримінально-правовому і кримінально-процесуальному [4].
І. Вiнер висловився за розроблення двох понять:
кримінологічного і кримінально-правового [5, с.
9]. Тобто з точки зору завдань, для розв'язання
яких і виникає потреба у визначенні поняття
економічної злочинності, напевно доцільно виходити з науково-дослідницьких цілей кримінології та кримінального права.
У зарубіжній кримінології (зокрема, Е.Зіммерлі) були названі відповідні ознаки економічної
злочинності: відсутність ознак насильства; злочини
вчиняються у сфері легальної господарської діяльності; злочинній діяльності притаманна корислива
мотивація; потерпілими досить часто є особи, які
не зв’язані з господарською діяльністю суб’єкта
діяння; шкода, як правило, завдається окремим галузям господарської діяльності або основам економічної системи; серед осіб, які вчиняють ці злочини, значне місце посідають особи з вищих соціальних прошарків [6, с. 55-56].
Відомий шведський кримінолог Б.Свенссон указав на такі ознаки при визначенні економічної злочинності, які дещо відмінні від наведених вище: кримінально каране діяння; триваюче; систематичне; корисливе; те, що вчиняється
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в процесі господарської діяльності, яка і становить саму основу цього діяння [7, c.26].
Як бачимо, кримінологи акцентують увагу
на елементах, які вказують на ознаки суб’єкта
діяння, спосіб вчинення злочину, потерпілих і
найістотніші криміногенні фактори. Встановлення цих ознак дає можливість визначити межі
предмета дослідження цього соціального явища
у кримінології. Однак приділяючи більше уваги
соціальним елементам, тобто ознакам зовнішньої
поведінки злочинців, ці концепції не зосереджуються на критеріях, які б обгрунтовували криміналізацію патологічної господарської діяльності.
Якщо виходити із завдань кримінального
права, то центральним елементом при визначенні
поняття економічної злочинності залишається
суспільно небезпечне діяння. Але підходи до визначення поняття економічних злочинів (у ряді країн вони називаються господарськими) різні. Одна з
дефініцій економічних злочинів (висунута Е. Зіммерлі) охоплює ті діяння, які посягають на інтереси, пов'язані з господарською діяльністю і управління майном [6, с. 57]. Таке визначення економічних злочинів відображає тільки один з критеріїв їх
систематизації, а не ознаки, які розкривають зміст
поняття про ці злочини.
Інший підхід до визначення поняття економічної злочинності обумовлений вказівкою на дві
основні ознаки: що ці злочини посягають на найважливіші групові інтереси у сфері господарської
діяльності, і що вони пов’язані з порушенням довір’я, як однієї з умов, що забезпечує належне функціонування господарської діяльності [3, c. 7].
Перша з ознак визначає об'єкт посягання, як
традиційний критерій систематизації злочинів.
Друга – довір’я, виступає в декількох аспектах.
У деяких мова йде про зловживання довір’ям з боку суб’єкта злочинної поведінки. Таке зловживання
пов’язане з його становищем, що зумовлюється
довір’ям суспільства до окремих господарських чи
фінансових інституцій. В інших аспектах – як довіра суспільства, щодо належного забезпечення функціонування господарського обороту або економічної системи в цілому, яка може бути порушена або
порушується внаслідок вчинення економічних злочинів [8, c. 621].
Виходячи з зазначених ознак, поняття економічних злочинів формулюють як суспільно
небезпечні діяння, які посягають на групові інтереси в сфері господарського життя, пов’язані з
порушенням довір’я, що обумовлене становищем суб’єкта господарської діяльності і заподі-
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юють істотну шкоду економічній системі або
основним її інституціям.
Правда стосовно двох основних ознак, які
розкривають зміст поняття економічних злочинів
(втрати довір’я і посягання на групові господарські інтереси) є багато суперечностей. Дехто
стверджує, що використане в такому контексті
поняття довір’я, не відповідає реаліям економічних відносин де більше домінує взаємне недовір’я ніж довіра. Злочинці, які вчиняють економічні злочини не зловживають довір’ям, бо не
перебувають з потерпілими в одному оточенні.
Якщо ж мова йде про втрату довір’я до системи
господарювання або до його основних інституцій, то це також породжує сумніви, бо важко емпірично дослідити наскільки це так [5, с. 32]
Групові господарські інтереси, як об’єкт
посягання, також не чітко визначені, що породжує певну небезпеку - оскільки можливі маніпулювання законодавцем, який для захисту загально-суспільних інтересів в сфері господарювання, може піти шляхом криміналізації діянь,
що загрожують майновим інтересам в процесі
господарської діяльності за відсутності достатніх
для того передумов. Проте наведені заперечення
не достатньо аргументовані і їх автори не пропонують свого визначення цього явища.
В зарубіжній кримінології була також висунута двохдіапазонна концепція економічної
злочинності автором якої є K. Tайдеман. Він визначає поняття економічних злочинів у вужчому
і ширшому розумінні. У вужчому розумінні це діяння, які заподіюють істотну шкоду не тільки
індивідуальному, а ще й суспільному благу в
сфері господарської діяльності. До цих діянь автор відносить (якщо брати до уваги німецьке
кримінальне право) діяння які пов’язані з недобросовісною конкуренцією, податкові злочини, шахрайство з фінансовими ресурсами, злочини пов’язані з банкрутством, злочини пов’язані з порушенням прав споживачів), тобто сугубо
економічні злочини.
До широкого розуміння економічних злочинів автор відносить злочини, які в процесі
здійснення господарської діяльності посягають і
на понадіндивідуальні інтереси в сфері охорони
навколишнього природного середовища, безпеки
праці та використання комп’ютерів [6, с. 59].
Незважаючи на те, що ці злочини тісно
пов’язані з господарською діяльністю, все-таки
вони посягають на інші об’єкти і відносити їх до
економічних злочинів немає ні практичної, ні
наукової потреби. Як правило, така суперечка
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виникає в тих країнах де для розгляду кримінальних справ за вчинення економічних злочинів
створені спеціалізовані суди (для прикладу,
ФРН) і тоді віднесення того чи іншого діяння до
групи економічних злочинів має кримінальнопроцесуальне значення. Підсумовуючи, можна
зазначити, що напевно, оправдана позиція, що
необхідно визначати поняття економічної злочинності як у кримінологічному, так і окремо в
кримінально-правовому значенні, керуючись різними завданнями, які є перед цими галузями
науки.
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ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТА ПОКАРАННЯ ВНАСЛІДОК ЗМІНИ ОБСТАНОВКИ
В СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Віддання обвинуваченого до суду є самостійною стадією кримінального судочинства,
значення якої полягає в тому, що в ній здійснюється перевірка матеріалів кримінальної справи і
підготовка її до розгляду в судовому засіданні,
чим забезпечуються необхідні передумови для
правильного вирішення справи і виключається
проведення судового розгляду без достатніх на
те підстав. Питанням, пов’язаним з процесуальним порядком віддання обвинуваченого до суду,
приділяли увагу в своїх роботах такі вченіпроцесуалісти як М.І.Бажанов [3, с.26], М.М.Михеєнко, Нор В.Т. [5, с.318], І.М. Гальперин, В.З.
Лукашевич [3, с.11], М.С.Строгович [7, с.243] та
інші. Дана стадія є контрольною стосовно попереднього розслідування і підготовчо-організаційною щодо судового розгляду справи. Основне її
призначення полягає в тому, щоби не допустити
до судового розгляду неповно розслідувані справи, а також справи, розслідування яких велося з
порушенням вимог матеріального і процесуального законів. Віддання до суду стимулює якісну
слідчу і судову діяльність, попереджує необгрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності
і засудження обвинуваченого [5, c.321]. Головним
завданням даної стадії є з’ясування, чи дотримані в
попередній стадії всі вимоги процесуального закону по забезпеченню прав обвинуваченого, а так
само, чи відсутні інші перешкоди для розгляду
справи в суді [6, c.288].
В ч.1 ст.7 КПК міститься норма, що встановлює право суду в розпорядчому засіданні закрити кримінальну справу, якщо на цей момент
провадження по ній буде встановлено, що внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння
втратило характер суспільно небезпечного або
ця особа перестала бути суспільно небезпечною.
За змістом ч.2 ст.237 КПК розпорядче засідання суду проводиться у справах про злочини,
за які мірою покарання може бути призначено
довічне позбавлення волі. При цьому кримінальні справи зазначеної категорії розглядаються в
розпорядчому засіданні в складі судді і двох народних засідателів (ст.238 КПК). Наведене означає, що чинний процесуальний закон не містить
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прямої вказівки на право судді одноособово
приймати рішення про закриття кримінальної
справи внаслідок зміни обстановки в стадії віддання обвинуваченого до суду.
Разом з тим, в п.5 ч.1 ст. 244 КПК передбачена норма, що встановлює повноваження судді
одноособово винести в даній стадії кримінального судочинства рішення про закриття справи.
Оскільки в ст.7 КПК, а так само в ст.248 КПК,
що визначає порядок закриття кримінальної
справи, в тому числі і внаслідок зміни обстановки, в стадії віддання обвинуваченого до суду, не
відбувається повної регламентації вказаного повноваження судді вирішити справу одноособово,
то в силу п.5 ч. 1 ст.244 КПК рішення про закриття справи внаслідок зміни обстановки може
бути прийняте суддею за правилами аналогії закону. Відсутність прямої вказівки процесуального закону про право судді одноособово закрити
кримінальні справи за передбаченими в КПК
підставами, як це визначає законодавець для
розпорядчого засідання суду в даній стадії процесу, на наш погляд, є проявом недостатності
правового регулювання, недоліком правотворчої
діяльності. В законі повинно бути чітко вказано,
який суб’єкт процесуальної діяльності, з яких
конкретних підстав і в якій саме стадії кримінального судочинства наділений повноваженням
закрити провадження у справі. Тому право судді
одноособово вирішити питання про закриття
справи внаслідок зміни обстановки в стадії віддання обвинуваченого до суду повинно бути чітко відображено в чинному кримінально-процесуальному законодавстві. Судовий розгляд кримінальної справи є основною і вирішальною стадією кримінального процесу. Її центральне становище визначається тим, що саме в цій стадії відбувається правосуддя по кримінальних справах, тобто
проводиться розгляд і вирішення справи по суті
шляхом дослідження всіх істотних її обставин, перевірки доказів і постановлення вироку - процесуального акту, яким підсудний визнається винуватим
у вчиненні злочину і йому призначається покарання, або визнається невинуватим.
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Кримінально-процесуальне законодавство
встановлює два види вироків: обвинувальний і
виправдувальний (ч.1 ст.327 КПК). За обвинувальним вироком особа, яка знаходиться під судом, визнається винуватою у вчиненні злочину і
набуває процесуального статусу засудженого. За
виправдувальним вироком особа, стосовно якої
велося кримінальне провадження, повністю реабілітується. Обвинувальний вирок, як найбільш
поширений в практиці кримінального судочинства, може бути декількох видів: з призначенням
підсудному покарання; без призначення покарання; із звільненням засудженого від покарання; з призначенням засудженому покарання, але
із звільненням його від відбуття у зв’язку із наданням відстрочки виконання вироку.
Обвинувальний вирок без призначення покарання, серед зазначених видів обвинувальних
вироків, може бути постановлений у випадках,
коли на момент розгляду справи в суді діяння
втратило суспільну небезпечність, або особа, яка
його вчинила, перестала бути суспільно небезпечною (ч.3 ст.327 КПК).
Правила, що встановлені в даній статті
процесуального закону, визначають порядок вирішення кримінальної справи у випадках, коли
факт зміни обстановки, внаслідок якого діяння,
яке містить ознаки злочину, або особа, яка його
вчинила, втрачають свою суспільну небезпечність (ч.1 ст.50 КК), а також, коли особу, яка його вчинила, в силу наступної бездоганної поведінки і чесного ставлення до праці на час розгляду
справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною (ч.2 ст.50 КК). Як у випадку зміни обстановки, так і у випадку виправлення правопорушника, закон пов’язує можливість звільнення
від покарання з досягненням його цілей, передбачених ст.22 КК України, без реального застосування заходів кримінальної репресії. Разом з
цим, особа визнається винуватою у вчиненні
злочину, що їй інкримінувався, а значить - притягається до кримінальної відповідальності у вигляді офіційної, вираженої у вироку суду від
імені держави, негативній оцінці особи як злочинця, а діяння, що вона вчинила, як злочину та
засудження даної особи. За допомогою вироку
реалізовується першочергове завдання кримінального судочинства - кожен, хто вчинив злочин,
повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності, і не один невинний не повинен
бути засуджений. Постановлення обвинувального вироку без призначення покарання може мати
місце при реалізації судом вимог ст.7 КПК у та-

ких випадках: а) якщо факт зміни обстановки,
внаслідок якої діяння втратило характер суспільно небезпечного або особа, яка його вчинила,
перестала бути суспільно небезпечною, був встановлений в стадіях попереднього розслідування
справи чи віддання обвинуваченого до суду, однак, ні органи попереднього слідства, ні суддя
закрити кримінальну справу з цієї підстави не
були вправі, оскільки обвинувачений заперечував проти її закриття з цієї підстави; б) якщо обставини, що свідчать про зміну обстановки або
про виправлення особи в силу її наступної бездоганної поведінки і чесного ставлення до праці,
були виявлені під час судового розгляду кримінальної справи.
При цьому, слід відзначити, що процесуальний закон (ст.282 КПК) не дозволяє закрити
справу, якщо під час судового розгляду будуть
встановлені обставини, передбачені ст.7 КПК.
Такий підхід законодавця, на наш погляд, є правильним, оскільки, по-перше, забезпечується
можливість повної реабілітації особи в результаті проведеного в умовах гласності, усності, безпосередності, змагальності судового розгляду,
коли особа заперечує проти закриття справи за
ч.1 ст.7 КПК і вимагає повного виправдання; подруге, підвищує авторитет судової влади, оскільки винесення вироку без призначення покарання
має велике виховне значення, як для самого засудженого, так і для громадськості, що його оточує; по-третє, дозволяє суду, як представнику
державної влади, проявити гуманну сутність
правосуддя в тому, що визнавши особу винуватою у вчиненні злочину, за умов її виправлення і
перевиховання, не призначає їй покарання за
вчинене у минулому.
Постановлення вироку без призначення
покарання, якщо на момент розгляду справи в
суді діяння втратило суспільну небезпечність
внаслідок зміни обстановки (ч.1 ст.7 КПК), або
особа, яка його вчинила, перестала бути суспільно небезпечною внаслідок такої зміни (ч.1 ст.7
КПК), чи в силу її бездоганної поведінки і чесного ставлення до праці (ч.3 ст.7КПК), на відміну
від закриття справи за ст.7 КПК, є звільненням
тільки від кримінального покарання. При цьому
особа притягається до кримінальної відповідальності, визнається вироком суду винуватою у
вчиненні злочину і вважається засудженою, а
тому не призначення їй покарання за вироком
суду не звільняє її від обов’язку відшкодувати
матеріальну шкоду, завдану злочином, за задоволеним судом повністю або частково цивіль-
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Порядок звільнення від крим. відповід. та покарання внаслідок зміни обстановки в судових стадіях крим. процесу

ним позовом (ч.1 ст.328 КПК), а також відшкодувати судові витрати (ст.93 КПК). Слід відзначити, що процесуальний закон, на відміну від
випадку закриття справи внаслідок зміни обстановки, при постановленні обвинувального вироку без призначення покарання не зобов’язує суд
з’ясувати, чи не заперечує підсудний проти звільнення від покарання за зазначеною підставою.
В силу положень п.1 ч.1 ст. 55 КК, особа,
що звільнена від покарання на підставі ст.50 КК,
визнається такою, що немає судимості.
Жоден обвинувальний вирок, в тому числі
і обвинувальний вирок без призначення покарання, не може грунтуватися на припущеннях і,
за змістом ч.2 ст.327 КПК, постановляється лише
при умові, коли в ході судового розгляду винуватість підсудного у вчиненні злочину доведена.
Конституція України визначає забезпечення доведеності вини як одну з основних засад здійснення судочинства.
В зв’язку з цим, як роз’яснив Пленум Верховного Суду України в п.19 постанови від 19
листопада 1996 року “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”, визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини.
При цьому, слід мати на увазі, що згідно ст. 62
Конституції України, обвинувачення не може
грунтуватися на припущеннях, а також доказах,
одержаних незаконним шляхом. Докази повинні
визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з порушенням гарантованих Конституцією прав людини і громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством
порядку, або не уповноваженою на те особою чи
органом, або за допомогою дій, не передбачених
процесуальними нормами”[2, с.94].
Процесуальний закон передбачає, як один
з можливих наслідків перегляду кримінальної
справи в стадіях касаційного і наглядного провадження її закриття, в тому числі - і внаслідок
зміни обстановки. Так, в ч.1 ст.373 КПК зазначено, що касаційна інстанція скасовує обвинувальний вирок і закриває справу у випадках, передбачених ст.7 КПК, а ч.1 ст.393 КПК встановлює,
що в результаті розгляду справи в порядку нагляду суд може скасувати вирок і всі подальші
судові ухвали, постанови і закрити справу.
Серед закріплених в ст.367 КПК підстав
для скасування вироку касаційною інстанцією та
скасування вироку, ухвал, постанов суду наглядною інстанцією, з наступним закриттям криміна98

льної справи внаслідок зміни обстановки, єдиною підставою, яка може бути застосована судом
для прийняття такого рішення, повинна бути, на
наш погляд, підстава невідповідності висновків
суду фактичним обставинам справи, викладених
у вироку, а для наглядної інстанції - також викладених у постанові, ухвалі суду. Така невідповідність, за змістом положень ст.369 КПК, як
підстава для закриття справи за ч.1 ст.7 КПК
може існувати, на нашу думку, коли висновки
суду не підтверджуються доказами, розглянутими в судовому засіданні (п.1 ч.1 ст.369 КПК), а
також, коли суд не прийняв до уваги докази, які
могли істотно вплинути на його висновки (п.2
ч.1 ст.369 КПК). Коли ж при наявності суперечливих доказів, які мають значення для висновків
суду, у вироку не зазначено, чому суд взяв до
уваги одні докази і відкинув інші (п.3 ч.1 ст.369
КПК), та коли висновки суду містять істотні суперечності (п.4 ч.1 ст.369 КПК), кримінальна
справа закриттю внаслідок зміни обстановки не
підлягає. Вирок, ухвала, постанова суду повинні
бути скасовані, а справа направлена на додаткове розслідування або на новий судовий розгляд.
Гадаємо, що не може вестися мова про
скасування вироку, постанови, ухвали касаційною та наглядною інстанцією та закриття справи
внаслідок зміни обстановки при однобічності
або неповноті дізнання чи судового слідства, істотних порушеннях кримінально-процесуального закону, неправильного застосування кримінального закону, невідповідності призначеного
судом покарання тяжкості злочину та особі засудженого. При наявності всіх цих обставин відповідне судове рішення по справі підлягає зміні чи
скасуванню, а справа направляється на нове розслідування чи новий розгляд, або закривається з
інших підстав, передбачених процесуальним законодавством. Так, при неповноті і однобічності
попереднього розслідування суд касаційної чи
наглядної інстанції не має права закрити справу
за ч.1 ст.7 КПК, оскільки оцінює зібрані по ній
докази як недостатні для визнання особи винуватою у вчиненні злочину, або доходить висновку
про упередженість дізнання, слідства чи суду.
При наявності істотних порушень вимог кримінально-процесуального закону відповідне судове
рішення не може бути скасовано для закриття
справи за ч.1 ст.7 КПК, оскільки наявність таких
істотних порушень повинно завжди свідчити про
те, що істину у справі не встановлено. Неправильне застосування кримінального закону не може
являтись підставою для скасування судового рі-
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шення із закриттям кримінальної справи внаслідок
зміни обстановки в зазначених судових інстанціях,
оскільки ставити питання про незастосування судом кримінального закону, який підлягає застосуванню (п.1 ст. 371 КПК), або про неправильне тлумачення закону, що суперечить його реальному
змісту (п.3 ст.371 КПК), при закритті справи внаслідок зміни обстановки нижчестоящою інстанцією
не є правомірним. Вирішення питання про можливість звільнення від кримінальної відповідальності і
від покарання є правом, а не обов’язком державних
органів і посадових осіб та, в будь-якому випадку,
приймається із урахуванням усіх обставин, що мають юридичне значення.
Для постановлення рішення про скасування обвинувального вироку і закриття справи внаслідок зміни обстановки суду касаційної та наглядної інстанції необхідно перевірити усю сукупність зібраних по справі доказів та оцінити їх,
а також джерела, в яких вони містяться.
Постановлення рішення про скасування
вироку і закриття справи внаслідок зміни обстановки проводиться за правилами, встановленими
процесуальним законом для постановлення вироку, з дотриманням таємниці наради суддів та
вимог законності і обгрунтованості даного процесуального акту. При цьому, важливо звернути
увагу на те, що в результаті закриття кримінальної справи внаслідок зміни обстановки в касаційній та наглядній інстанції, особа, яка вчинила
злочин, звільняється від кримінальної відповідальності і від покарання, оскільки необхідною
умовою такого закриття процесуальним законом
передбачене скасування обвинувального вироку.
Тим самим, вказаними процесуальними актами з
особи знімається засудження, проведене вироком
першої інстанції, але як і в стадії попереднього
розслідування і віддання обвинуваченого до суду, разом із таким звільненням від кримінальної
відповідальності, вона не реабілітується. Саме
закриття справи внаслідок зміни обстановки в
касаційній та наглядній стадіях кримінального
судочинства з попереднім скасуванням обвину-

вального вироку, а не його зміною, дозволяє провести звільнення правопорушника від обов’язку
нести відповідальність за кримінальним законом
перед державою та суспільством.
Інакше вирішується питання звільнення від
покарання вищестоящим судом, коли він визнає,
що особу, яка вчинила злочин, в силу наступної
бездоганної поведінки і чесного ставлення до
праці, не можна вважати суспільно небезпечною.
Звільнення від покарання в цьому випадку проводиться шляхом зміни обвинувального вироку,
яким призначене покарання, а не скасуванням
його і закриттям справи, оскільки таке вирішення означало б визнання вироку неправильним не
тільки в частині призначення покарання, але і в
частині встановлення винуватості засудженого.
При скасуванні вироку із закриттям справи або
при зміні вироку суд має право в своїй постанові
(ухвалі) посилатися лише на ті обставини, що
усувають або пом’якшують відповідальність, які
були встановлені судом першої інстанції, а також на нові поданні документи, що встановлюють факти, які не потребують перевірки судом
першої інстанції.
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В даний час трудове право України проходить складний етап свого розвитку, відбувається
важливий процес формування нового трудового
законодавства. Докорінне реформування на сучасному етапі всієї сукупності суспільних відносин в цілому і трудових зокрема з необхідністю
вимагає переосмислення та глибокого аналізу
багатьох концептуальних засад теорії трудового
права. Але якщо звернутися до глави 1 “Загальні
положення” чинного Кодексу законів про працю
України, то неважко помітити, що в ній відсутні
норми, присвячені суб’єктам трудових відносин,
співвідношенню централізованого і локального,
нормативного і договірного регулювання трудових відносин. Не одержали закріплення в даній
главі й основні принципи трудового права, які б
відповідали об’єктивним закономірностям розвитку сучасної системи трудового права. Чинний
Кодекс законів про працю України недостатньо
чітко визначає сферу дії трудового законодавства, предмет регулювання, інші питання концептуального характеру, що сприяє виникненню негативних тенденцій у правотворчості і правозастосуванні. Все це не знайшло належного відображення і в монографічних дослідженнях. Тому особливо актуальним і своєчасним є вихід
монографії П.Д.Пилипенка, в якій досліджуються найважливіші теоретичні проблеми в галузі
трудового права з огляду на ті зміни, що відбуваються у правовому регулюванні праці.
Автор відійшов від традиційних підходів у
вирішенні актуальних проблем теорії трудового
права, тому його положення, висновки, пропозиції багато в чому є новими і оригінальними. Безспірним достоїнством монографії П.Д.Пилипенка є те, що в ній узагальнено теоретичний досвід
багатьох поколінь вчених-трудовиків і запропоновано багато цікавих ідей і пропозицій, що
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змушують по-новому подивитись на проблеми,
які існують у сфері правового регулювання праці
найманих працівників. При цьому привертає увагу простота і чіткість викладення матеріалу, спокійний, виважений та інтелігентний тон полеміки, висока повага автора до своїх опонентів, їх
думок і міркувань.
Пилипенко П.Д. своїм дослідженням охоплює досить широке коло питань: розглядає поняття, предмет, методи, принципи трудового
права, його функції, систему, джерела, місце
трудового права в системі права України;
з’ясовує поняття трудових правовідносин та правосуб’єктність у трудових правовідносинах громадян, роботодавців і трудових колективів. Хоча, на нашу думку, запропонована автором структура монографії не найоптимальніше відображає характер досліджуваної проблеми. Цікавим
є висновок П.Д.Пилипенка про те, що не форма
власності є критерієм поділу трудових відносин
на окремі види, а підстави виникнення цих відносин. “Залежно від того, які юридичні факти
породжують трудові відносини, можна говорити
про різновиди останніх. Відносини власності,
ставлення працівника до засобів виробництва
впливають безпосередньо лише на юридичне
оформлення факту виникнення трудових відносин” (с.16).
Досліджуючи поняття і терміни, які відображають сутність відповідних суспільних відносин, з точки зору сучасної української термінології (с.9-10), автор переконливо доводить, що
“не сама праця, не відносини між людьми в процесі праці становлять предмет трудового права, а
відносини, які виникають у зв’язку з укладенням
трудового договору і відносини між його сторонами щодо організації цієї праці” (с.26). Вірно
відзначаючи, що предмет трудового права як
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окремої галузі у системі права України становить цілий комплекс суспільних відносин, автор
виділяє серед них: трудові відносини, що виникають в результаті укладення трудового договору; відносини працевлаштування; відносини, що
виникають з приводу навчання на виробництві,
підвищення кваліфікації і перекваліфікації; відносини щодо вирішення трудових спорів та колективні трудові відносини (с.37-38). При цьому
правомірно наголошується на тому, що тільки
власне трудовим відносинам належить визначальна роль у формуванні трудового права як самостійної галузі. І тільки власне трудовим відносинам зобов’язані своїм існуванням всі інші відносини, що тісно з ними пов’язані.
Аргументованою, але не безспірною є позиція П.Д.Пилипенка, коли він переконує, що “не
можна погодитися з тим, що метод правового
регулювання підноситься до рангу критеріїв поділу системи права на окремі галузі. Не метод
правового регулювання визначає галузь права, а
галузь права визначає метод правового регулювання” (с.42). Не зовсім зрозумілим є зауваження
автора про те, що “метод правового регулювання
не слід визначати через “сукупність юридичних
засобів”. Адже метод повинен відображати як, у
який спосіб правові норми (юридичні засоби)
регулюють певний вид суспільних відносин”.
Тому, на думку П.Д.Пилипенка, потрібно говорити про якісь специфічні прийоми, які використовує відповідна галузь права для досягнення
повноти правового регулювання характерних для
неї суспільних відносин (с.43). Вважаємо, що
зводити юридичні засоби до правових норм і
протиставляти їх специфічним прийомам недоречно. Адже в теорії трудового права загальновизнаним є визначення методу трудового права
як сукупності правових засобів (прийомів, способів), з допомогою яких здійснюється регулювання відповідних відносин.
Заслуговує на схвалення методологічний
підхід автора до вирішення проблеми принципів
трудового права. Якщо раніше їх виводили безпосередньо з Конституції (всезагальність праці)
чи самого трудового законодавства, то на сучасному етапі подібні підходи до визначення принципів трудового права автор правомірно вважає
методологічно необґрунтованими. Розглядаючи
їх як такі, що “мають об’єктивний характер і зумовлені насамперед соціальними чинниками, що
мають за мету забезпечення ефективного правового регулювання трудових відносин”, П.Д.Пилипенко принципами трудового права, які визна-

чають його сутність і закономірності розвитку,
вважає: обмеження сфери правового регулювання
відносинами найманої праці; оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання; соціальне партнерство і договірне встановлення умов праці; забезпечення єдності та диференціації правового регулювання; визнання незаконними умов договорів про працю, які погіршують правове становище працівників у трудових
правовідносинах порівняно з умовами, встановленими в нормативно-правових актах.
Виправданою є позиція автора, коли він
вважає, що функції трудового права виводити
через завдання трудового законодавства, закріплені у Кодексі законів про працю України, теоретично неправомірно. Тому основними функціями трудового права, на його думку, є: захисна,
виробнича і виховна функції. Перша стосується
охорони інтересів працівників у трудових правовідносинах, друга – охорони інтересів роботодавців, третя – забезпечення відповідної правової
культури учасників трудових та тісно пов’язаних
з ними правовідносин (с.76-78).
Схематичним, на нашу думку, є з’ясування
автором співвідношення між системою трудового права і системою трудового законодавства.
Зазначаючи, що “автори, котрі виступають за
поділ системи трудового права на дві частини,
ототожнюють систему права й систему законодавства” і вважаючи поділ трудового права на
Загальну, і Особливу частини штучним (с.80),
П.Д.Пилипенко разом з тим зовсім обходить увагою структуру трудового законодавства. Він лише зауважує, що “наявність у Кодексі законів
про працю України глави “Загальні положення”
не можна трактувати як відповідну загальну частину трудового законодавства, а тим більше Загальну частину трудового права” (с.81).
Цілком вірно вважаючи, що структура суспільних відносин, які складають предмет трудового
права, безпосередньо впливає на структуру галузі,
автор до основних інститутів трудового права, які у
сукупності і формують систему галузі, відносить:
трудовий договір, робочий час, час відпочинку, заробітну плату, трудову дисципліну, охорону праці,
матеріальну відповідальність, трудові спори, колективно-договірне регулювання праці, підготовку та
перекваліфікацію кадрів, працевлаштування населення, нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю тощо (с.82). Досить оригінальним є підхід автора до визначення поняття і
структури правової норми (с.83-85).
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Відзначаючи особливості джерел трудового права, П.Д.Пилипенко аргументовано і переконливо відносить до них і “судову правотворчість” (с.90-94). Слушним є зауваження автора
про те, що характеризуючи джерела трудового
права, неправомірно вживати терміни “законодавство про працю” і “трудове законодавство” як
однозначні (с.96-97). Трудовому праву як самостійній галузі має відповідати термін “трудове
законодавство”, який за своїм змістом є вужчим
від більш узагальнюючого поняття – “законодавство про працю”.
Характеризуючи правові відносини у сфері
трудового права, П.Д.Пилипенко, на противагу
пануючій в науці трудового права точці зору, яка
визнає існування “єдиного трудового правовідношення”, виходить з узагальнюючого поняття
“трудові правовідносини”, яке охоплює весь
комплекс суспільних відносин, що в сукупності
формують предмет трудового права (с.122). Заслуговують на увагу міркування автора про те, що в
сучасних умовах потребують перегляду деякі погляди і позиції з приводу ролі і значення трудових
колективів у системі колективно-трудових правовідносин (соціального партнерства та встановлення
умов праці на підприємствах) (с.130).
Разом з цим не можна вважати безспірним
положення П.Д.Пилипенка про те, що трудова
правосуб’єктність громадян виникає у повному
обсязі з досягненням вісімнадцятирічного віку.
Правосуб’єктність працівників, які не досягли
такого віку, автор вважає неповною (с.148-149).
Також у рецензованій монографії, на нашу думку, не зовсім чітко викладено зміст трудової правосуб’єктності. Але підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що всі критичні зауваження в
основному стосуються спірних положень, що не
знижує в цілому позитивної оцінки цього актуального дослідження.
В монографії П.Д.Пилипенко не лише вказує на прогалини в чинному трудовому законодавстві, аналізує невідповідність окремих його
норм, а й вносить конкретні пропозиції по його
вдосконаленню (с.155-157, 178, 180, 184-186,

189, 194-195). Так, автор цілком слушно зауважує, що визначення поняття “роботодавець” (як і
поняття “працівник”) важливо було б дати у Кодексі законів про працю, оскільки від чітко сформульованого визначення одного з основних
суб’єктів трудового права і залежить ефективність правового регулювання трудових та тісно
пов’язаних з ними відносин. Сучасне легальне
визначення роботодавця у Кодексі законів про
працю України як власника підприємства, установи, організації, уповноваженого ним органу
або фізичної особи є не тільки громіздким і незручним у вживанні, а й в основі своїй формально неправильним. Доцільною є думка автора про
те, що система гарантій трудових прав працівників має бути єдиною як для тих, що працюють у
роботодавців-юридичних осіб, так для тих, що
працюють у роботодавців-фізичних осіб. І ті, що
наймаються до фізичної особи, повинні користуватися однаковими правами та обов’язками для
забезпечення цих гарантій нарівні з працюючими
в роботодавця-юридичної особи.
Очевидно, що чинний Кодекс законів про
працю України не відповідає за більшістю положень, що містяться у ньому, нинішній ситуації.
Крім того, формально встановлений рівень багатьох гарантій у сфері праці сьогодні часто не
одержує реального підтвердження. Все це передбачає розробку в значній мірі нової концепції
правового регулювання трудових відносин на
сучасному етапі. І цьому сприяє рецензована монографія, яка є своєрідним стимулом для проведення ґрунтовних наукових досліджень у сфері
трудового права України.
Монографія П.Д.Пилипенка є творчим науковим вирішенням досить складної проблеми,
новизна і актуальність якої свідчить про її велику наукову і практичну значимість, яка полягає в
тому, що вона заповнює значну прогалину в розвитку науки трудового права України в сучасних
умовах. Безумовно рецензована монографія стане важливим поштовхом у розвитку теорії трудового права.

Рецензія надійшла до редколегії 1.02.2001 р.
S.V. Vyshnovetska
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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) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи виноски і 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 примірнику 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 допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.
1.10. Якщо електронний текст, як виняток, набраний не в програмному редакторі Word (for Windows), виноски бажано розмістити після основного тексту рукопису, а не посторінково. У цьому випадку цифрові індекси
виносок повинні бути набрані шрифтом того ж розміру, що й основний текст. Бажано також не робити абзацні
відступи, а розділяти абзаци пробілом.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. 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 рецензії -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 першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних 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 крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті у алфавітному порядку згідно бібліографічного Держстандарту.
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 громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті;
її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад: Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
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2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання 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 відповідної
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 із співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і коректуру;
транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому вигляді повернуті редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто, редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видавництво або опубліковувалась раніше,
автор зобов'язаний попередити про це редколегію.
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 редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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